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Kaukolämmön kysyntäjoustolla tarkoitetaan kysynnän siirtämistä joltain ajankohdalta
toiselle, esimerkiksi kulutushuippujen tasaamiseksi. Kysyntäjoustoa on tutkittu ja toteutettu sähkön kontekstissa, mutta nyt myös kaukolämmön kysyntäjousto on herättänyt
mielenkiintoa.
Tässä työssä kysyntäjoustoa tutkitaan kaukolämpötoimijoiden näkökulmasta. Kysyntäjoustoa on aiemmissa tutkimuksissa tutkittu lähinnä yksittäisten asiakkaiden kannalta,
mutta järjestelmätason tutkimukset ovat jääneet vähäisiksi. Tämän työn tavoitteena on
selvittää kysyntäjouston teoriaa, toteutusta sekä potentiaalia kaukolämpötoimijoille.
Työhön osallistuivat kaukolämpötoimijat Imatran Lämpö Oy, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja Vantaan Energia Oy sekä järjestelmätoimittaja Tietokoura Oy.
Työssä haastateltiin kyseisiä kaukolämpötoimijoita heidän näkökulmistaan kysyntäjoustoon liittyen sekä tarkasteltiin kyseisten toimijoiden kaukolämmön tuotantodataa. Tuotantodatan tutkimisessa keskityttiin selvittämään taloudellisia hyötyjä huippulaitostuotannon siirtämisestä peruskuormatuotantoon. Näin saatavat säästöt muodostuvat polttoainekuluista. Tutkimuksessa käytetty kaukolämpötoimijoiden data oli joko yhden vuoden
tuotantodata tai yhden vuoden simuloitu tuotantodata.
Tutkimuksen perusteella kysyntäjouston potentiaali kaukolämpötoimijan näkökulmasta
näyttäisi rajalliselta esimerkkitapauksissa. Vuotuiset säästöt kysyntäjoustojärjestelmästä
olivat 3600 € … 22000 €. Säästöt olivat niin pieniä, että mittavia investointeja pelkästään
kysyntäjouston mahdollistamiseksi ei ole tämän tutkimuksen perusteella perusteltua
tehdä kyseisissä tapauksissa. Tutkimuksessa on tehty lukuisia oletuksia, mutta oletuksilla
ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta tuloksien suuruusluokkaan.
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ABSTRACT
Lappeenranta University of Technology
LUT School of Energy Systems
Energy Technology
Jaakko Timonen
District Heating Demand Response from the Viewpoint of the District Heating Companies
Master’s Thesis
2018
79 pages, 21 figures and 8 tables
Examiners: Professor, D.Sc. (Tech.) Jari Backman
Professor, D.Sc. (Tech.) Esa Vakkilainen
Supervisor: M. Sc.(Tech.) Jorma Laukkanen
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Demand response is a term used for directing some of energy demand from one time to
another, for example to even out peak loads. Demand response is a studied subject in the
field of electricity, but now researchers have shown interest in district heating demand
response as well.
In this thesis demand response is studied from the perspective of the district heating companies. Earlier studies in this field have mostly been from the perspective of the customers. The district heating system-wide effects are less studied. This thesis focuses on the
theory of demand response, the ways to implement it and the economic potential of it for
the district heating companies.
This thesis was done in cooperation with district heating companies Imatran Lämpö Oy,
Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Vantaan Energia Oy and IT solutions
provider Tietokoura Oy. The companies were interviewed for their views on demand response. Heat production data of the companies were used for analyzing the economic
potential. The purpose of the data research was to learn the economic potential of producing some of the peak load energy with cheaper fuels by moving some of the heat production to hours with cheaper production costs. The data used was real or simulated production data of a single year.
The research showed that the economic potential of the demand response was low for the
participating companies. Yearly cost-savings were 3600 € … 22000 €. Based on the low
cost-savings, significant investments focused only in demand response are not justified
in these example cases. Multiple assumptions were made in the process, but these assumptions are not likely to have significant effect on the results.
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Roomalaiset aakkoset
cp

ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa

[kJ/(kg·K)]

qm

massavirta

[kg/s]

T

lämpötila

[°C]

Q

lämpöenergia

[kJ]

Kreikkalaiset aakkoset
ϕ

lämpövirta

Alaindeksit
m
u

meno
ulko

Lyhenteet
CHP
DSM
KPA
MAS

Combined Heat and Power
Demand Side Management
Kiinteä polttoaine
Multi-Agent System

[kW]
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1
1.1

JOHDANTO
Työn tausta

Sähkön kysyntäjouston pinnalla olon ja erilaisten toteutuksien myötä katseet ovat kääntyneet myös kaukolämmön kysyntäjoustoon. Kysyntäjouston odotetaan laskevan lämmön
tuotantohintaa, joka johtaisi alempiin kuluttajahintoihin. Fossiilisten polttoaineiden
käyttö vähentyisi tuotannon optimoinnin seurauksena. Kaukolämpötoimijat ovat nyt kiinnostuneet selvittämään kysyntäjoustoon liittyviä asioita. Tämän työn tarkoitus on ollut
vastata tähän tarpeeseen selvittämällä mitä kysyntäjousto oikeastaan on ja mitä hyötyjä
siitä voisi olla saatavissa kyseisten toimijoiden toiminnassa.
Tämä diplomityö on tehty Tietokoura Oy:lle kaukolämpötoimijoiden tilauksesta. Työ on
tehty yhteistyössä seuraavien kaukolämpötoimijoiden kanssa: Imatran Lämpö, Lappeenrannan Energia, Kuopion Energia ja Vantaan Energia. Työ on toteutettu haastattelemalla
yrityksiä heidän näkemyksistään kysyntäjoustoon liittyen ja tutkimalla aihetta sivuavia
tutkimuksia, selvityksiä ja toteutuksia. Näin työhön on saatu tutkimustiedon lisäksi käytännönläheistä näkökulmaa oikeilta toimijoilta ja alan ammattilaisilta.
Energiateollisuuden teetättämä tutkimus kysyntäjoustosta määrittelee kaukolämmön kysyntäjouston seuraavasti: ”Kaukolämmön kulutuksen ja sitä kautta lämpötehon tarpeen
ajoituksen muuttaminen tavanomaiseen lämmitystarpeeseen verrattuna heikentämättä
asiakkaiden kokemaa palvelun laatua.” (Valor Partners 2015, s. 3) Tutkimuksessa esitetään myös erittäin tärkeä huomio kysyntäjoustosta: kysyntäjoustoa ei pidä sekoittaa energiantehokkuustoimiin eikä energian säästöön, sillä lämpöenergiaa ei välttämättä säästy
joustaessa. Tavoite onkin optimoida kulutuksen ajankohtaa niin, että hetkellistä kaukolämpötehoa saadaan rajoitettua. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vaikuta lämpöenergian
kokonaiskulutuksen määrään. (Valor Partners 2015, s. 3)
Kulutuksen ajankohdan optimoiminen on tärkeää, sillä kaukolämmön kulutus ei ole tasaista. Esimerkiksi päivän aikana kulutus nousee rajusti aamulla ihmisten herättyä ja työpaikoille siirtyessä. Aamun kulutuspiikkiin vaikuttavat esimerkiksi lämpimän käyttöveden kulutuksen kasvu johtuen muun muassa ihmisten peseytymisestä ja aamupalan val-
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mistuksesta. Aamun kulutuspiikkiin vaikuttaa myös toimistojen ja toimitilojen ilmanvaihtokoneiden ja lämmityksen tehon kasvattaminen. Pienempi kulutuspiikki tapahtuu
myös iltapäivällä, kun kotitalouksissa valmistetaan ruokaa, pestään pyykkiä ja peseydytään. Kulutuspiikit aiheuttavat kustannuksia tuotannon epätasaisuuden vuoksi. Tasaisella
teholla saadaan tuotettua peruskuormaa, mutta kulutushuippujen takia joissain tilanteissa
joudutaan käynnistämään esimerkiksi lämpökeskuksia, joiden polttoaineet ovat usein kalliita ja fossiilisia.
Kulutushuippuja tasaamalla peruskuorman osuutta voitaisiin lisätä, ja huippukuormaa vähentää. Näin lämpöä saataisiin tuotettua verkkoon tasaisemmin halvemmilla ja ekologisemmilla polttoaineilla. Tasaisempi kulutus voisi auttaa saavuttamaan korkeampia hyötysuhteita peruslaitoksilla, kun niitä saataisiin ajettua tasaisemmin lähellä nimellistehoa.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Työn tavoitteet voidaan jakaa kahteen osuuteen:
1. Selvittää kaukolämmön kysyntäjouston teoriaa. Mitä kysyntäjousto oikeastaan
on ja miten sitä voisi toteuttaa.
2. Tutkia kaukolämmön kysyntäjouston hyötyjä kaukolämpötoimijan kannalta.
Onko kysyntäjouston toteuttamisesta saatavissa hyötyjä tarkasteltavien kaukolämpöyhtiöiden toiminnassa.
Kysyntäjouston teoriaa selvitetään tutkimalla kaukolämpöön liittyvää kirjallisuutta sekä
aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Kysyntäjouston mahdollisia hyötyjä ja haittoja on myös
kartoitettu työhön osallistuvien kaukolämpötoimijoiden haastattelujen avulla. Näin saadaan ammattilaisten näkemystä yhdistettyä tutkimustietoon.
Kysyntäjouston potentiaalia selvitetään tutkimalla kaukolämpötoimijoiden tuotantodataa.
Tuotantodatan pohjalta saadaan tietoa huippulämmön käytöstä sekä peruslämpökuormasta. Tietoa analysoimalla voidaan tunnistaa ne tunnit, joissa kysyntäjoustolla voitaisiin
saada aikaan kustannussäästöjä. Tuotantodataa tutkitaan tätä tutkimusta varten kehitetyn
Excel-työkalun avulla.
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Työ on rajattu kaukolämpötoimijan näkökulmaan. Kysyntäjoustoon liittyviä tutkimuksia
ja toteutuksia on tehty usein kaukolämmön asiakkaan näkökulmasta, ja kaukolämpötoimijan kysyntäjoustosta mahdollisesti saatava hyöty on jätetty arvioiden varaan. Tässä
työssä keskitytään kysyntäjouston järjestelmätason hyötyihin.
Hyötyjen tarkastelu taas on rajattu huippulaitosten tuottaman energian siirtämiseen peruskuormalaitosten tuottamaksi. Tähän rajaukseen päädyttiin yhdessä kaukolämpötoimijoiden kanssa, sillä siitä oletettiin saatavan suurimmat hyödyt. Kysyntäjoustosta voisi olla
hyötyä myös esimerkiksi yhteistuotannossa sähköntuotannon optimoinnin kannalta. Yhteistuotannossa tuotetun sähkön optimointia saadaan kuitenkin tehtyä myös kaukolämpöakuilla. Työhön osallistuvien kaukolämpötoimijoiden lämpöakkukapasiteetti oli pääsääntöisesti korkealla tasolla, ja näin ollen sähköntuotannon optimointi jätettiin tarkastelun
ulkopuolelle.

1.3

Työn rakenne

Työ jakautuu karkeasti kolmeen osuuteen. Ensimmäisessä osuudessa, eli luvussa 2, selvitetään kaukolämpöön liittyviä asioita sillä tasolla, että kysyntäjoustoa kokonaisuutena
on mahdollista ymmärtää. Tässä teoriaosuudessa perehdytään niin kaukolämmön tuotantoon, jakeluun kuin hinnoitteluunkin.
Työn toisessa osuudessa, eli kaukolämmön kysyntäjouston teoriassa, käydään läpi kysyntäjoustoa kaukolämmön kontekstissa. Luvussa kolme perehdytään kysyntäjouston teoreettiseen puoleen. Kysyntäjouston tavoitteita sekä mahdollisia hyötyjä ja haittoja on tutkittu kirjallisuuden, tutkimusten ja kaukolämpötoimijoiden haastatteluiden avulla. Luvussa neljä käydään läpi kysyntäjouston käytännön toteutusta, perehtyen niin kysyntäjouston erilaisiin toteutustapoihin, kuin mahdollisiin hinnoittelumalleihinkin. Käytännön
toteutusta varten tutkitaan myös mahdollisia ohjaussignaaleja ja reunaehtoja jouston
ajoittamiselle ja yleisesti joustamiselle. Lopuksi luvussa sivutaan kysyntäjouston tietojärjestelmävaatimuksia sekä mahdollista kustannusrakennetta kysyntäjouston toteutukselle.
Kolmas osuus, eli esimerkkitapaukset ja johtopäätökset, keskittyy työhön osallistuneisiin
kaukolämpötoimijoihin. Luvussa viisi tutustutaan kaukolämpötoimijoiden tuotantorakenteeseen, tuotantodataan sekä analysoidaan datasta saatuja tuloksia. Esimerkkitapausten
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avulla pyritään hahmottamaan kysyntäjouston taloudellista potentiaalia juuri näiden toimijoiden kaukolämpöjärjestelmissä. Johtopäätöksissä taas kasataan työn tulokset yhteen,
ja pohditaan tuloksia yleisemmällä tasolla, sekä tarkastellaan diplomityötä kriittisesti. Lopuksi vielä ideoidaan aiheita jatkotutkimuksille.
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2

KAUKOLÄMPÖ

Kaukolämmön tarve vaihtelee voimakkaasti niin vuosittain, viikoittain kuin tunneittainkin. Verkon tasapainon ylläpitämiseksi tarvitaan nopeasti käynnistyviä huippulämmön
tuottamiseen tarkoitettuja lämpökeskuksia. Peruslämpöä tuotetaan yleensä joko lämmön
ja sähkön yhteistuotantona CHP-laitoksissa (Combined Heat and Power) tai esimerkiksi
isoissa lämpökeskuksissa hyödyntäen halvempia polttoaineita kuin huippulaitoksissa.
Huippulämpö on toimijalle kalliimpaa tuottaa kuin peruslämpö. Hinnoittelun pitäisi kuitenkin olla läpi vuoden selkeä ja reilu tuottajan ja asiakkaan kannalta. Tässä luvussa on
käyty läpi kaukolämmön erityispiirteitä, kaukolämmön muuttuvaa kysyntää, kaukolämpöjärjestelmän toimintaa sekä kaukolämmön tuotantoa ja hinnoittelua.

2.1

Kaukolämmön erityispiirteitä

Kaukolämmön erityispiirteitä käsitellään esittämällä kaukolämmön hyötyjä, haittoja ja
mahdollisuuksia. Kaukolämmön käsikirjassa (Koskelainen et al. 2006, s. 25) kaukolämpöä on analysoitu seuraavasti:
Hyödyiksi listataan seuraavia asioita:


Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys



Tuotannon tehokas jako eri tuotantomuotojen kesken



Käyttövarmuus



Helppokäyttöisyys

Näistä energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys viittaavat suurien tuotantolaitoksien
korkeampiin hyötysuhteisiin, parempaan savukaasujen puhdistukseen, sekä mahdollisuuteen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Tuotannon tehokkaalla jaolla tuotantomuodoille
tarkoittaa kaukolämpöjärjestelmän helppoutta hyödyntää eri tuotantolaitoksia. Verkkoon
liitettyjen tuotantolaitoksien tuotantoa ohjaamalla saadaan hyödynnettyä kussakin tilanteessa edullisimmat vaihtoehdot. Käyttövarmuudella viitataan kaukolämmön erittäin korkeaan käyttövarmuuteen; esimerkiksi Suomessa vuonna 2016 lämmöntoimitus keskeytyi
asiakkailta keskimäärin 2.1 tunniksi, ja käyttökatkoksista noin puolet ajoittuivat lämmityskauden ulkopuolelle (Sirola 2017).
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Kaukolämmön käsikirja (Koskelainen et al. 2006, s. 25) listaa kaukolämmölle seuraavia
ongelmia:


Suuret investoinnit ja pitkät takaisinmaksuajat



Suuret kulutusvaihtelut vuodenaikojen välillä



Huono soveltuvuus harvaan rakennetuille alueille



Siirtohäviöt

Kaukolämmössä ongelmaksi muodostuvat investointikustannukset vaikuttavat niin asiakkaaseen kuin tuottajaankin. Asiakkaan liittyminen verkkoon vaatii usein merkittäviä
investointeja. Suuret kulutusvaihtelut taas aiheuttavat kustannuksia kaukolämpöyhtiölle
ja erilaisilla hinnoittelumalleilla osa näistä kustannuksista ohjataan myös asiakkaalle.
Kaukolämpö ei myöskään ratkaisuna sovellu harvaan rakennetuille alueille, koska rakennettavien kaukolämpöjohtojen määrä ja pitkistä matkoista aiheutuvat lämpöhäviöt kasvavat näissä tilanteissa kohtuuttoman suuriksi. Siirtohäviöt eli lämpöhäviöt jakeluverkossa
ovat Suomessa keskimäärin 8...9 prosenttia riippuen verkosta seuraavasti: isoimpien kaupunkien verkoissa häviöt ovat noin 5...8 % ja harvemmin asuttujen taajamien lämpöverkoissa noin 10...15 % (Sirola). Koskelainen et al. antavat vaihteluväleiksi 4 ... 10 %
isoissa verkoissa ja 10...20 % pienissä verkoissa (Koskelainen et al. 2006, s. 203).
Mahdollisuuksiksi luetaan (Koskelainen et al. 2006, s. 25):


Edulliset ja vähäpäästöiset polttoaineet



Yhteistuotannon hyöty sähköntuotannolle



Prosessien jätelämmön hyödyntämismahdollisuus



Matalalämpötilaisen lämmön hyödyntäminen

Edullisilla ja vähäpäästöisillä polttoaineilla viitataan keskitetyn tuotannon helpompaan
päästöjen vähennykseen ja parempaan kokonaishyötysuhteeseen. Yhteistuotannosta saatava sähkö taas nähdään mahdollisuutena korkeampiin tuottoihin. Tulevaisuudessa kaukolämpöjärjestelmä voi myös entistä paremmin hyödyntää prosessien jätelämpöä. Näin
voitaisiin saada hyödynnettyä hukkaan menevä lämpö ja näin parantaa energiatehok-
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kuutta. Matalalämpötilaisen lämmön hyödyntämisellä taas viitataan tekniikoihin ja keinoihin, joilla matalalämpötilaista hukkalämpöä saadaan hyödynnettyä siirtämällä sitä
kaukolämpöverkkoon.

2.2

Kaukolämmön muuttuva tarve

Kaukolämmön tarve vaihtelee voimakkaasti vuosittain, viikoittain ja tunneittain. Vuositasolla lämmöntarve vaihtelee seuraavasti: Kesällä lämmöntarve on vain noin 10 % liittymistehosta kun taas ulkolämpötilan ollessa -5 °C, joka on talven ulkolämpötilan keskiarvo, lämmöntarve on luokkaa 50 % liittymistehosta. Päivittäistä vaihtelua tarkasteltaessa piikit ovat hieman suurempia arkipäivisin, kuin viikonloppuisin. Tuntitasolla piikkejä havaitaan aamuisin johtuen ilmastointilaitosten käynnistämisestä ja lämpimän käyttöveden suuresta kulutuksesta. Pienempi piikki taas seuraa illalla, joka taas johtuu lähinnä
lämpimästä käyttövedestä. (Koskelainen et al. 2006, s. 41 - 42.)
Kuvassa 2.1 on havainnollistettu viikkokohtaista ja päiväkohtaista vaihtelua:

Kuva 2.1: Lämmöntarpeen muutoksia eri vuodenaikoina Ruotsissa sijaitsevassa kaukolämpöjärjestelmässä (Gadd & Werner 2013a, s. 49)

Kuten kuvasta 2.1 näkyy, niin päivittäin on havaittavissa kaksi selvää kulutushuippua.
Viikkokohtaisesti taas kokonaiskulutus on melko samanlaista päivästä riippumatta. Kuvasta nähdään myös merkittävä ero kulutetun energian määrässä kesäkuukausien ja talvi-
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kuukausien välillä. Kuvasta näkyy koko järjestelmän kulutus, mutta erilaisilla rakennustyypeillä voi kuitenkin olla suurestikin poikkeavia kulutusprofiileja. Näitä poikkeavuuksia voidaan havaita kuvien 2.2 ja 2.3 välillä. Näissä kuvissa esitetään vertailun mahdollistamiseksi kerrostaloissa ja julkisissa rakennuksissa tapahtuvaa lämmöntarpeen vaihtelua.

Kuva 2.2: Lämmöntarpeen keskimääräistä vaihtelua eri vuodenaikoina kerrostaloissa, joissa ilmanvaihto on jatkuvasti päällä (Gadd & Werner 2013b, s. 179)

Tutkimuksessaan Gadd & Werner (2013b) selittävät kerrostaloissa lämmöntarpeen muutoksien johtuvan kesäisin ja talvisin lähinnä lämpimän käyttöveden kulutuksesta. Syksyja kevätkausina taas huomionarvoista on kulutuksen voimakas lasku keskipäivän aikoihin. Tämä johtuu auringonsäteilyn voimakkaasta rakennusta lämmittävästä vaikutuksesta.
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Kuva 2.3: Lämmöntarpeen keskimääräistä vaihtelua ajastimella ohjatuissa julkisissa rakennuksissa, jotka ovat suljettuna viikonloppuisin (Gadd & Werner 2013b, s. 180)

Julkisissa rakennuksissa rakennuksen ilmanvaihdon ei tarvitse välttämättä olla päällä yötä
päivää koko viikkoa. Esimerkiksi kouluissa käyttöä on vain maanantaista perjantaihin.
Öisin ja viikonloppuisin rakennuksessa ei välttämättä ole ketään paikalla, joten ilmanvaihtoa voidaan ajastaa. Kuvasta 2.3 voidaan nähdä, kuinka öisin ja viikonloppuisin kulutus on samaa luokkaa. Näinä aikoina ilmanvaihto on joko kytketty kokonaan pois päältä
tai sen toimintaa on rajoitettu. Lämmitystä taas pidetään halutulla tasolla. (Gadd & Werner 2013b, s. 179)
Nämä vaihtelut kulutuksessa aiheuttavat haasteita kaukolämmön tuottajalle. Lämpöä on
oltava jatkuvasti saatavilla tarpeeksi, jotta lämmitettävät rakennukset tai lämmin käyttövesi eivät viilene. Toisaalta taas lämpöä ei voi siirtää kaukolämpöverkkoon liikaakaan,
koska lämpötilalle ja paineelle on olemassa rajat verkossa. Korkeammissa lämpötiloissa
myös lämpöhäviöt verkossa kasvavat. Suomessa menoveden lämpötila on yleensä noin
75...120 °C. Näissä arvoissa pysyminen vaatii säädettävää lämmöntuotantoa. Lämmöntuotannon erityispiirteitä on kuvattu luvussa 2.3.
Lämmöntarpeet voivat myös olla toisistaan poikkeavia eri verkoissa. Asiakaskunta muodostaa kulutuksen, ja eri verkkojen alueella olevat erilaiset asiakkaat voivat tehdä kulutuksesta hyvinkin erilaista. Esimerkiksi joissain verkoissa voi asiakkaita olla suhteessa

17
enemmän kotitalouspuolella, kun taas joissain verkoissa asiakkaiden kulutus voi olla painottunutta julkiselle puolelle ja yrityspuolelle. Kuvassa 2.4 on kuvattu Kuopion Energian
kaukolämpöverkkoon tuotettua energiaa vuonna 2017. Kuvasta nähdään, miten talvikauden kylmät päivät aiheuttavat merkittäviä piikkejä verkkoon, ja kuinka kesäaikana kulutus on hyvin vähäistä verrattuna talviaikaan.

Kuva 2.4: Esimerkki kaukolämmön tuotannosta vuotuisella tasolla

2.3

Kaukolämpöjärjestelmän toiminta

Kaukolämpöverkon tehtävä on siirtää tuotantolaitoksilla tuotettu lämpö asiakkaille. Kaukolämpöjärjestelmä muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: lämmön tuotantolaitoksista,
lämmön siirtoon käytetystä putkistosta sekä kuluttajan laitteistosta. Kiertävä vesi lämmitetään tuotantolaitoksessa ja se jäähtyy kuluttajan lämmönsiirtimissä. Kaukolämpövesi
saadaan liikkeelle pumppujen avulla (Energiataloudellinen yhdistys 1989, s. 2). Kuvassa
2.5 on esitettynä periaatekuva vesikiertoisesta kaksiputkijärjestelmästä.
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Kuva 2.5: Periaatekuva vesikiertoisesta kaksiputkijärjestelmästä (Koskelainen et al. 2006, s. 43)

Lämmön toimittaja takaa kuluttajilleen sovitun minimipaine-eron ja tarvittavan lämmön
verkossa, jotta kuluttaja saa tarvitsemansa lämpötehon käyttöönsä. Tarvittavaa korkeammat lämpötila- ja painetasot aiheuttavat suurempia häviöitä ja rasitusta verkossa. (Huovilainen & Koskelainen 1982, s. 103.) Kaukolämpöverkossa menoveden lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan, sillä se vaikuttaa merkittävästi lämmön kulutukseen. Painetasoa taas pidetään tarpeeksi korkealla, jotta vesi ei pääse höyrystymään missään kohtaa
verkkoa. Tarvittavaa painetta ylläpidetään tuotantolaitosten pumppujen lisäksi tarvittaessa myös välipumppaamoiden avulla. (Koskelainen et al. 2006, s. 44).
Kuvassa 2.6 on esitelty esimerkki säätökäyrästä, jonka avulla kaukolämpöveden menolämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan suhteen. Säätökäyrää voidaan nostaa esimerkiksi ilman kosteuden tai tuulen nopeuden kasvaessa, ennakoitaessa suurta pudotusta ulkolämpötilassa tai esimerkiksi varautuessa aamun kulutuspiikkiin. Tätä kutsutaan verkon akkumuloinniksi, jossa verkon vesimassan sisältämää energiaa ladataan ja puretaan. (Koskelainen et al. 2006, s. 337.)
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Kuva 2.6: Kaukolämpöveden menolämpötilan säätö ulkolämpötilan mukaan (Koskelainen et al.
2006, s. 336)

Asiakkaan laitteiston automatiikka säätää kaukolämpövedestä otetun lämmön tehoa ohjaamalla lämmönsiirtimien läpi kulkevaa vesivirtaa venttiilin avulla (Koskelainen et al.
2006, s. 44). Asiakkaan lämmönkulutusta mitataan mittauksella, jossa mitataan kaukolämpöveden virtauksen lisäksi kaukolämmön meno- ja paluulämpötilat. Lämmitysenergiaan päästään laskemalla lämpövirrat meno- ja paluupuolella yhtälön (1) mukaan, jonka
jälkeen lämpövirrat sijoitetaan integraaliin (2). (Koskelainen et al. 2006, s. 113)
𝜙 = 𝑐𝑝 ∙ 𝑞𝑚 ∙ 𝑇
, missä

ϕ

lämpövirta [kW]

cp

ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa [kJ/(kg·K)]

qm

veden massavirta [kg/s]

T

veden lämpötila [°C]
𝑡1

𝑄 = ∫𝑡2 (𝜙𝑚 − 𝜙𝑝 ) 𝑑𝑡

(1)

(2)
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, missä

Q

lämpöenergia [kJ]

Kuluttajien lämmönjakokeskukset säätävät niiden läpi kulkevaa vesivirtaa. Tarvittava vesivirta riippuu kaukolämpöveden lämpötilan lisäksi myös asiakaslaitteiston lämmönsiirtokyvystä. Jäähtymällä, myös termiä jäähtyvyys käytetään, kuvataan tätä lämmönsiirtokykyä. Jäähtymä lasketaan energiankulutuksen suhteena tilavuusvirtaan. Hyvä lämmönsiirrin saa siis saman energiamäärän siirrettyä pienemmällä vesivirralla, ja näin ollen hyvässä lämmönsiirtimessä on hyvä jäähtymä. Monet kaukolämpötoimijat tarkkailevat asiakkaan jäähtymää, sillä korkea jäähtymä hyödyttää toimijaa mm. seuraavin tavoin (Mäkelä & Tuunanen 2015, s. 67.):


Vähentää kaukolämpöverkoston pumppauskustannuksia



Vähentää kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä



Yhteistuotannossa parempi jäähtymä lisää sähköntuotantoa

Kaukolämpöverkoston pumppauskustannukset vähenevät, sillä paremmalla jäähtymällä
asiakas saa tarvitsemansa lämpötehon käyttöönsä pienemmällä vesivirralla. Kaukolämpöverkoston lämpöhäviöt taas pienenevät, sillä alemmalla menoveden lämpötilalla myös
lämpöhäviöt pienenevät. Sähköntuotannon lisääminen johtuu kaukolämpöveden pienemmästä paluulämpötilasta. Pienempi paluulämpötila vastapainevoimalaitoksessa johtaa
pienempään lauhdutinpaineeseen, joka johtaa suurempaan entalpiaeroon turbiinissa. Turbiinin tuottama sähköteho taas määräytyy entalpiaeron perusteella. Alhaisempi paluulämpötila johtaa näin ollen suurempaan sähkötehoon. Alhaisempi paluulämpötila lisää myös
mahdollisen savukaasupesurin lämmön talteenottoa savukaasuista.

2.4

Kaukolämmön tuotanto

Kaukolämmön tuotanto voidaan jakaa karkeasti kahteen eri luokkaan: peruslämmön tuotantoon sekä huippulämmön tuotantoon. Jako liittyy yleensä investointikustannuksiin ja
polttoaineen hintaan. Yleisesti peruslämpö tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotannolla
vastapainevoimalaitoksissa hyödyntäen edullista kiinteää polttoainetta ja huippulämpö
lämpökeskuksissa esimerkiksi öljyn tai maakaasun avulla. Pienimmissä kaukolämpöjärjestelmissä ei yleensä ole CHP-voimalaa, vaan peruslämpö tuotetaan usein KPA-kattilalla
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eli kiinteän polttoaineen kattilalla ja huippulämpö joko maakaasulla tai kevyellä polttoöljyllä.
Peruslämmön tuottamisesta vastaavat laitokset ovat investointikustannuksiltaan kalliit,
mutta polttoaineeltaan halvat. Huippulämmön tuottamisesta taas vastaavat investoinneiltaan halvat, mutta polttoaineeltaan kalliit laitokset. Tällä järjestelyllä peruslämmön tuottava laitos pyritään mitoittamaan niin, että sen teho on noin 50 % kaukolämmön huipputehosta, jolloin laitoksen käyttöaika saadaan pitkäksi. Johtuen kaukolämmön kysynnän
vaihtelusta eri vuodenaikana, kyseisellä mitoituksella energiasta noin 80 % saataisiin tuotettua edullisella polttoaineella. (Huhtinen et al. 2008, s. 12-13) Kuvassa 2.7 nähdään,
miten vuoden tuotanto jakautuu esimerkkitapauksessa.

Kuva 2.7: Kaukolämmön tuotannon jakautuminen eri laitoksille (Huhtinen et al. 2008, s. 12)

2.4.1

Peruslämmön tuottaminen

Peruslämpö tuotetaan yleensä lämmön ja sähkön yhteistuotannolla. Vuonna 2016 Suomen kaukolämmöstä noin 67 % oli tuotettu vastapainelämpönä tai vastaavana yhteistuotantolämpönä kaasuturbiineilla tai diesellaitoksilla (Energiateollisuus 2017, s. 3)
Pääsääntöisesti peruskuormalaitosta ei tulisi mitoittaa kattamaan kaukolämpöjärjestelmän koko tehontarvetta, sillä voimalaitoksen hyötysuhde on parhaimmillaan ajettaessa
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sähköntuotantoa nimellisteholla. Kiinteän polttoaineen (KPA) kattilan hallittavuus on
parhaimmillaan kattilan toimiessa suurella teholla, ja kattilan tehon pudotessa alle puoleen nimellistehosta hyötysuhde on yleensä alhainen. Näin voimalaitokset ja KPA-kattilat
soveltuvat parhaiten peruslämmön tuotantoon, jolloin kuorma pysyy melko tasaisena ja
huipputehon käyttöaika on suurimmillaan. KPA-kattiloiden ja voimalaitosten hinta tehoa
kohden on myös korkea. Laitoksen kokoa kasvattaessa hankintahinta nousee merkittävästi nopeammin kuin vaikkapa kevyttä polttoöljyä polttavalla kattilalla. (Koskelainen et
al. 2008, s. 322)

2.4.2

Huippulämmön tuottaminen

Huippulämpö tuotetaan lämpökeskuksissa esimerkiksi maakaasua tai polttoöljyä polttamalla. Maakaasu ja polttoöljy ovat helppokäyttöisiä polttoaineita, ja niitä polttavat laitokset ovat toimintavarmoja ja helposti kaukokäynnistettäviä. Laitosten täysi etäoperointi on
yleistä. Myös pellettikäyttöisiä huippulämpökeskuksia on käytössä. Huippulämmön tuotannossa yleistä on matalat investointikustannukset mutta korkeat polttoainekustannukset. (Mäkelä & Tuunanen 2015, s. 32) Kaukolämpötoiminnan kannattavuus perustuu peruslämmön tuottamiseen, sillä huippulämmön myynti on pääsääntöisesti tappiollista ja
parhaassakin tapauksessa nollakatteista. (Valor Partners 2015, s. 28)

2.4.3

Tuotanto energialähteittäin

Kuvassa 2.8 on eroteltu vuoden 2017 kaukolämmön hankinta energialähteittäin. Ilmastoneutraalien polttoaineiden (metsäpolttoaine, teollinen puutähde, muu biomassa, hukkalämmöt) osuus oli 45 %. Vuoteen 2016 verrattuna ilmastoneutraalien osuus kasvoi kolme
prosenttiyksikköä. Uusiutuvien polttoaineiden (metsäpolttoaine, teollinen puutähde, muu
biomassa) osuus oli 36 % ja uusiutuvien osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä vuoteen
2016 verrattuna. Kotimaisten polttoaineiden (metsäpolttoaine, teollinen puutähde, muu
biomassa, hukkalämmöt, turve, muut) osuus oli 62 % ja kasvua vuoteen 2016 nähden oli
kaksi prosenttiyksikköä. (Energiateollisuus 2018)
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Kuva 2.8: Kaukolämmön hankinta energialähteittäin Suomessa vuonna 2017. (Energiateollisuus
2018)

Kuvassa 2.9 on esitetty polttoaineiden käytön kehitys vuodesta 1976 vuoteen 2017. Kuvasta nähdään, kuinka maakaasun käyttö on pienentynyt merkittävästi 2010-luvulla. Öljyn käyttö taas romahti jo 70- ja 80- luvuilla ja sen osuus on vain pienentynyt entisestään
2000-luvulla. Selkeänä trendinä viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut biomassan
ja hukkalämmön osuuden merkittävä kasvu.
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Kuva 2.9: Kaukolämmön ja siihen liittyvään sähköntuotantoon käytettyjen polttoaineiden kehitys
(Energiateollisuus 2018)

2.5

Kaukolämmön hinnoittelu

Kaukolämmön hinnoittelun tavoitteena on tehdä yrityksen toiminnasta kannattavaa ja
kilpailukykyistä, niin että (Koskelainen et al. 2006, s. 470):


Hinnoittelu on sekä kustannusvastaavaa, että pitkäjänteistä



Mittaus ja laskutus on yksinkertaista sekä luotettavaa



Hinnoittelu ohjaa energiankäyttöä



Hintataso on kohtuullinen



Samantyyppisiä asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti



Energian kokonaistoimituksissa eri tuotteita ei saa sitoa toisiinsa keinotekoisesti

Suomessa hinnoittelu jakaantuu pääsääntöisesti liittymismaksuun, perusmaksuun ja energiamaksuun.
Liittymismaksu peritään asiakkaalta kaukolämpöverkkoon liityttäessä ja sen kattaa pääsääntöisesti suurimman osan investointien pääomakustannuksista. Liittymismaksut
yleensä määräytyvät eri kokoisille asiakkaille niin, että liittymätiheydessä saavutetaan
kannattava taso uusilla alueilla sekä liittymismaksut pysyvät tasaisina pitkällä aikavälillä.
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Liittymismaksu on usein asiakkaalle merkittävä investointi, joten sen vaikutus liittymishalukkuuteen on huomioitava. (Koskelainen et al. 2006, s. 470)
Perusmaksu eli tehomaksu taas määräytyy usein liittymistehon tai –vesivirran mukaan ja
se vastaa pääosin lämmön tuotannosta ja jakelusta koituvista kiinteistä kustannuksista.
Asiakkailta perityt perusmaksut tulisi kattaa myös liittymis- ja energiamaksuilla kattamatta jääneet kustannukset. Perusmaksun suuruus määritetään niin, että kaukolämpötoiminta pysyy kannattavana ja kaukolämpö pysyy asiakkaalle kilpailukykyisenä vaihtoehtona verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. (Koskelainen et al. 2006, s. 471)
Energiamaksu määräytyy kulutetun energian pohjalta ja energiamaksun on tarkoitus kattaa kaukolämpötoimijan lämmöntuotannon ja jakelun muuttuvat kustannukset sisältäen
pumppauskustannukset. Lopullinen energiamaksu määritetään usein hieman korkeammaksi kuin kustannusrakenne, jotta se vaikuttaisi energiankäyttöön ja ohjaisi ihmisiä näin
käyttämään vähemmän energiaa. Näin saadaan myös perusmaksuosuutta pienemmäksi.
(Koskelainen et al. 2006, s. 471)
Jäähtymä on jossain tapauksissa osana kaukolämmön hintaa. Hyvän jäähtymän hyödyistä
kaukolämpötoimijalle kerrottiin luvussa 2.3. Jäähtymä voi näkyä hinnassa kahdella eri
tapaa: joko jo aikaisemmin mainitussa vesivirtaan pohjautuvassa perusmaksussa tai
omana suoraan jäähtymään perustuvassa maksussa. Jäähtymä ja tilavuusvirta ovat kääntäen verrannollisia toisistaan. Korkea jäähtymä laskee tarvittavaa tilavuusvirtaa. Hyvän
jäähtymän palkitseminen voisi motivoida asiakkaita huolehtimaan kaukolämpölaitteistaan ja mahdollisesti jopa investoimaan parempiin laitteisiin.

2.6

Lämpöakut ja verkon akkumulointi

Kaukolämpöverkon akkumuloinnilla tarkoitetaan kaukolämpöverkon vesimäärän sisältämän energian hyödyntämistä esimerkiksi kulutuspiikkeihin varautuessa. Kulutuspiikkiä
odotettaessa kaukolämpöverkon menolämpötilaa voidaan lisätä normaalista säätökäyrästä poiketen. Näin saadaan hyödynnettyä verkon oma energianvarastointimahdollisuus. Menolämpötilan muutokset vaikuttavat lähinnä virtaukseen paluulämpötilan pysyessä melko tasaisena. (Koskelainen et al. 2006, s. 470)
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Kaukolämmön varastointiin voidaan käyttää myös kaukolämpöakkuja. Näillä lämpöakuilla on erilaisia hyötyjä riippuen lämmön tuotantotavoista. Esimerkiksi vastapainelaitoksilla sähkön tuotantoa voidaan tilapäisesti lisätä, kun ylimääräinen lämpöenergia saadaan varastoitua akkuun. Akun käytöllä voidaan myös vähentää huippulaitosten käyttöä,
kun akut saadaan varattua ennen kulutushuippua peruslaitoksilla ja sitten purettua kulutushuipun aikaan. (Koskelainen et al. 2006, s. 383)
Seuraavana on eritelty lämpöakun hyötyjä. Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon tapauksessa hyötyjä ovat mm. (Koskelainen et al. 2006, s. 384):


Vastapainesähkön tuotantoa saadaan lisättyä hetkellisesti varastoa lataamalla



Saadaan käyttöön lisää säädettävää sähköntuotantopotentiaalia



Kaukolämmön energiatuotantokustannukset pienenevät, kun akkua saadaan ladattua halvan lämmöntuotannon rajakustannuksen aikana ja purettua kalliin rajakustannuksen aikana



Laitosten suunnitelluissa tai suunnittelemattomissa alasajoissa saadaan akun
avulla korvattua alas ajettua tuotantoa



Akun avulla voidaan vähentää huippulaitosten tarvetta



Akkua voidaan hyödyntää vesireservinä esimerkiksi verkon vauriotapauksissa



Savukaasupäästöt saadaan keskitettyä vastapainelaitokseen, kun akku vähentää
huippulaitosten käyttöä

Kiinteän polttoaineen (KPA) kattilalla tuotetun aluelämmön kannalta lämpöakusta saadaan mm. seuraavia hyötyjä (Koskelainen et al. 2006, s. 384):


Kattilan lämpökuormitus saadaan tasaisemmaksi sekä vuorokausi- että viikkotasolla



Akulla saadaan tasattua polttoaineen epätasaista laatua



Huippulaitosten käyttöä saadaan vähennettyä, ja näin kotimaisen polttoaineen
käyttöä saadaan lisättyä



Akkua saadaan hyödynnettyä KPA-kattilan alasajoissa



Akku voidaan hyödyntää vesireservinä ja erityistapauksissa myös verkon paisuntasäiliönä
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Savukaasupäästöt saadaan keskitettyä KPA-laitokseen, jossa esim. savukaasupesurilla saadaan päästöistä puhtaampia sekä savukaasun lämpö hyödynnettyä

Monet lämpöakun hyödyistä vastaavat myös kysyntäjouston hyötyjä. Kysyntäjouston
hyödyistä on kerrottu seuraavassa luvussa.
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3

KYSYNTÄJOUSTO

Kysyntäjousto (engl. Demand Side Management, DSM ja Demand Response, DR) tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan asiakkaan energiakäyttöön niin, että energiaa käytetään kokonaisuuden kannalta järkevästi. Tavoitteena on tehostaa olemassa olevan tuotantokapasiteetin sekä kaukolämpöjärjestelmän käyttöä ja näin parantaa energiantuotannon taloudellisuutta ja ehkäistä ympäristöhaittoja. (Koskelainen et al. 2006, s. 101)
Sähköpuolella kysyntää ohjataan jo esimerkiksi sähkön tuntihinnoittelulla. Sähkön muuttuva hinta mahdollistaa sähkönkäytön ajoittamisen niille tunneille, jolloin sähkö on halpaa. Kaukolämmön kysyntäjousto taas on uudempi aihe, ja se eroaa monin tavoin sähkön
kysyntäjoustosta. Tässä luvussa käsitellään aluksi lyhyesti kaukolämmön kysyntäjouston
eroavaisuutta sähkön kysyntäjoustosta, jonka jälkeen keskitytään yksinomaan kysyntäjoustoon kaukolämmön kontekstissa. Vastedes kysyntäjoustolla viitataan kaukolämmön
kysyntäjoustoon, ellei toisin mainita.

3.1

Kysyntäjousto kaukolämpöjärjestelmissä

Kaukolämpöverkko ja sähköverkko ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Nämä eroavaisuudet vaikuttavat myös kysyntäjoustoon. Kysyntäjousto sähköverkoissa poikkeaakin
monilta osin kysyntäjoustosta lämpöverkoissa. Verkkojen ja kysyntäjouston erityispiirteitä on eroteltu taulukkoon 3.1.
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Taulukko 3.1: Sähkö- ja lämpöverkkojen eroavaisuuksia kysyntäjouston kontekstissa

Sähkö

Lämpö

Huomataan heti verkon taajuudesta. Tuotanto ja kulutus pitää
olla kokoajan tasapainossa,
sillä muuten taajuus ei pysy tasaisena.

Kulutuksen ja tuotannon ei ole
pakko olla koko ajan täysin tasapainossa, sillä verkko itsessään
varastoi energiaa. Muutokset kulutuksessa ja tuotannossa eivät
näy välittömästi verkon toiminnassa.

Varastointi

Sähkön varastointi on mahdollista esimerkiksi akkujen tai
vesialtaiden ja pumppujen
avulla.

Lämpöakkuja on laajemmin käytössä, ja lämmön varastointikustannukset ovat suurilla lämpövarastoilla suuruusluokkaa 1/100
sähkön vastaavista (Valor Partners 2015)

Hinta

On olemassa tuntihinnoiteltuja
ja kausihinnoiteltuja sopimuksia. Tarjolla on myös määräaikaisia sopimuksia, joissa sähkön hinta pysyy samana koko
määräajan.

Tuntihinnoittelu on kokeilutasolla esimerkiksi Fortumin kysyntäjoustokokeilussa (Fortum
2017). Pääsääntöisesti joko kausihinnoiteltua tai koko vuoden
sama hinta.

Ero tuotannossa ja kulutuksessa

Valtakunnallinen verkko, siirtoetäisyydet voivat olla hyvinSiirto ja tuotan- kin pitkiä, tuotanto voi olla hajautettua ja maantieteellisellä
non sijainti
sijainnilla ei ole niin väliä, sillä
siirto on lähes välitöntä.

Paikallinen verkko, lämpö tuotettava verrattain lähellä, verkkohäviöt kasvavat matkan kasvaessa merkittävästi. Siirto ei ole
välitöntä, ja veden siirtyminen
tuotantolaitokselta asiakkaalle
voi kestää useita tunteja.

Tällä hetkellä kaikilla käyttöpaikoilla on oltava tuntitason
luenta. EU-maiden on siirryttävä 60 minuutista 15 minuutin
taseselvitysjakoon vuoden
2020 loppuun mennessä.

Reilusti suurin osa mittauslaitteista on etäluettavia. Tuntiluentaa ei ole lakisääteisesti pakko
toteuttaa, eikä se ole kaikilla kulutusmittareilla mahdollista.

Nykyinen mittauslaitteisto
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3.2

Kysyntäjouston tavoite ja hyödyt

Kysyntäjouston tavoitteena on energiatuotannon taloudellisuuden parantaminen ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen (Koskelainen et al. 2006, s. 101). Kysyntäjouston hyödyt perustuvat tasaisempaan kulutukseen. Pienemmillä kulutushuipuilla kaukolämpö voidaan
tuottaa tasaisemmin ja fossiilisia polttoaineita polttavien huippulaitosten käyttöä saadaan
vähennettyä.
Seuraavia hyötyjä on tunnistettu kaukolämpötoimijalle (Kärkkäinen et al. 2003, s. 64)
(Valor Partners 2015, s. 14):


Energian hankinta- ja tuotantokustannuksia saadaan minimoitua



Alhaisemmat lämmöntuotannon kustannukset johtuen pienemmästä tarpeesta
huippulaitoksille ja isommasta peruslaitoksen käyttöasteesta



Vähemmän tarvetta laitosten ylös- ja alasajoille tasaisemman kysynnän ansiosta



Yhteistuotantosähköä voidaan tuottaa enemmän ja sen tuotanto voidaan ajoittaa
sähkön hinnan mukaan



Mahdollisuus pienempiin investointikuluihin verkossa, sillä verkon huippuvesivirta on pienempi tasaisemman kysynnän ansiosta ja näin kaukolämpöjohtoja
saadaan käytettyä tehokkaammin



Mahdollisuus lykätä investointeja esimerkiksi huippulaitoksissa pienemmän
huipputehon ansiosta

Näistä hyödyistä osa perustuu huippulämpölaitosten käytön minimoimiseen. Näissä tilanteissa kysyntää leikattaisiin niinä hetkinä, jolloin tuotannossa pitäisi alkaa käyttää
huippulaitoksia. Joustoilla hyötyjä saataisiin myös CHP-sähkön tuotantoon, sillä lämmön
kysyntä olisi joustavampi ja sitä voitaisiin tarvittaessa ohjata niin, että CHP-laitoksen
sähköntuotannosta saadaan suurin mahdollinen tuotto. Investointien lykkäämisen realisoituminen vaatisi jouston toteutuksen olevan jo niin pitkällä, että kysyntäjoustoon pystyttäisiin luottamaan täysin eikä yllättäviä kulutuspiikkejä tulisi.
Tämän työn osana tehdyissä haastatteluissa potentiaalisina hyötyinä nähtiin (Lappeenrannan Energia 2018) (Kuopion Energia 2018a) (Imatran Lämpö 2018a) (Vantaan Energia
2018):
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Öljyn ja/tai maakaasun polton vähentäminen ja näin saatavat taloudelliset edut



Tasaisemmasta paine-erosta johtuen pumppausta voitaisiin helpottaa ja näin turvata verkon kestävyyttä ja suorituskykyä



Peruskuormaa saataisiin ajettua tasaisemmin



Kysyntäjoustolla voitaisiin edistää vihreitä arvoja ja näin edistää edistyksellistä
ja ympäristöystävällistä imagoa



Yksi keino muiden joukossa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä



Säästöillä saataisiin pidettyä kaukolämpö entistä kilpailukykyisempänä vaihtoehtona



Kysyntäjoustosta voisi syntyä uusia palveluita tai tuotteita, joilla asiakkaita saataisiin palveltua paremmin



Tarpeeksi isolla joustokapasiteetilla voitaisiin jopa välttää kokonaan uusien lämpökeskusten rakentaminen, mikäli tarpeeksi suureen joustoon voidaan luottaa

Haastatteluissa suurimpana hyötynä nähtiin öljyn ja/tai maakaasun polton vähentäminen.
Huippulämmön tuottamisen kerrottiin usein olevan tappiollista toimintaa ja näin sen minimoiminen tekisi toiminnasta taloudellisempaa. Taloudellisuuden lisänä toiminnasta tulisi ympäristöystävällisempää. Vihreät arvot ja ekologisuus nähtiin selvänä etuna kaukolämmön markkinoinnissa ja myynnissä. Yhtiöt näkivät myös todennäköisenä, että jossain vaiheessa valveutuneimmat asiakkaat alkaisivat kysellä kysyntäjouston perään. Kysyntäjousto nähtiin myös mahdollisuutena uusiin palveluihin tai tuotteisiin, joilla asiakkaita saataisiin sitoutettua kaukolämpöön lämmitysmuotona.

3.3

Kysyntäjouston haitat ja uhkakuvat

Valor Partnersin tutkimuksessa tunnistettiin mm. seuraavia potentiaalisia haittoja kysyntäjoustolle (Valor Partners 2015, s. 15-16):


Huonosti toteutettuna kysyntäjousto voi johtaa entistä korkeampaan lämpötehopiikkiin eri ajankohtana alkuperäisestä. Tähän päädytään, mikäli kysyntäjousto
on laajasti käytössä ja kaikki kiinteistöt ohjautuvat saman algoritmin mukaan.



Etukäteen sovittu kannustin asiakkaalle saattaa johtaa jopa tappioihin kaukolämpöyhtiölle, mikäli ennustetut hyödyt eivät konkretisoidukaan
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Kysyntäjouston toteutuksen vaatimat investoinnit saattavat olla suuremmat kuin
siitä saatavat rahalliset hyödyt tai saman hyödyn voisi saada aikaan edullisemmin esimerkiksi lämpöakulla



Liian voimakas ohjaus saattaa heikentää asiakkaiden tyytyväisyyttä erityisesti,
jos se toteutetaan energiayhtiön ohjaamana

Nämä uhkakuvat voidaan pääosin välttää tarpeeksi tarkoilla esiselvityksillä. Kysyntäjouston toteutusta varten pitää ensiksi määrittää sopiva kiinteistömassa, jolla hyödyt ylittävät
toteutuksen kustannukset. Kysyntäjouston ohjaus on myös suunniteltava tarpeeksi tarkasti niin, että itse jousto tapahtuu haluttuun aikaan halutun suuruisena, jotta joustosta on
hyötyä järjestelmätasolla.
Jouston myötä madollisesti syntyvien uusien tuotteiden ja/tai palveluiden hinnoittelussa
tulee olla tarkkana, sillä liian suurilla hyvityksillä joustosta kaukolämpötoimija voi tehdä
tappiota, jos hyödyt eivät realisoidukaan odotetun suuruisina. Krogeruksen määräävän
markkina-aseman tutkimus kaukolämpöalalla kertoo uusien älykkäiden tuotteiden, kuten
kysyntäjouston, tukemisen ja tarjoamisen olevan määräävän markkina-aseman näkökulmasta mahdollista erityisesti silloin, jos näitä tuotteita tarjotaan lisävaihtoehtoina asiakkaille ja niiden hinnoittelu on kustannusperusteista (Krogerus 2014, s. 27).
Tämän työn osana tehdyissä haastatteluissa ilmi tulleet ajatukset ja huolet olivat hyvin
samansuuntaisia (Imatran Lämpö 2018a) (Kuopion Energia 2018a) (Lappeenrannan
Energia 2018) (Vantaan Energia 2018):


Asiakkaalle huolettomana ja helppona nähty kaukolämpö ei saa muuttua vaikeaksi ja hankalaksi



Monimutkaistuvat järjestelmät vaativat muutoksia toimintatavoissa. Mahdollisen
automaation, ohjauksen, tekoälyn ja osaamisen kehittäminen ja/tai hankinta vaativat investointeja



Kysyntäjouston vaatimien investointien kohdentamisen problematiikka. Esimerkiksi asiakasta on vaikea kannustaa investoimaan laitteisiinsa ilman konkreettisia säästömahdollisuuksia



Asiakkaille voi olla vaikeaa myydä aikaisempaa huonompi tuote. Vaikka asiakas
säästäisi lämmityksessä, ajatus lämmöntoimituksen ajoittaisesta heikentymisestä
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voi kuulostaa pahalta, vaikka merkittävää eroa huonelämpötilassa ei tapahtuisikaan


Kustannusten ja hyötyjen arvioiminen nähdään haastavana. Liian pienessä skaalassa toteutettuna jouston hyödyt hukkuisivat investointeihin ja toteutuksesta
jäätäisiin tappiolle

Kysyntäjouston monimutkaisuus nähtiin yhtiöissä haasteena. Kaukolämmön ei haluta
muuttuvan asiakkaalle monimutkaisemmaksi tai vaikeammaksi, joten jouston pitäisi olla
automatisoitavissa niin, että toiminta olisi asiakkaalle mahdollisimman huomaamatonta.
Monimutkaisien järjestelmien kehittämisen resurssivaatimukset koettiin myös hankaloittavana tekijänä, eikä järjestelmän kehittämiseen haluttaisi liikaa käyttää resursseja. Näin
ollen koko kysyntäjoustoon liittyvän kokonaisuuden tilaaminen yhtiön ulkopuoliselta toimijalta voisi olla järkevä ratkaisu. Kysyntäjouston pelättiin myös vaikuttavan asiakkaan
kokemaan palvelun laatuun. Hyvin toteutettuna ja esimerkiksi jouston yhdistämisellä sisälämpötilan mittaamiseen saataisiin lämpötilaheilahtelut pidettyä mahdollisimman pieninä.

3.4

Kysyntäjouston lämpöjärjestelmäkohtaisuus

Kysyntäjouston hyötypotentiaalin vaikuttaa moni järjestelmäkohtainen tekijä. Perus
sääntönä mitä suuremmat erot ovat eri lämmöntuotantolaitoksilla tuotetun lämmön hinnassa ja mitä vähemmän on lämmönvarastointimahdollisuutta, sitä suurempi kysyntäjouston kannattavuus tulee olemaan kaukolämpöjärjestelmässä. Myös peruskuormalaitosten mitoitus vaikuttaa hyötypotentiaaliin: niukasti mitoitetut peruskuormalaitokset
yleensä lisäävät kysyntäjouston mahdollisuuksia huippulämpölaitosten ylös- ja alasajojen
vähentämiseen. (Valor Partners 2015, s. 16)
Kysyntäjoustolla voidaan siis tasoittaa lämmönkulutusta ja näin lämmöntuotannon heilahteluja. Lämpöakulla voidaan tehdä lähes samaa tehtävää, joissain tapauksissa myös
halvemmin. Tärkeänä etuna kysyntäjoustolla on kuitenkin edistyneen kysyntäjoustojärjestelmän mahdollistama maantieteellinen ohjaus joustolle. Joustoa voitaisiin edistyneessä järjestelmässä ohjata niin, että verkon hajanaisuuden tai pullonkaulojen vaikutuksia saataisiin minimoitua. Kaukolämpöakun avulla tämä ei onnistu. (Valor Partners 2015,
s. 16)
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Lämpöjärjestelmien erot tekevät myös kysyntäjouston potentiaalin tarkastelusta tärkeää.
Tuotantorakenne, lämpöverkon rakenne, kulutusprofiili ja lämmön varastointikyky
kaikki vaikuttavat kysyntäjouston potentiaaliin. Kysyntäjouston hyödyt myös riippuvat
näistä tekijöistä. Jossain järjestelmässä tärkein hyöty voi olla esimerkiksi voimalaitosten
käyttöasteen paraneminen, kun taas toisessa suurimmat hyödyt saadaan huippukapasiteetin käytön minimoimisesta. Kolmannessa järjestelmässä hyöty voikin olla parempi CHPtuotannon optimointi sähkön hinnan mukaan, kun taas neljännessä pyritään lykkäämään
kapasiteetinlisäysinvestointeja. (Valor Partners 2015, s. 13)
Kuvassa 3.1 on koottuna Valor Partnersin raportin tunnistamat kysyntäjouston potentiaaliin vaikuttavat tekijät.

Kuva 3.1: Kysyntäjouston potentiaaliin vaikuttavat tekijät kaukolämpöjärjestelmissä (Valor Partners 2015, s. 17)

3.4.1

Eroavaisuudet lämpöverkoissa

Lämpöverkot eroavat toisistaan usein maantieteellisten tekijöiden ja kulutuksen perusteella. Verkkoihin aiheuttavat eroavaisuuksia asiakastiheyden lisäksi myös esimerkiksi
lämpöverkkojen hajanaisuus. Kysyntäjouston hyödyt verrattaessa kaukolämpöakkuun
konkretisoituvat juuri näissä verkoissa, sillä kysyntäjouston maantieteellisellä ohjauksella saadaan joustoa sieltä, missä sitä tarvitaan. Näin saadaan helpotettua pullonkaulakohtia ja taattua tarvittu lämpö jokaiseen kohteeseen. Kaukolämpöakku usein sijaitsee
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tuotantolaitoksen lähellä ja näin verkon kapasiteettiongelmat voivat tulla vastaan, mikäli
verkon pullonkaulan toisella puolella lämmöntarve kasvaa.
Lämpöverkot eroavat toisistaan myös maan muotojen perusteella. Tasaisella maastolla
verkon pumppaus on yksinkertaisempi toteuttaa. Suurien korkeuserojen alueella taas
pumppaus ja painetasot vaativat erityistä huomiota, jotta verkon jokaisessa kohdassa
paine pysyy tarpeeksi korkealla. Näin saadaan vältettyä veden höyrystyminen ja paineiskut.

3.4.2

Eroavaisuudet lämmöntuotannossa

Kaukolämpöjärjestelmien lämmöntuotantoprofiilit voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Pienempien kaupunkien verkoissa on usein käytössä KPA-kattiloita, joilla tuotetaan
ainoastaan lämpöä. Suuremmissä verkoissa taas peruskuormaa tuotetaan pääsääntöisesti
CHP-laitoksissa. Myös huippulaitosten käyttöaste vaihtelee.
Tuotantolaitosten erilaiset marginaalikustannukset vaikuttavat kysyntäjouston hyötyihin.
Eri lämmöntuotantolaitosten väliset suuret hintaerot lisäävät kysyntäjouston hyötypotentiaalia. Myös lämmöntuotantolaitosten mitoitusteho vaikuttaa kysyntäjouston potentiaaliin. Mikäli laitokset on mitoitettu reilusti kaukolämpöjärjestelmään nähden, kysyntäjouston potentiaali pienenee. Tilanne voi olla tämä esimerkiksi laajenevan järjestelmän investointisyklin vaiheessa, jossa uutta peruslämpökapasiteettia on juuri lisätty.

3.4.3

Eroavaisuudet kulutuksessa

Kuluttajien määrä ja tyyppi vaikuttavat kysyntäjouston toteutukseen. Erilaisilla asiakkailla (omakotitalo, kerrostalo, virasto, kauppakeskus, koulu) kaukolämmön kulutusprofiilit ovat erilaisia. Esimerkiksi virastorakennukset ovat usein viikonloppuisin lähes, ellei
täysin käyttämättöminä. Näissä rakennuksissa voidaan lämpökeskuksen automaation
avulla tiputtaa rakennuksen lämpötilaa viikonloppuisin, ja näin säästää lämmityskustannuksissa. Erilaiset kulutusprofiilit antavat erilaisia mahdollisuuksia kysyntäjouston toteutukseen. Esimerkiksi kauppakeskuksessa lämpötilan tiputtaminen voi vaikuttaa esimerkiksi asiakkaiden viihtyvyyteen, jolloin kysyntäjoustosta aiheutuisi suoranaista haittaa
asiakkaalle.
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Kysyntäjouston toteutusta suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa suuret asiakkaat, joilla
voitaisiin saada suuri määrä joustokykyistä tehoa pienellä määrällä sopimuksia. Potentiaalisia asiakkaita tässä ryhmässä voisivat olla esimerkiksi kaupunki ja kaupungin omistamat kiinteistöt, suuret kiinteistönhuoltoyritykset, suuret kiinteistönomistajat ja mahdollisesti myös opiskelijakiinteistöt.

3.5

Kysyntäjouston hyötypotentiaali

Valor Partnersin raportissa oli tutkittu kysyntäjouston taloudellista potentiaalia simulointiohjelmistolla. Simuloinneissa käytössä oli todellinen tuntikohtainen kulutustoteuma,
jota lähdettiin optimoimaan erilaisten tuotantorakenteiden ja erilaisten lähtöarvojen perusteella. Simulointien tuloksien tulkinnassa täytyy pitää mielessä, että mallinnuksissa
kysyntäjoustoa toteutettiin nykytoteutuksien valossa todella optimistisessa mittakaavassa. Näin ollen tuloksia tulisi tarkastella kysyntäjouston pitkän tähtäimen maksimipotentiaalin arvioina, eikä nyt saavutettavissa olevina hyötyinä. (Valor Partners 2015, s. 17)
Kuvassa 3.2 on esitetty simuloinnin tuloksia säästöinä lämmöntuotantokustannuksissa.
Kuvasta nähdään, kuinka erilaiset lämmöntuotantoprofiilit vaikuttavat kysyntäjouston
hyötypotentiaaliin. Simuloinneissa oli käytössä spot-hinta sähkölle, ja erilaisten hintojen
vaikutusta verrattiin simuloimalla testitapaukset sekä Suomen vuoden 2011 että Tanskan
vuoden 2014 mukaisilla spot-hinnoilla. Säästöt tuotantokustannuksista muodostuivat
huippulaitosten käytön vähentämisestä sekä sähköntuotannon optimoinnista. Kuvassa LP
viittaa lämpöpumppuun.

Kuva 3.2: Simuloinnissa saavutettu laskennallinen säästö lämmöntuotantokustannuksissa, yksikkönä €/MWh (Valor Partners 2015, s. 18)
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Kuvasta voidaan huomata, kuinka suurimmat säästöt saatiin järjestelmässä, jossa eri tuotantomuotoja on vähän ja niiden väliset tuotantokustannukset ovat suuret. Monipuolisimmalla lämmöntuotantopaletilla taas ei saatu Suomen spot-hinnoilla lainkaan säästöjä, sillä
kapasiteettia oli reilusti kulutukseen nähden ja eri lämmöntuotantomuotoja oli paljon sekä
niiden väliset tuotantokustannukset olivat pienehköt. Tanskan sähkön hinnoilla taas kyseisessäkin tapauksessa saatiin säästöjä, sillä sähkön hinnan vaihtelu oli suurempaa. (Valor Partners 2015, s. 18)
Valor Partnersin tutkimuksessa haastateltiin myös kaukolämpöyhtiöitä, joiden arvioiden
mukaan nykyteknologialla ja nykykokemuksilla kysyntäjouston säästöt vuosikustannuksista olisi noin 1…3 %:a vuosikustannuksista. Simuloinnin avulla taas kysyntäjouston
pitkän tähtäimen maksimisäästöpotentiaaliksi arvioitiin kaukolämpöjärjestelmästä riippuen 5…25 % vuotuisista lämmön tuotantokustannuksista. (Valor Partners 2015, s. 28)
Wernstedt et al. (2007) tutkivat kysyntäjoustoa käytännössä. Heillä oli käytössään oma
toimijapohjainen järjestelmä (Multi-Agent System, MAS), joka koostui kolmen tyyppisistä itsenäisistä toimijoista. Itse järjestelmästä on kerrottu enemmän luvussa 4.1.2. Tässä
tutkimuksessa lämpötehoa saatiin vähennettyä keskimäärin 10 % vaikuttamatta asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun. Sisälämpötilan mittaukset ja keskenään keskustelevat
järjestelmät mahdollistivat optimaalisen jouston toteutuksen niin, ettei joustoa tapahtunut
liikaa tai liian vähän ja järjestelmä osasi reagoida olosuhteiden muutoksiin. Järjestelmään
kuului 14 rakennusta.
Johansson et al. (2010) tekivät vastaavalla järjestelmällä tutkimusta laajemmassa mittakaavassa. Tässä tutkimuksessa järjestelmään kuului 58 lämmönjakokeskusta. Rakennuksiin kuului niin julkisia rakennuksia kuin asuinkerrostalojakin. Tutkimuksessa huipputehoa saatiin laskettua keskimäärin noin 20 % ja kokonaisenergian kulutusta noin 7.5 %.
Salo (2016) teki diplomityössään simulointeja kuvitteellisessa kaukolämpöjärjestelmässä. Kaukolämmölle simuloitiin tunneittain muuttuvaa tuotantohintaa. Tämän tuotantohinnan perusteella tehtiin pyyntöjä joustokykyisiin rakennuksiin, joiden järjestelmät ilmoitti joustokykynsä eteenpäin. Järjestelmä koostui useasta tasosta ja onkin teoriatasolla
samakaltainen, kuin edellisissä kappaleissa kuvaillut järjestelmät. Näiden simuloinneissa
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huipputehoa saatiin laskettua noin 22 %. Kysyntäjouston ansiosta muuttuvat kustannukset alenivat noin 6 %.
Sarasti (2017) simuloi diplomityössään Espoon kaukolämpöjärjestelmää ja kysyntäjoustoa. Simulointeja tehtiin eri tapauksille, joissa kysyntäjoustoon osallistuvien asiakkaiden
määrä vaihteli. Oletuksena oli, että mukana olisivat vain asuinkiinteistöt. Huipputehoa
saatiin vähennettyä noin 3 %, kun asiakkaista 10 % osallistui kysyntäjoustoon. Huipputehon vähennys kasvoi arvoon 13 %, kun puolet asiakkaista osallistuivat joustoon. Energiankulutus väheni huipputuntien aikaan asuinkerrostaloissa keskimäärin 47 %.
Tutkimustulokset poikkeavat jonkin verran toisistaan. Syynä tähän on sekä lämpöjärjestelmien erilainen soveltuvuus kysyntäjoustoon, että simulointien taustalla olevat oletukset. Niin kuvitteellisiin kuin todellisiinkin kaukolämpöjärjestelmiin pohjautuvien simulointien pohjalla on oltava aina joukko oletuksia esimerkiksi kysyntäjoustoon osallistuvien asiakkaiden määrästä ja kysyntäjouston toteutuksen tehokkuudesta. Edellisten tutkimusten perusteella kysyntäjoustolla voitaisiin saada aikaan parhaimmillaan noin 15...25
% vähennys huipputehoon ja 5...25 % leikkaus lämmön tuotantokustannuksiin kaukolämpöjärjestelmästä riippuen. Näin suuret arvot vaatisivat hyvin kysyntäjoustoon soveltuvan
kaukolämpöjärjestelmän sekä erittäin suurelle asiakaskunnalle kohdistetun kysyntäjouston. Todellisuudessa kaukolämpöyhtiöiden asiantuntijoiden mukaan nykyteknologialla ja
nykykokemuksella vuotuisia lämmöntuotantokustannuksia saataisiin vähennettyä noin
1...3 % (Valor Partners 2015, s. 28).
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4

KYSYNTÄJOUSTON TOTEUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Käytännössä kaukolämmön kysyntäjousto asiakkaan puolella tapahtuu rajoittamalla esimerkiksi patteriverkostossa kiertävän veden lämpötilaa hetkellisesti. Näin asiakkaan lämmönkulutus laskee hetkellisesti. Tätä ennakoimaan asuntoa voidaan lämmittää hieman
suuremmalla teholla ennen joustoa. Jouston jälkeen lämpötehoa pitää taas kasvattaa normaalia suuremmalle tasolle, jotta joustava kohde saadaan lämmitettyä normaalille tasolle.
Kokonaisuudessaan kysyntäjousto voi jopa kasvattaa energiankulutusta, mutta huipputehon ajankohtaa saadaan siirrettyä. Tutkimuksessaan Kärkkäinen et al. (2004) onnistuivat
leikkaamaan suomalaisessa betonirunkoisessa rakennuksessa lämmitystehoa keskimäärin
20...25 % 2-3 tunnin jaksolla. Muutokset sisälämpötilassa olivat alle ±1 °C normaalista
sisälämpötilasta. Tutkimuksessa patteriverkoston kiertoveden menolämpötilaa laskettiin
noin 20 °C. Tutkimuksen mukaan kiertoveden lämpötila pattereissa tulisi olla kuitenkin
vähintään noin 40 °C, jotta ikkunoista ei tulisi liikaa vedon tunnetta.
Toimijan kannalta kysyntäjouston toteuttaminen vaatii tarkkaa suunnittelua. Kuten kysyntäjouston haitoista ja uhkakuvista kerrottiin luvussa 3.3, uhkakuvat ja haitat aiheutuvat
pääsääntöisesti joko kysyntäjouston huonosta suunnittelusta tai toteutuksesta.
Tässä luvussa on käyty läpi mahdollisia toteutustapoja kysyntäjoustolle.

4.1

Erilaisia kysyntäjouston toteutustapoja ja toimijoita

Jouston toteutustapa vaikuttaa jouston reagointikykyyn ja tavoitteisiin. Esimerkiksi ajastetulla joustolla ei voida reagoida muuttuviin tuotantotilanteisiin. Jouston tavoitteet voivat rajoittua esimerkiksi yksittäisten rakennusten huipputehon vähentämiseen. Toisissa
tapauksissa taas pystytään ottamaan huomioon esimerkiksi sähkön muuttuva hinta ja näin
optimoimaan kaukolämmön tuotantoa ja kulutusta kokonaisuuden kannalta, eikä ainoastaan kaukolämmön huippukulutuksen kannalta.

4.1.1

Ajastettu ja etukäteen sovittu jousto

Kaukolämpöjärjestelmän kulutuksen tasaamista voisi yksinkertaisimmillaan toteuttaa
porrastetusti ajastetuilla joustotoimenpiteillä. Näin varsinaista ohjaussignaalia joustolle
ei edes olisi, vaan jousto toimisi vain etukäteen sovittuna. Esimerkiksi Kärkkäinen et al.
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(2004) toteuttivat tutkimuksensa ajastamalla lämmitysjärjestelmään tehon leikkausta aamun kulutuspiikin aikaan. Kuvassa 4.1 on esitetty lämmitysjärjestelmän tehon muutoksia
vuorokauden aikana.

Kuva 4.1: Lämmitysjärjestelmän teho ajan suhteen joustojaksolla talvipäivänä 2003. Ulkolämpötila vaihteli tämän vuorokauden aikana 0 °C … -10 °C välillä. (Kärkkäinen et al. 2004, s. 53)

Kuten kuvassa 4.1 näkyy, Aamuyöllä kolmen ja kuuden välillä lämpöä varattiin rakennukseen ja patteriverkostoon nostamalla hieman tehoa. Tehoa leikattiin kuuden ja yhdeksän välillä, jonka jälkeen lämmitys palautettiin normaalille tasolle. Tämä näkyy voimakkaana piikkinä patteriverkoston tehossa kello yhdeksän aikoihin. Huomattavaa on, että
vaikka tehossa tapahtui suuriakin muutoksia, sisälämpötilan muutokset pysyivät 1 °C:n
sisällä.
Ajastettu jousto voisi yksinkertaisuutensa takia olla toteutettavissa joko täysin ilman
muutoksia tai pienillä muutoksilla nykyisiin lämmitysjärjestelmiin. Ajastusmahdollisuudet löytyvät jo useiden julkisten rakennusten lämmitysjärjestelmistä. Ongelmana ajastetussa joustossa on kuitenkin ohjattavuus, sillä etukäteen ajastetut järjestelmät eivät voi
reagoida muuttuviin kaukolämmön tuotanto-olosuhteisiin. Joustotoimenpiteiden vaikutusta sisälämpötilaan on myös hankala arvioida etukäteen, sillä rakennuksien lämmönsitomiskyky vaihtelee. Monimutkaiset simuloinnit taas kaikille rakennuksille vaatisivat
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paljon työtä. Tämän takia ajastetut joustot vaatisivat koejaksoja, joiden avulla selvitettäisiin todellisia hyötyjä ja haittoja niin rakennuksen sisälämpötilan kuin verkonkin kannalta. Tästä syystä ajastetut joustot voivat olla haasteellisia toteuttaa.

4.1.2

Toimijapohjainen järjestelmä

Wernstedt et al. (2007) kuvaavat toimijapohjaista järjestelmää (Multi-Agent System,
MAS), joka reagoi muutoksiin niin tuotanto- kuin asiakaspuolellakin. Järjestelmä koostuu
useasta eritasoisesta toimijasta, jotka keskustelevat keskenään ja päätöksiä tehdään monella tasolla. Järjestelmässä mitataan asiakkaiden sisälämpötiloja, eikä liian suuria muutoksia niissä sallita. Korkeimman tason toimijat olivat tuotantopuolen toimijat, jotka määrittivät tarvetta joustolle ja välittivät joustopyynnöt ryhmätoimijoille. Ryhmätasolla olivat
toimijat, jotka määrittivät omasta ryhmästään joustoon osallistuvat lämmönjakokeskukset. Alimman tason toimijat olivat lämmönjakokeskukset itse, jotka mittasivat asuntojen
sisälämpötiloja ja välittivät tietoa asunnon joustokyvystä takaisin ryhmätoimijalle. Lopulta korkeimman tason toimijat tekivät päätökset joustoon osallistuvista rakennuksista
ja lähetti käskyt eteenpäin. Näin saadaan huomioitua sekä jouston muuttuva tarve, että
rakennuksien hetkellinen kyky joustaa. Järjestelmän periaatetason rakennetta on kuvattu
kuvassa 4.2. Strateginen taso kuvaa tuotantopuolen toimijoita, heuristinen taso ryhmätason toimijoita ja operatiivinen taso yksittäisiä lämmönjakokeskuksia.

Kuva 4.2: Toimijapohjaisen järjestelmän monitasoinen tiedonvälitys ja päätöksenteko
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Tutkimuksessa huomattiin myös, että vaikka yksittäisiä asiakkaita putosi tietoliikennehäiriöiden takia ajoittain ohjauksesta, niin muu järjestelmä pysyi silti toimintakykyisenä
eikä tietoliikennehäiriöt vaikuttaneet asiakkaiden sisälämpötiloihin.
Johansson et al. (2010) käyttivät vastaavaa järjestelmää, ja kuvasivat hieman yksityiskohtaisemmin toteutusta. Koska laitteet kommunikoivat keskenään, jokainen toimija tarvitsee tietoliikenneyhteyden. Tätä varten lämmönjakokeskuksiin tarvittiin uudenlaista laitteistoa, jotka mahdollistivat mittaukset sekä pienikokoisen tietokoneen joka mahdollisti
tarvittavan ohjelmiston ja kommunikaation. Tietoliikenne salattiin tietoturvan varmistamiseksi.
Järjestelmässä jouston ohjaus tapahtui tuotantopuolen toimijan avulla. Tämä toimija seurasi automaattisesti tuotannon tasoa, ja lähestyttäessä tuotannossa kalliimpaa lämmöntuotantotapaa, toimija lähetti tietoliikenneyhteyden välityksellä joustopyyntöjä. Näin järjestelmä reagoi automaattisesti tuotannon tilanteeseen.
Nykyään tätä toimijapohjaista järjestelmää jatkokehitetään EU:n rahoittamassa STORMprojektissa. STORM-projektissa kehitetään tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmän ohjainta, joka osaa hyödyntää matalalämpöisiä kaukolämpöverkkoja, pienentää rakennuksien huippukulutuksia, hyödyntää kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa sekä mahdollistaa
kuluttajien lämpöpumppujen sekä CHP-laitoksien osallistumisen kokonaisoptimointiin
ottamalla sähkön hinnan osaksi optimointia. Tavoitteena on kehittää helposti erilaisiin
kaukolämpöjärjestelmiin kytkettävä itseoppiva ratkaisu. (Vanhoudt et al. 2017, s. 170172)

4.1.3

Kysyntäjousto yhdistettynä lämmityksen optimointipalveluun

Suomessa on tarjolla palveluita, joilla luvataan hyötyjä kaikille osapuolille lämmitysjärjestelmässä. Esimerkiksi Fortum tarjoaa taloyhtiöille Leanheat Oy:n kehittämää antureihin ja itseoppivuuteen pohjautuvaa järjestelmää. Asiakkaalle luvataan mukavampia asumisoloja tarkemman lämpötilan säädön avulla. Taloyhtiölle taas luvataan alempia kaukolämpölaskuja perustuen huipputehon leikkaamiseen ja tarpeettoman ylilämmityksen
välttämiseen. Huipputehon leikkaamisen vaikutukset riippuvat kaukolämpötoimijan hinnoittelusta. Kaukolämpötoimija taas saa hyötyjä järjestelmän mahdollistamasta kysyntä-
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joustosta. Itseoppiva järjestelmä ottaa huomioon sääennustukset ja huoneiden käyttäytymisen muuttuvissa lämmitysolosuhteissa. Joissain toteutuksissa kaukolämpöyhtiö hyötyy
ainoastaan huipputehon leikkauksesta, kun taas esimerkiksi Espoossa kokeillaan tällä hetkellä järjestelmässä kaukolämmön tuntihintaa. Tällä tuntihinnalla kaukolämpötoimija
pyrkii ohjaamaan kaukolämmön kulutusta esimerkiksi CHP-tuotannon optimoimiseksi ja
huipputehojen tasaamiseksi. (Fortum 2017) (Paaskunta 2018)
Saman tyyppistä palvelua tarjoaa Fourdeg Oy, jonka järjestelmä perustuu vesipatteritermostaattien vaihtamiseen älytermostaatteihin, joita ohjataan palvelun tuottajan pilvipalvelusta. Palvelun tuottaja lupaa myös palvelun parantavan asumismukavuutta tasaisemman lämmön ansiosta. Itseoppivan järjestelmän luvataan vähentävän energiankulutusta
ja tuovan mahdollisuuden kysyntäjoustoon huonekohtaisesti. (Huusko 2018)
Tampereen sähkölaitos pilotoi ”Älykäs kaukolämpö”-projektia, jossa asennettiin huonekohtaiset lämpötilamittaukset ja lämmitykseen tehtiin korjauksia mittaustietojen perusteella. Enermix Oy:n toteuttamaan järjestelmään kuului lisäksi kysyntäjoustoa, joka rajoitti lämmitystä lämpimän käyttöveden kulutushuippujen aikana. Pilotin perusteella palvelu mahdollistaa paremmat sisäolosuhteet asiakkaille, pienemmät perusmaksut laskeneen tilausvesivirran ansiosta, sekä pienemmät energiamaksut kun sisälämpötilat saadaan
optimoitua ja ylilämmitys vältettyä. (Tampereen sähkölaitos 2018) Kaukolämpötoimija
toki hyötyy myös tasaisemmasta kulutusprofiilista, ja laajassa mittakaavassa toteutettuna
kulutushuippu voisi pienentyä merkittävästikin. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan mahdollista kysyntäjouston ohjausta kaukolämpötoimijan toimesta, vaan palvelu keskittyy ainoastaan asiakkaan toimintaan.

4.2

Hinnoittelumallit

Nykyisellään kysyntäjoustoa ei pääsääntöisesti hyvitetä asiakkaalle, mikäli siirretty energia ja huipputeho pysyvät samana. Kuten kysyntäjouston toteutuksista kirjoitettiin luvussa 4.1, monet toteutustavoista kuitenkin vaikuttavat myös huipputehoon ja siirrettyyn
energiaan. Näin asiakas saisi hyötyä kaukolämpölaskussaan samalla kun toimija hyötyisi
alhaisemmista huipputehoista.
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Kysyntäjoustoon kannustamiseksi voitaisiin luoda uusia tuotteita. Esimerkiksi kysyntäjoustosopimus voisi tarjota halvempaa perusmaksua tai energiamaksua. Jotta asiakas
voisi valita kysyntäjoustotuotteen, tämän tulisi osallistua joustoon tietynlaisella leikkauksella esimerkiksi kulutuspiikin aikaan tai mahdollisesti antaa lupa kaukolämpötoimijalle
säätää omaa kaukolämmön kulutustaan. Tämä voitaisiin suuren asiakkaan avulla toteuttaa
esimerkiksi ajastettuna joustona niin, että kulutushuippujen aikaan lämmitys toimisi pienemmällä teholla. Jotta kysyntäjousto olisi tarkemmin hallittavissa ja muokattavissa, toimijan pitäisi pystyä säätämään kysyntäjoustoa jouhevammin ja mahdollisesti myös automaattisesti. Toimijan säädettävissä olevan joustojärjestelmän tulisi kuitenkin tarkkailla
asiakkaiden sisäilman lämpötilaa hyvien sisäilmaolosuhteiden takaamiseksi.
Kysyntäjoustotuotteen hinnoittelu on kuitenkin haastava tehtävä, sillä mikäli kysyntäjoustolla tahdotaan välttää esimerkiksi huippulämpökeskuksien käynnistyksiä tai jopa kokonaisia lämpökeskusinvestointeja, niin kysyntäjoustoon tulisi osallistua tarpeeksi suuri
teho- ja/tai energiamäärä. Kysyntäjouston hyötyjä on vaikea määrittää hinnassa, sillä
jouston kokonaismäärä vaikuttaa merkittävästi jouston potentiaalisiin hyötyihin. Jos kysyntäjouston avulla taas saadaan vältettyä esimerkiksi kallis huippukattilainvestointi,
tästä saatavaa hyötyä voitaisiin hyvittää asiakkaalle jolloin jousto hyödyttäisi selvästi
sekä kaukolämpötoimijaa, että asiakasta (ÅF-Consult 2012, s. 23).
Kärkkäinen et al. (2004) kuvasivat tutkimuksessaan myös hinnoittelun mahdollisuuksia.
Tutkimuksessa kerrottiin hinnoittelussa tärkeän lähtökohdan olevan selkeys niin, että siitä
on helppo ymmärtää miten ja milloin asiakas voisi säästää kysyntäjouston avulla. Tutkimuksessa ehdotettiin hinnoittelumallia, jossa asiakas saisi alennetun perusmaksun, ja toimijalla olisi oikeus rajoittaa etäohjauksella asiakkaan tehoa 25 % maksimissaan kolme
tuntia päivässä joko yhden tai kahden jakson aikana. Tämän jälkeen lämmitys palautettaisiin asteittain, jotta vältyttäisiin korkealta piikiltä lämmitystehossa joustojakson jälkeen. Toinen vaihtoehto oli hinnoittelumalli, jossa asiakas saisi itse päättää joustostaan.
Tässä mallissa mitattaisiin asiakkaan vesivirtaa jatkuvasti, jotta saataisiin selvitettyä sekä
virtaaman huippuarvo, että sen ajankohta. Näiden perusteella voitaisiin määrittää uusi perusmaksu, joka perustuisi vesivirran maksimiarvoon ja sen ajankohtaan. Näin saataisiin
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kannustettua asiakkaita siirtämään huipputehonsa pois järjestelmän huipputehon ajankohdasta. Näin asiakas saisi hyötyä joustamisesta muuttamalla ainoastaan huippuvesivirran
ajankohtaa ilman muutoksia sen suuruuteen.
Tulevaisuudessa yksi mahdollinen kehityssuunta olisi, että lämmölle tulisi samanlainen
tuntihinnoittelu, kuin sähköllä on jo. Näin lämmön muuttuva hinta ohjaisi asiakkaita kuluttamaan lämpöään halvemmilla tunneilla. Ohjaava vaikutus voisi jäädä pieneksi, mikäli
kulutuksen ohjaus vaatisi asiakkaalta jatkuvia toimenpiteitä. Muuttuva hinta voisi kuitenkin mahdollistaa uudenlaisten palveluiden ja järjestelmien kehittämisen, jotka optimoisivat automaattisesti lämmitystä halvimman hinnan mukaan. Joustoa voisi tosin olla vaikea
hallita, sillä etukäteen voisi olla hankala määrittää joustoon osallistuvia tahoja. Mikäli
hintasignaali olisi koko verkon laajuinen, voisi myös tapahtua liian suurta joustoa niin,
että kulutushuippu vaan siirtyisikin alkuperäisestä kohdasta muulle ajankohdalle. Tämän
välttämiseksi ja jouston maantieteelliseksi ohjaamiseksi eri alueilla voisi olla eri hintasignaaleja. Tämän toteuttaminen reilusti kaikille asiakkaille taas aiheuttaisi omat ongelmansa.

4.3

Ohjaussignaalit ja jouston reunaehdot

Yksinkertaisimmillaan kysyntäjousto ei vaadi varsinaista ohjaussignaalia. Kun huippukulutuksen leikkauksista on sovittu etukäteen mikään signaali ei vaikuta jouston toimintaan. Tällöin jouston suuruus ja ajankohta on määritetty etukäteen kokonaisuuden kannalta hyödylliseksi. Paras ajankohta etukäteen sovitulle joustolle onkin oletettavasti aamun kulutuspiikin aikaan. Muuttuvat joustoajankohdat vaatisivat jatkuvaa säätöä joustavan lämmitysjärjestelmän ajastimiin.
Jotta kysyntäjoustosta saataisiin parhaat hyödyt toimijan kannalta, joustoa pitäisi pystyä
ohjaamaan tarpeen mukaisesti. Jouston ohjaamista määrittävät ainakin seuraavat tekijät:


Tuotannon taso ja lämmöntuotannon kustannukset. Mikäli tuotannon taso lähestyy ajojärjestyksessä seuraavana olevaa tuotantolaitosta, esimerkiksi huippulaitosta, joustolle on tarvetta. Jouston avulla voidaan parhaimmillaan välttää lämpökeskuksen käynnistymisen. Näin säästytään sekä itse käynnistämisen aiheuttamilta kuluilta, että lämpökeskuksen polttoainekuluilta.
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Sähkön hinta. Sähkön hinnan huomioon ottaminen on tärkeä osa optimointia, mikäli järjestelmässä on sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Kysyntäjoustolla lämmön kysyntää voitaisiin ohjata niin, että sähköntuotanto saataisiin maksimoitua
kalliin sähkön aikaan.



Sääennuste. Lämmön kysyntää voidaan arvioida sääennusteen avulla. Kun tulevat
kulutushuiput pystytään ennustamaan, voidaan joustoja suunnitella paremmin ja
tarkemmin kulutushuippujen ajalle.



Epänormaalit tuotanto-olosuhteet. Esimerkiksi häiriötapauksissa joustosta voisi
olla hyötyä lämmityksen varmistamisessa ja tasaamisessa asiakkaiden kesken.

Jouston ohjaaminen reaaliaikaisesti on aiemmissa toteutuksissa toteutettu joko joustopyynnöillä tai kaukolämmön tuntihinnoittelulla. Näistä järjestelmistä on kerrottu enemmän luvussa 4.1. Kaukolämmön tuntihinnoittelu mahdollistaisi kaikkien mahdollisten nykyisten kuin tulevienkin tekijöiden huomioimisen hinnoittelussa.
Kysyntäjouston rajoittavana tekijänä on asiakkaiden kokema palvelun laatu. Toteutuksissa ja tutkimuksissa käyttöveden lämmitys on jätetty joustotoimenpiteiden ulkopuolelle,
sillä muutokset käyttöveden lämpötilassa ovat heti huomattavissa, sekä ne aiheuttavat
asiakkaalle selvää haittaa. Esimerkiksi patterikiertoisten järjestelmien joustoissa taas tavoitteena on hyödyntää rakennusten sitomaa lämpöä niin, että lämmityksen hetkellinen
leikkaaminen ei vaikuta sisäilman laatuun.
Lämmityksen leikkaaminen alkaa jäähdyttää rakennuksia. Rakennuksien erilaisten lämmönsitomisominaisuudet ja eristykset vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti rakennuksen
lämpötila alkaa muuttua. Näin erilaisten rakennuksien mahdollisuus joustaa vaihtelee.
Kuvassa 4.3 on kuvattu pysyvyyskäyrällä kysyntäjouston mahdollisuuksia eräässä testitapauksessa. Kuvasta nähdään, kuinka kyseisessä lämpöjärjestelmässä ei saatu hyötyjä
huippukulutuksen aikoihin, eikä myöskään alhaisimman kulutuksen ajalla. Tämä oli tutkimuksessa selitetty niin, että huippukulutuksen aikaan ulkolämpötila oli niin alhainen,
ettei rakennuksissa pysty tekemään kulutusjoustoa. Alhaisin kulutus taas kuvaa kesää,
jolloin rakennuksia ei lämmitetä vaan kaukolämmön kulutus koostuu käyttöveden lämmittämisestä. Käyttöveden lämmitykseen ei tässä tutkimuksessa vaikutettu kysyntäjoustolla. (Difs et al. 2010, s. 3196-3197)
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Kuva 4.3: Kaukolämmön kysyntä vuoden ajalta eräässä kaukolämpöjärjestelmässä. Tumma viiva
näyttää kysyntäjouston vaikutusta. (Difs et al. 2010, s. 3196)

Kuvan perusteella näyttäisi, että kysyntäjouston potentiaalisin hyödyntämisajankohta
olisi keväällä, syksyllä sekä talven lämpimimpinä aikoina.
Kärkkäinen et al. (2004) taas saivat hyviä tuloksia kysyntäjoustosta myös talven kylmimpinä päivinä. Kyseisessä tutkimuksessa tutkittavat rakennukset pystyivät joustamaan hyvän lämpökapasiteetin ansiosta. Koska rakennuksilla on erilaisia lämpökapasiteetteja, erilaiset rakennukset reagoivat eri lailla kysyntäjoustoon. Jokinen (2013) tutki diplomityössään eri-ikäisten rakennuksien reagointia kysyntäjoustoon. Tutkimuksen perusteella välillä 1940 ja 2000 rakennetut rakennukset soveltuivat parhaiten kysyntäjoustoon. Tätä aikaisemmin rakennetut rakennukset viilenivät liian nopeasti jouston aikana. Uudemmat
rakennukset viilenivät hitaasti, mutta niiden lämmönkulutus oli paljon alhaisempaa mm.
kehittyneempien eristeiden ansiosta ja näin ollen niiden potentiaali kysyntäjouston suhteen jäi pienemmäksi.

4.4

Tietovirrat ja tietojärjestelmävaatimukset

Kysyntäjoustoon liittyvien tietojärjestelmien kuvaamista varten määritellään kolme eri
pistettä järjestelmässä:
1. Kaukolämpötoimijan tietojärjestelmä (esim. valvomo)
2. Asiakkaan tietojärjestelmä (esim. lämmönjakokeskus)
3. Ulkopuolisen palveluntuottajan tietojärjestelmä
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Kuvassa 4.4 on hahmoteltu nämä pisteet. Kuvan jälkeen kerrotaan kysyntäjouston erilaisten toteutuksien vaatimuksista. Siniset nuolet kuvaavat eri toteutusta kuin vihreät.

Kuva 4.4: Kysyntäjouston tietovirtoja

Kuvan jälkeen esitellään kolme erilaista kysyntäjouston toteutustapaa. Näistä ensimmäiseen ei tarvita varsinaisia tietovirtoja. Toisessa toteutustavassa ohjaus tapahtuu kaukolämpötoimijan omasta valvomosta, ja toteutustavan tietovirrat on merkitty vihreällä nuolella. Viimeisessä tavassa hyödynnetään kolmannen osapuolen ratkaisua, esimerkiksi pilvessä toimivaa palvelua, joka kytkeytyy sekä kaukolämpötoimijan valvomoon, että asiakkaan tietojärjestelmään. Tämä toteutustapa on merkitty sinisillä nuolilla.
Kysyntäjouston toteutustapa määrittää tarvittavat tietojärjestelmät. Yksinkertaisessa mallissa esimerkiksi etukäteen sovitussa ajastetussa joustossa ei tarvita näiden järjestelmien
keskinäistä kommunikaatiota. Jouston tarve ja sen vaikutukset on määritelty etukäteen
eikä siihen vaikuteta reaaliajassa.
Tästä kehittyneempi malli olisi kaukolämpötoimijan omasta valvomosta ohjattu kysyntäjousto. Esimerkiksi Hyvinkään Lämpövoimalla on käynnistymässä valvomopalvelu,
jonka avulla ohjataan ja valvotaan palveluun osallistuvien asiakkaiden talotekniikkaa.
Palvelun avulla luvataan parantaa palveluun osallistuvien rakennuksien sisäilmaolosuhteita, tuottaa laadukasta dataa päätöksenteon tueksi kiinteistöjen omistajille sekä mahdollistaa kysyntäjousto. (Koskimies, 2018) Tämän tyyppistä palvelua voisi toteuttaa valvo-
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mon ja asiakkaan laitteiston välisellä tietovirralla. Asiakkaan talotekniikan avulla saataisiin tietoa sisäolosuhteista ja nämä tiedot siirtyisivät asiakkaan tietojärjestelmästä kaukolämpötoimijan valvomoon. Valvomosta käsin valvottaisiin asiakkaan talotekniikan tilaa
sekä järjestelmä lähettäisi automaattisesti talotekniikalle joustopyyntöjä. Tietovirrat on
merkattu kuvaan 4.4 vihreällä nuolella. Koska tämän kaltaisessa toteutuksessa hallinta
olisi kokonaan yhtiön käsissä, potentiaalisia kysyntäjoustokohteita olisi oletettavasti lähinnä kaupungin omat kiinteistöt. Hyvinkään Lämpövoiman tapauksessa projektissa olikin mukana Hyvinkään Lämpövoiman lisäksi Hyvinkään Kaupunki sekä Hyvinkään
Vuokra-asunnot Oy (Koskimies, 2018).
Kolmas vaihtoehto olisi ulkopuolisen toimijan palvelu. Esimerkiksi jo luvussa 4.1.3 mainittujen Leanheat Oy:n ja Fourdeg Oy:n palvelut toimivat tällä tavalla. Edelliseen tapaukseen verrattuna kokonaisuuteen lisätään vielä ulkopuolisen toimijan välinen tietojärjestelmä, esimerkiksi pilvipalvelu. Tässä järjestelyssä asiakkaan laitteistot ja kaukolämpötoimijan tietojärjestelmä eivät keskustele keskenään, vaan välissä on pilvipalvelu. Pilvipalvelu ohjaa asiakkaan lämmitystä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Joustoa
tarvittaessa valvomosta lähetetään joustopyyntö pilvipalveluun, joka määrittää joustokapasiteettia ja lähettää joustopyynnöt eteenpäin asiakkaiden laitteistoihin. Tietovirrat on
merkitty kuvaan 4.4 sinisillä nuolilla.

4.5

Tarvittavat resurssit ja kustannukset

Koska kysyntäjousto tarjoaa erilaisia hyötyjä erilaisissa lämpöverkoissa ja koska ohjaus
vaatii asiantuntemusta, kysyntäjouston suunnittelu vaatii kaukolämpötoimijalta resursseja. Väärin toteutettuna jousto voi aiheuttaa jopa korkeampia lämmöntuotannon kustannuksia ja näin ollen kysyntäjouston suunnittelu tulee tehdä huolellisesti.
Kysyntäjouston kustannukset riippuvat merkittävästi asiakkaiden teknisistä valmiuksista
osallistua joustoon. Uuden rakennuskannan alueilla voidaan tehdä kaukolämpöjärjestelmien etäohjausta ilman suuria investointeja, sillä uusien rakennuksien talotekniikka mahdollistaa tämän ilman suurempia muutoksia (Valor Partners 2015, s. 20). Asiakkaiden
kaukolämpöjärjestelmät ovat asiakkaiden omaisuutta, ja näin ollen asiakkaiden tulisi itse
investoida kysyntäjouston mahdollistavaan laitteistoon. Jotta asiakkaat tekisivät näitä in-
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vestointeja, kysyntäjoustosta pitäisi olla saatavilla selviä hyötyjä. Näin ollen jo kysyntäjouston aloitusvaiheessa ennen hyötyjen konkretisoitumista kysyntäjoustoon osallistuville asiakkaille pitäisi pystyä tarjoamaan hyvitystä joustoon osallistumisesta.

4.5.1

Kaukolämpötoimijoiden ajatuksia kustannuksista

Tämän työn yhteydessä tehdyissä haastatteluissa kaukolämpötoimijat esittivät seuraavia
ajatuksia kysyntäjouston kustannuksista (Imatran Lämpö 2018a) (Kuopion Energia
2018a) (Lappeenrannan Energia 2018) (Vantaan Energia 2018):


Joustoa on mahdotonta ottaa käyttöön, mikäli se vaatii suuria investointeja asiakkaiden laitteistoihin. Jousto pitäisi pystyä toteuttamaan jo olemassa olevien
laitteiden avulla.



Kysyntäjoustoa kannattaisi ainakin alkuvaiheessa toteuttaa vain nykyisten laitteistojen ehdoilla. Suurien asiakkaiden laitteistot varmaan mahdollistaisivatkin
tämän jo.



Asiakas ei välttämättä voi osallistua joustoon ilman investointeja. Miten saadaan
asiakas investoimaan joustoon, vaikka se voisi pahimmillaan huonontaa palvelun laatua?



Kysyntäjouston palkitseminen voitaisiin kohdentaa joko perusmaksuun tai energiamaksuun



Suuret muutokset järjestelmissä ja toimintatavoissa aiheuttavat varmasti kustannuksia

Säädettävään joustoon tarvitaan alkuinvestointia. Ohjattavissa oleva jousto vaatii tietoliikenneyhteyden joustettaviin kohteisiin.

4.5.2

Kysyntäjouston kustannusrakenne

Kaukolämmön asiakkaan mittauskeskuksen hankinta, omistus sekä huolto ovat lämmönmyyjän tehtäviä. Lämmönjakokeskuksen omistaa kaukolämpöasiakas. Lämmönjakokeskus käsittää esimerkiksi lämmönsiirtimet, säätöautomatiikan ja pumput. (Mäkelä & Tuunanen 2015, s. 18-19)
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Kysyntäjoustoon kuuluvat laitteistot kuuluvat säätöautomatiikkaan ja näin ollen niiden
huolto ja hankinta olisivat edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti asiakkaan vastuulla. Laitteiden hankinta ja huolto vaativat kuitenkin asiakkaalta perehtyneisyyttä. Kysyntäjouston hinnoittelun tulisi kannustaa investointeihin, jotta joustokapasiteettia saataisiin kasvatettua. Kysyntäjouston hyvitys on kuitenkin hankalaa etenkin jouston toteutuksen alkuvaiheessa, sillä kysyntäjouston hyödyt kaukolämpötoimijalle realisoituvat vasta
suuremman joustokapasiteetin myötä.
Luvussa 4.1.3 kerrottiin lämmityksen optimointipalveluista, jotka mahdollistavat kysyntäjouston. Näissä toteutuksissa asiakkaan maksettavaksi tulevat alkuinvestointi ja kuukausimaksu palvelusta. Palvelut kuitenkin mahdollistavat tarkemman lämmönsäätelyn
avulla esimerkiksi ylilämmityksen välttämisen ja huipputehon pienentämisen lämmityksen ohjaamisella pois lämpimän käyttöveden huippukulutuksen ajalta. Palvelut lupaavatkin pienempää energialaskua ja investointien pitäisi maksaa itsensä takaisin 2…5 vuodessa. Kaukolämpötoimijan kannalta näiden toimenpiteiden kokonaisvaikutus tuotantoon
pitäisi analysoida tarkasti, sillä pienemmän energiankulutuksen myötä myös kannattavan
peruslämmön myyminen jää pienemmälle tasolle. Näin huippulaitosten käytön vähentämisen hyötyjä tulisi verrata peruslämmön myynnin menetyksiin.
Luvussa 4.4 esitellyssä Hyvinkään Lämpövoiman valvomopalvelun tapaisessa toteutuksessa taas investointeja kohdistuu kaukolämpötoimijalle. Kaukolämpötoimijan pitää päivittää valvomoaan uusilla laitteilla. Asiakkaiden talotekniikan valvominen vaatisi luultavasti päivityksiä tietojärjestelmiin. Järjestelmän ohjaaminen ja ylläpito vaativat myös
henkilöresursseja. Kustannuksia aiheuttaisivat myös jouston hyvitys asiakkaille. Tämän
tyyppisessä toteutuksessa helpoin ja halvin toteutustapa olisi ottaa palveluun mukaan toimijoita, joiden talotekniikka mahdollistaisi palvelun toteutuksen olemattomilla tai pienillä muutoksilla. Tähän parhaiten soveltuvia toimijoita voisi olla esimerkiksi kaupungin
omat kiinteistöt, suuret vuokra-asuntoyhtiöt tai vaikkapa opiskelija-asuntoyhtiöt.
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5

ESIMERKKITAPAUKSET

Tässä luvussa käydään läpi työhön mukaan osallistuneiden yhtiöiden soveltuvuutta kaukolämmön kysyntäjoustoon. Nämä yhtiöt poikkeavat merkittävästi toisistaan niin kooltaan, tuotantorakenteeltaan kuin tutkimusta varten saadun tuotantodatankin suhteen. Yhtiöiden omissa luvuissa on käyty läpi kysyntäjouston potentiaalia kyseisen yhtiön kannalta. Luvussa 6 esitellään yhteisiä johtopäätöksiä kaikkien esimerkkitapausten pohjalta.
Tässä työssä analysoitiin kaukolämpötoimijoiden kysyntäjoustoon liittyvää potentiaalia
tuotantodatan avulla. Tutkimuksessa mukana olevien yhtiöiden kanssa sovittiin, että kysyntäjouston hyötyjen tarkempi määritys tehtäisiin tarkastelemalla huippulaitosten käytön vähentämistä. Tämä nähtiin kysyntäjouston suurimpana potentiaalisena hyötynä, joten muut tarkemmat tarkastelut rajattiin tämän työn ulkopuolelle. Tuotantodata-analyysi
tehtiin tunnistamalla ne huippulaitosten käyttötunnit, joilta saataisiin siirrettyä huipputuotantoa perustuotantoon seuraaville tunneille. Näin koko vuoden tunnit läpikäymällä saadaan vuotuinen säästö laskettua. Säästö koostuu huippulaitostuotannon muuttamisesta perustuotannoksi. Säästön suuruus määritettiin vertailemalla ainoastaan polttoainekustannuksia, sillä esimerkiksi käynnistyskustannukset ovat pienet kevytpolttoöljyllä ja maakaasulla käytettävissä lämpökeskuksissa. Tässä analyysissä tehtiin seuraavia oletuksia:


Joustoaika on maksimissaan 4 tuntia



Energian kokonaiskulutus pysyy samana



Kaukolämmön kulutusta pystytään ennustamaan täydellisesti



Tarkasteltiin vain tunteja, joilla koko huippulämmöntuotannolle on kapasiteettia
seuraavilla tunneilla



Säästöt koostuvat ainoastaan polttoainekustannuksista



Kysyntäjouston vaikutusta lämmön ja sähkön yhteistuotantoon ei ole otettu huomioon



Päästöoikeudet on jätetty huomioimatta



Tuotantolaitosten hyötysuhteet on jätetty huomioimatta

Tehdyt oletukset perustuivat osittain aikaisempiin tutkimuksiin, ja osittain ne olivat vain
yksinkertaistuksia. Esimerkiksi joustoaika on vaihdellut tutkimuksissa. Jouston vaikutuk-
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set kaukolämmön kokonaiskulutukseen on myös vaihdellut eri tutkimuksissa. Esimerkiksi tutkimuksessaan Johansson et al. (2010) kertoivat kysyntäjouston myötä kokonaislämmönkulutuksen laskeneen 7.5 %. Myös lämmityksen optimointipalveluiden tuottajat
lupaavat säästöjä lämmityksen energiamaksuissa. Nämä energiasäästöt johtuvat pääosin
sisälämpötilan tarkemmasta tarkkailusta ja tämän huomioimisesta lämmityksessä. Tarkemman sisälämpötilatiedon avulla saadaan vältettyä ylilämmitystä. Tässä diplomityössä
energian kokonaiskulutus oletettiin pysyvän samana.
Kaukolämmön täydellisellä ennustettavuudella tarkoitetaan sitä, että analyysissä ei ole
huomioitu ennuste-epävarmuuden aiheuttamia ongelmia. Kaukolämmön kysynnän käyttäytyessä poiketen ennusteista joustoilla saattaisi olla jopa kokonaiskustannuksia kasvattavia vaikutuksia. Ennuste-epävarmuuden vaikutusta ei ole tässä työssä tarkasteltu.
Analyysissä keskityttiin tunteihin, joilta koko kulutus pystyttiin siirtämään seuraaville
tunneille. Tämä tehtiin yksinkertaistamaan tarkastelua. Tarkastelun perusteella vaikutus
tuloksiin ei kuitenkaan ole merkittävä.
Tarkastelussa kysyntäjouston säästöt muodostuivat ainoastaan huipputuotannon ja perustuotannon polttoaineiden hintaerosta. Polttoaineiden hintoina käytettiin Tilastokeskuksen
vuoden 2017 keskiarvon mukaisia valmisteverollisia hintoja. Hintojen nykyisenä trendinä
näyttäisi olevan fossiilisten polttoaineiden hinnan nouseminen ja metsähakkeen hinnan
laskeminen. Polttoaineiden hintaeron kasvaessa myös kysyntäjouston potentiaali kasvaa.
Käynnistyskustannuksia ei otettu huomioon, sillä ne olivat työhön osallistuvien kaukolämpötoimijoiden mukaan merkityksettömän pieniä. Lämmön ja sähkön yhteistuotantoa
ei otettu tarkasteluun mukaan. Syynä tämän tarkastelun rajaamiseen pois työstä oli tarkastelun monimutkaisuus. Työhön osallistuvien kaukolämpötoimijoiden mukaan kaukolämpöakkujen avulla pystytään saavuttamaan sähkön tuotannon kannalta niin optimaalinen tuotantotilanne, että kysyntäjouston hyödyt tässä kontekstissa jäävät olemattomiksi.
Näillä oletuksilla tehdyllä tarkastelulla saatiin suuntaa antavia lukuja kysyntäjouston
säästöpotentiaalista kyseisten yhtiöiden tapauksissa. Huomattavaa on myös, että tarkastelu on tehty yhden vuoden datan pohjalta. Erilaisina vuosina potentiaali voi myös olla
hyvinkin erilainen. Analyysin tarkoitus on saada edes karkea luku, jota voitaisiin käyttää
hyödyksi kysyntäjouston jatkoa suunniteltaessa.
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5.1

Imatran Lämpö

Imatran Lämpö omistaa tähän työhön osallistuneista yhtiöistä pienimmän kaukolämpöjärjestelmän. Lämmöntuotanto vuonna 2017 oli 190 GWh. Imatran Lämmön erityispiirteitä tämän työn kontekstissa ovat muun muassa:


Kaukolämpöjärjestelmään ei kuulu sähkön ja lämmön yhteistuotantoa



Huippulaitoksia käytetään joskus turvaamaan tarvittavaa paine-eroa verkon
kauimmaisissa osissa



Suhteellisen pieni yhtiö ja näin ollen kysyntäjoustoon käytettävissä olevat henkilöstöresurssit ovat erittäin rajalliset



Kysyntäjoustoa toteutetaan jo nyt muutaman suurimman asiakkaan kanssa puhelimen avulla niin, että suuret kulutuspiikit on sovittu kaukolämpöjärjestelmän
toimintaolosuhteet huomioiden

Koska Imatralla ei ole sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, kysyntäjouston mahdolliset
hyödyt keskittyvät huippulaitosten käytön vähentämiseen. Muita hyötyjen lähteitä voisi
olla biolämpökeskuksen tasaisempi ajo sekä pumppauksen helpottaminen. Biolämpökeskuksen tasaisempi ajo voisi vaikuttaa esimerkiksi lämpörasitusten ja kattilan likaantumisen kautta huolto- ja käyttökustannuksiin sekä laitoksen käyttöikään.

5.1.1

Lämmönhankinta

Imatran Lämpö tuottaa lämpöä kolmeen eri kaukolämpöverkkoon. Tässä työssä tarkastelu keskittyy näistä suurimpaan. Isoimman kaukolämpöjärjestelmän peruslämpö tuotetaan Virasojan biolämpökeskuksessa. Tähän lämpökeskukseen kuuluu kaksi 15 MW kattilaa sekä savukaasupesuri, jonka lämmöntalteenottojärjestelmästä saadaan lämpötehoa
noin 5 MW. Vanhat maakaasulla toimivat lämpökeskukset toimivat vara- ja huippulämpökeskuksina.
Kaikkien järjestelmien kokonaislämmöntuotanto oli vuonna 2017 186.5 GWh. Tästä 4.5
% eli 8.4 GWh tuotettiin maakaasulla, ja loput metsäteollisuuden sivutuotteilla ja muilla
biopolttoaineilla. (Imatran Lämpö 2018b, s. 13) Tuotantorakenne näkyy taulukossa 5.1.
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Taulukko 5.1: Imatran Lämpö Oy:n tuotantorakenne

Tuotantolaitos

Kaukolämpöteho

Polttoaine

Biolämpökeskus

35 MW

Hake

Vara- ja huippulaitokset

87 MW

Maakaasu, kevyt polttoöljy

5.1.2

Tuotantodata ja analyysi

Imatran Lämpö toimitti tätä tutkimusta varten tuntikohtaisen simulaation vuosittaisesta
kaukolämmöntuotannosta. Simulaatiossa on mallinnettu kaukolämmön kysynnän muutoksia. Tuotanto on mallinnettu kahta eri tarkastelua varten eri tavoin: tarkastelussa A
perustuotannon taso on 35 MW ja tarkastelussa B sen taso on 30 MW. Kaikki tämän
perustuotannon ylittävä kysyntä tuotetaan huippulaitoksissa maakaasulla. 30 MW:n data
on visualisoitu kuvassa 5.1.

Kuva 5.1: Imatran Lämmön simuloitu vuotuinen tuotanto

Tuotantodatan pohjalta tehtiin tarkastelua käyttäen luvun 5 alussa selitettyjä oletuksia.
Imatran Lämpö toimitti tätä työtä varten kaksi erilaista tuotantodataa. Toisessa datassa
peruskapasiteettia on 30 MW ja toisessa 35 MW. Tapauksia on kaksi vaihtelevan tuotannon takia. Biolämpölaitoksen tuotantoon vaikuttaa polttoaineen laatu sekä pesurin tuottama lämpö. Nämä vaihtelut vaikuttavat peruslämmön tuotantoon niin, että huonommalla
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polttoaine-erällä tuotanto on alhaisempaa, kuin paremmalla polttoaine-erällä. Näillä kahdella tarkastelulla saadaan huomioitua erilaisesta polttoaineen laadusta johtuvat vaihtelut.
Taulukossa 5.2 näkyy tarkastelun alkuarvoja ja tuloksia.
Taulukko 5.2: Imatran Lämmön tuotantodatan tarkastelujen tulokset
Suure
Tarkastelu A
Tarkastelu B
Peruslämmön tuotantokapasiteetti
30 MW
35 MW
45.44 €/MWh
20.59 €/MWh

Huippulämmön tuotantohinta (maakaasu)
Peruslämmön tuotantohinta (hake)
Vuotuinen jouston määrä
Maksimijousto kerralla

147 MWh
10 MW

107 MWh
10 MW

Jouston avulla saatu vuotuinen säästö

3 600 €

2 700 €

Polttoaineiden hintoina käytettiin Tilastokeskuksen vuoden 2017 arvonlisäverottomien
hintojen keskiarvoa. (Tilastokeskus 2018)
Tuloksista nähdään, että kyseisessä kaukolämpöjärjestelmässä peruslämpökapasiteetin lisääminen vähentää kysyntäjoustosta saatavia hyötyjä. Molemmissa tapauksissa kysyntäjouston avulla saatava säästö on kuitenkin erittäin alhainen. Tarkastelussa tehdyt oletukset olivat myös pääsääntöisesti kysyntäjouston potentiaalia lisääviä, joten todellisuudessa
kysyntäjouston avulla saatavat säästöt voisivat olla vieläkin alhaisempia. Myös kerralla
käytetty maksimijousto 10 MW oli niin suuri, että kyseisen joustomäärän saavuttaminen
vaatisi suurta joustokykyistä kapasiteettia.
Joustokapasiteetin vaikutuksen arvioimiseen tehtiin vielä yksi analyysi, jossa verrattiin
joustokapasiteetin vaikutusta vuotuiseen säästöön. Tarkastelun perusteella joustokapasiteetin ollessa 1 MW, säästöt olivat 2300 €. 2 MW:n joustokapasiteetilla säästöt olivat
3100 €. Tästä joustokapasiteettia nostettaessa jouston hyödyt kasvavat vain vähän. Huipussaan 10 MW:n joustokapasiteetilla jouston vuotuiset säästöt olivat 3600 €. Näiden
tarkastelujen perusteella näyttäisi, että suurin osa joustosta saatavista hyödyistä on mahdollista realisoida melko pienelläkin joustokapasiteetilla.
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5.1.3

Johtopäätökset

Imatran Lämpö toteuttaa jo suurimpien asiakkaiden kulutuspiikkien kohdalla kysyntäjoustoa sopimalla joustoista puhelimen avulla. Tällä saadaan osa kysyntäjouston hyödyistä katettua. Suunnitteilla on myös kaukolämpöakun rakentaminen. Tämä vähentäisi
entisestään kysyntäjouston potentiaalia. Vaikka kysyntäjouston potentiaalin arvioimisessa oli tehty oletuksia, tuloksien suuruusluokasta nähdään kuitenkin potentiaalin rajallisuus. Tarkastelussa A saatiin huippulaitosten käyttöä vähennettyä noin 150 MWh. Tämä
on vuotuisesta maakaasun käytöstä noin 2 %. Tämän tarkastelun perusteella näyttäisi, että
kysyntäjouston taloudelliset hyödyt jäävät niin alhaisiksi, ettei ainakaan taloudellisia perusteita kysyntäjoustoinvestointeihin ole.
Tarkastelu oli tehty simuloidun datan pohjalta, joten todellisuudessa potentiaali voi hieman poiketa lasketusta arvosta. Esimerkiksi yllättävät kulutuspiikit, poikkeavat ajotilanteet tuotantolaitoksissa ja polttoaineen laadun vaihtelut voivat kaikki vaikuttaa tarvittavaan huippukapasiteettiin ja näin ollen myös kysyntäjouston potentiaaliin. Tämä tai
muutkaan tarkastelun ulkopuolelle rajatut asiat ei oletettavasti nosta kysyntäjouston hyötypotentiaalia niin merkittävästi, että kysyntäjoustoinvestoinnit olisivat perusteltuja.

5.2

Kuopion Energia

Kuopion Energian lämmön vuosituotanto on noin 1 400 GWh. Kuopion Energian kaukolämpöjärjestelmän erityispiirteitä ovat muun muassa:
Kuopion Energian kaukolämpöjärjestelmän erityispiirteitä:


Tuotetusta kaukolämmöstä vain noin 1 % tuotetaan huippulämpökeskuksissa



Koko Kuopio on samassa kaukolämpöverkossa eli pääverkon lisäksi ei ole erillisverkkoja



Verkon alueella on paljon korkeuseroja. Tämä ei vaikuta varsinaisesti laitosten
ajoon, mutta järjestelmässä vaaditaan paljon pumppausta



Järjestelmään on suunnitteilla kaukolämpöakku. Tämä vähentää kysyntäjouston
potentiaalia valmistuttuaan
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Kuopion Energian lämmöstä osa tuotetaan sähkön- ja lämmön yhteistuotannossa. Kysyntäjouston hyötyjen tarkastelut sähköntuotannon kannalta rajattiin kuitenkin tämän työn
ulkopuolelle. Syynä tähän oli suunnitteilla oleva kaukolämpöakku, jonka avulla sähköntuotantoa pystytään optimoimaan niin hyvin, että kysyntäjouston lisähyöty tältä kannalta
nähtiin pieneksi.

5.2.1

Lämmönhankinta

Kuopion Energia tuottaa peruslämpöä sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Haapaniemi
2 ja Haapaniemi 3 –laitokset kattavat lähes kokonaan Kuopion kaukolämmön tarpeen.
Polttoaineenaan kattilat käyttävät turvetta ja biopolttoaineita. Taulukossa 5.3 on eritelty
Kuopion Energian kaukolämmön tuotanto. Lämpökeskukset on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, sillä ne käyttävät kaikki polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä.
Taulukko 5.3: Kuopion Energian kaukolämmön tuotantorakenne

Tuotantolaitos

Kaukolämpöteho

Polttoaine

Haapaniemi 2

160 MW

Biopolttoaineet, turve

Haapaniemi 3

100 MW

Biopolttoaineet, turve

50 MW

-

1.6 MW

Biokaasu

Savukaasupesuri (Haapaniemi 2)
Pitkälahti biomoottori

Vara- ja huippulaitokset 360 MW

Kevyt polttoöljy

Kuopion Energian kaukolämpöjärjestelmässä perustuotannon osuus on tällä hetkellä korkealla savukaasupesuri-investoinnin myötä. Esimerkiksi vuonna 2017 Haapaniemen laitokset tuotti yhteensä 97 % Kuopion kaukolämpöenergiasta öljykäyttöisten kaukolämpökeskuksien tuottaessa vain noin 1 %. Yhteensä lämpöä tuotettiin 1 393 GWh, josta uusiutuvia polttoaineita oli 852 GWh, turvetta 526 GWh ja öljyä 15 GWh. (Kuopion Energia
2018b, s. 9-10)

5.2.2

Tuotantodata ja analyysi

Kuopion Energia toimitti tätä työtä varten tuotantodatat vuodelta 2017. Tämän todellisen
tuotantodatan perusteella tehtiin tarkastelu A. Lisäksi tehtiin tarkastelu B muokkaamalla
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todellista dataa niin, että savukaasupesuri ei tuottaisi ollenkaan kaukolämpöä. Tässä tarkastelussa peruslämmön tuotantoteho oli 250 MW, ja loput kaukolämpötarpeesta tuotettiin kevyellä polttoöljyllä. Tarkastelu perustuu siihen, että sähkönhinnan vaihtelut vaikuttavat pesurin lämmöntuotannon kannattavuuteen. Korkean sähkönhinnan aikaan pesurin
käyttöä vähennetään, koska näin saadaan tuotettua enemmän sähköä. Kuvasta 5.2 nähdään Kuopion kaukolämmön tuotanto vuodelta 2017.

Kuva 5.2: Kuopion Energian vuoden 2017 kaukolämmön tuotanto

Taulukossa 5.4 on näkyvissä tarkastelujen alkuarvot ja tulokset.
Taulukko 5.4: Kuopion Energian tuotantodatan tarkastelujen tulokset
Suure
Tarkastelu A
Peruslämmön tuotantokapasiteetti
n. 300 MW

Tarkastelu B
250 MW

67.46 € / MWh
18.42 € / MWh

Huippulämmön tuotantohinta (kevyt polttoöljy)
Peruslämmön tuotantohinta (hake, turve)
Vuotuinen jouston määrä
Maksimijousto kerralla

450 MWh
22 MW

258 MWh
32 MW

Jouston avulla saatu vuotuinen säästö

22 000 €

12 700 €
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Kevyen polttoöljyn hintana on käytetty vuoden 2017 arvonlisäverollista hintaa, josta on
tarkastelua varten poistettu arvonlisävero. Perustuotannon hinta taas on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 2017 metsähakkeen ja turpeen hintojen avulla painottamalla niitä
Kuopion Energian vuotuisen käytön mukaan. (Tilastokeskus 2018)
Tarkasteluja A ja B vertaamalla huomataan, että peruskapasiteetin vähennys tässä tapauksessa vähensi merkittävästi vuotuista joustopotentiaalia. Syy tähän on se, että parhaat
joustomahdollisuudet ovat vaihtelevan lämmöntuotannon alueella, missä tarvitaan muutamina tunteina huippulämmöntuotantoa ja seuraavina taas ei. Tarkastelussa B peruslämmön tuotantokapasiteetti oli sen suuruinen, että kaukolämmön kysyntä oli useasti merkittävästi tämän yläpuolella tai alapuolella, ja joustoa ei saatu näin hyödynnettyä. Tarkastelu
B on myös tarkastelua A epärealistisempi tilanne, sillä siinä tuotanto ei perustu todelliseen tuotantoon vaan tuotantoa on muokattu jälkikäteen, jotta pesuri on saatu poistettua.
Tämä voi vaikuttaa tuloksiin merkittävästikin, ja näin ollen tarkastelu a:n tulokset ovat
realistisemmat.
Joustokapasiteetin määrän vaikutusta tarkasteluun A tutkittiin muuttamalla joustokapasiteettia. Joustokapasiteetin ollessa 3 MW, säästöjä saatiin 10 500 €. Joustokapasiteetilla
10 MW säästöjä saatiin jo 19 700 €. Kuvassa 5.3 näkyy joustokapasiteetin vaikutus vuotuisiin säästöihin. Kuvasta nähdään, että joustokapasiteetin lisääminen lisää vuotuisia
säästöjä vähemmän ja vähemmän kapasiteetin kasvaessa.

Kuva 5.3: Joustokapasiteetin vaikutus vuotuisiin säästöihin Kuopion Energian a-tarkastelussa
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5.2.3

Johtopäätökset

Kuopion Energian vuotuisesta kaukolämmöstä tuotetaan vain noin 1 % kevyellä polttoöljyllä huippulämpökeskuksissa. Vaikka kysyntäjouston potentiaalin arvioimisessa oli
tehty oletuksia, tuloksien suuruusluokasta nähdään kuitenkin potentiaalin rajallisuus.
Tarkastelussa A öljynpolttoa saatiin vähennettyä 450 MWh. Tämä on noin 3 % vuotuisesta öljynpoltosta. Tarkastelun perusteella tämä aiheuttaisi noin 22 000 € vuotuiset kustannussäästöt. Kuopion Energialla on myös suunnitteilla kaukolämpöakku, jonka avulla
osa näistä hyödyistä saataisiin realisoitua. Kysyntäjouston hyötypotentiaali näyttäisi olevan tämän tutkimuksen perusteella Kuopion Energialla niin alhainen, ettei ainakaan taloudellisia perusteita kysyntäjoustoinvestointeihin ole.
Kuopion Energian haastattelussa nousi esiin ajatus siitä, että itse kaukolämpöverkosta
voisi tulla rajoittava tekijä eikä niinkään kaukolämmön tuotannosta (Kuopion Energia
2018a). Tarpeeksi älykkäällä kysyntäjouston toteutuksella joustoa pystyttäisiin ohjata
maantieteellisesti. Näin saataisiin helpotusta verkon mahdollisiin pullonkaulakohtiin.
Tätä hyötyä on kuitenkin hankala mitata rahassa, ja näin ollen kyseinen tarkastelu rajautui
työn ulkopuolelle. Oletettavasti tästä saatavat hyödyt eivät kuitenkaan ole niin suuret, että
ne tekisivät kysyntäjouston toteutuksesta kannattavaa.

5.3

Lappeenrannan Energia

Lappeenrannan Energian kaukolämmön vuosituotanto oli vuonna 2015 noin 620 GWh.
Lappeenrannan Energian erityispiirteitä kaukolämmön kontekstissa (Lappeenrannan
Energia 2018):


Verkko on pitkä suhteessa asiakasmäärään ja tehoon



Kaukolämpöjärjestelmässä paljon kotitalousasiakkaita



Lämmönmyynti sekä siirto näkyvät erillisinä osuuksina kaukolämmön hinnassa

Lappeenrannan Energia tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä Kaukaan voimalaitoksessa.
Tässä työssä tarkastelu rajoitettiin kuitenkin huippulaitosten käytön vähentämiseen.
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5.3.1

Lämmönhankinta

Lappeenrannan alueella toimii myös useampi kaukolämpöverkko, mutta tässä työssä keskitytään niistä suurimpaan eli kantakaupungin lämpöverkkoon. Vuonna 2016 kantakaupungin alueella lämpöä tuotettiin 624 GWh. Tästä tuotettiin itse 12 % eli 76 GWh ja
Kaukaan Voima tuotti 87 % eli 541 GWh. Muuta hankintaa oli 7 GWh. (Lappeenrannan
Energia 2017)
Kantakaupungin verkossa sijaitsevien lämpölaitosten yhteisteho on 290 MW. Lämpölaitosten pääpolttoaine on maakaasu ja varapolttoaine polttoöljy. Kaukaan Voiman tuotantokapasiteetti on 110 MW kaukolämpöä. Kaukaan Voima käyttää polttoaineenaan biopolttoaineita sekä turvetta. Biopolttoaineiden osuus tuotannosta on 80 %.
Taulukko 5.5: Lappeenrannan Energian kaukolämmön tuotantorakenne

Tuotantolaitos

Kaukolämpöteho

Polttoaine

Kaukaan Voima

110 MW

Biopolttoaine, turve

Vara- ja huippulaitokset

290 MW

Maakaasu, kevyt polttoöljy

5.3.2

Tuotantodata ja analyysi

Lappeenrannan Energia toimitti tätä työtä varten vuoden 2017 tuotantodatat. Tuotantodatasta nähdään tuntikohtaisesti Kaukaan Voiman peruslämmön tuotanto, sekä Lappeenrannan Energian oma huippulämmön tuotanto. Tässä työssä näitä ei voida kuitenkaan
esittää erillään salassapitosyistä. Kuvasta 5.4 nähdään Lappeenrannan Energian kaukolämmön tuotanto vuonna 2017.
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Kuva 5.4: Lappeenrannan Energian kaukolämmön kysyntä vuodelta 2017

Taulukossa 5.6 on näkyvissä tarkastelun alkuarvot ja tulokset.
Taulukko 5.6: Lappeenrannan Energian tuotantodatan tarkastelujen tulokset
Suure
Tarkastelu A
Peruslämmön tuotantokapasiteetti
n. 110 MW
Huippulämmön tuotantohinta (maakaasu)
Peruslämmön tuotantohinta (hake, turve)
Vuotuinen jouston määrä
Maksimijousto kerralla
Jouston avulla saatu vuotuinen säästö

45.44 € / MWh
19.45 € / MWh
372 MWh
26 MW
9 600 €

Maakaasun hintana on käytetty vuoden 2017 arvonlisäverotonta hintaa. Perustuotannon
hinta taas on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 2017 metsähakkeen ja turpeen hintojen avulla painottamalla niitä Lappeenrannan Energian vuotuisen käytön mukaan. (Tilastokeskus 2018).
Joustokapasiteetin määrän vaikutusta tutkittiin muuttamalla joustokapasiteettia. Joustokapasiteetin ollessa 5 MW, säästöjä saatiin 6300 €. Joustokapasiteetilla 10 MW säästöjä
saatiin 8 400 €. Kuvassa 5.5 on näkyvissä joustokapasiteetin vaikutus vuotuisiin säästöihin.

64

Kuva 5.5: Joustokapasiteetin vaikutus vuotuisiin säästöihin Lappeenrannan Energian tarkastelussa

5.3.3

Johtopäätökset

Lappeenrannan Energia tuotti vuonna 2015 kaukolämpöä maakaasulla noin 76 GWh.
Lappeenrannan Energian tuotantodatan tarkastelulla tästä huippulaitoksilla tuotetusta
lämmöstä saataisiin noin 372 MWh tuotettua perustuotantona kysyntäjouston avulla.
Tämä vastaa noin 9 600 € vuotuista säästöä. Tämä on noin 0.5 % koko vuoden maakaasun
poltosta. Kysyntäjouston hyötypotentiaali näyttäisi olevan tämän tarkastelun perusteella
Lappeenrannan Energialla niin alhainen, ettei ainakaan taloudellisia perusteita kysyntäjoustoon liittyviin investointeihin ole.

5.4

Vantaan Energia

Vantaan Energialla on tähän työhön osallistuneista yhtiöistä laajin kaukolämpöjärjestelmä ja monipuolisin tuotantorakenne. Vantaan Energia tuotti kaukolämpöä järjestelmäänsä vuonna 2016 1876 GWh. Vantaan Energian erityispiirteitä kaukolämmön kontekstissa (Vantaan Energia 2018):


Noin 45 % tuotetusta kaukolämmöstä tuotetaan polttamalla yhdyskuntajätettä



Paljon logistiikka-alan asiakkaita, jotka eivät tarvitse lämmintä käyttövettä.
Tästä johtuen järjestelmässä on kesäisin alhainen lämmönkulutus
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Lämpöverkot pääkaupunkiseudulla on kytketty toisiinsa. Yhtiöt käyvät lämpökauppaa toistensa kanssa



5.4.1

Järjestelmässä on kaksi kaukolämpöakkua

Lämmönhankinta

Koska Vantaan Energian tuotantorakenne muuttuu merkittävästi vuoden 2018 lopussa
uuden biovoimalan myötä, tässä työssä Vantaan Energian tuotantoa on esitelty biovoimalan jälkeisessä muodossaan. Biovoimalalla korvataan kivihiilellä nykyisin tuotettua lämpöä.
Vantaan Energian kaukolämmön tuotantorakenne biovoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen on nähtävissä taulukossa 5.7.
Taulukko 5.7: Vantaan Energian tuotantorakenne biovoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen

Tuotantolaitos

Kaukolämpöteho
(CHP ajossa)

Polttoaine

Jätevoimala

140 MW

Yhdyskuntajäte, maakaasu

Biovoimalaitos

85 MW

Biopolttoaineet, turve

Martinlaakso 2

145 MW

Kivihiili

Martinlaakso 4

90 MW

Maakaasu

(Martinlaakso 1)

Vara- ja huippulaitokset 609 MW

5.4.2

Maakaasu (517 MW) ja kevyt polttoöljy (92 MW)

Tuotantodata ja analyysi

Vantaan Energia toimitti tätä työtä varten simuloitua dataa vuodelta 2020. Simuloidussa
datassa oli neljän tunnin resoluutio. Simulaatiodatan tarkastelussa paljastuivat kaksi ongelmaa: simuloidun datan optimointi sekä neljän tunnin resoluutio. Data oli jo valmiiksi
optimoidussa muodossa, ja näin ollen datasta puuttuivat epäoptimaaliset lämpökeskuksien ajot. Näissä epäoptimaalisissa ajoissa ja yllättävissä tilanteissa kysyntäjoustosta on
usein hyötyä. Neljän tunnin resoluutio taas teki neljän tunnin joustoista hankalia toteuttaa.
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Datassa oli myös otettu huomioon sähkön hinta ja sähkön tuotanto. Tässä työssä käytetty
tarkastelutapa ei soveltunut näin monipuoliseen dataan. Kysyntäjouston potentiaalia ei
saatu analysoitua toimitetusta datasta.
Kuvasta 5.6 nähdään kaukolämmön simuloitu kysyntä Vantaalla. Aikaisemmin mainittu
erityispiirre, eli suhteessa vähäinen kesäkysyntä, nähdään kuvaajassa keskellä.

Kuva 5.6: Vantaan Energian kaukolämmön simuloitu tuotanto vuonna 2020

5.4.3

Johtopäätökset

Vantaan Energian kannalta kysyntäjouston potentiaaliin vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:


Vantaan Energialla on käytössä kaksi kaukolämpöakkua. Lämmön varastointimahdollisuudet vähentävät kysyntäjouston potentiaalia



Vantaan Energialla on monipuolinen tuotantorakenne. Käytössä on useita eri
hintaisia polttoaineita. Monipuolinen tuotantorakenne vähentää kysyntäjouston
potentiaalia, sillä tuotantokustannukset eri tuotantomuotojen välillä ovat pienemmät

Koska tarkkaa analyysiä säästöistä ei saatu tehty, johtopäätöksiä mahdollisista vuotuisista säästöistä on mahdotonta tehdä. Muista tarkasteluista on myös huomattavissa, että
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potentiaalia on vaikea määrittää vain alkutietojen perusteella. Vantaan Energian potentiaalin selvittämiseksi tarvitaan jatkotutkimusta kehittyneemmällä menetelmällä.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä työssä tarkasteltiin kysyntäjoustoa ja sen hyötypotentiaalia kaukolämpötoimijan
näkökulmasta. Työssä tarkasteltiin aihetta kirjallisuuden, diplomitöiden sekä kaukolämpöyhtiöiden haastatteluiden pohjalta. Lopuksi työssä tehtiin tarkastelu kysyntäjouston taloudellisista hyödyistä kaukolämpötoimijalle.

6.1

Työn tulokset

Esimerkkitapauksissa tutustuttiin neljän eri lämpöyhtiön tuotantorakenteeseen ja kysyntäjouston taloudellista potentiaalia arvioitiin työtä varten kehitetyn yksinkertaisen Exceltyökalun avulla. Työhön osallistuivat Imatran Lämpö, Kuopion Energia, Lappeenrannan
Energia sekä Vantaan Energia.
Kysyntäjouston hyötyjä arvioitiin yhden vuoden kattavan lämmöntuotannon tuntidatan
perusteella. Excel –laskennan avulla tuntidatasta tunnistettiin ne tunnit, joilta huippulämmönkäyttöä voitaisiin siirtää seuraaville tunneille peruslämmön tuotantoon. Tuntidataa
tarkastelemalla varmistettiin, että peruslämmön tuotannossa on vapaana kapasiteettia
joustetun energian tuottamiseen. Tarkastelun mahdollistamiseksi tehtiin oletuksia, joita
käydään läpi luvussa 6.2.
Imatran Lämmön tarkastelussa käytettiin simuloitua dataa. Tämän tuotantodatan pohjalta
tehdyssä tarkastelussa saatiin siirrettyä 147 MWh huippulämpötuotantoa siirrettyä perustuotantoon. Tilastokeskuksen polttoainehintoja käyttäen tämän joustomäärän säästö olisi
noin 3 600 € vuodessa. Joustetun huippulämpötuotannon osuus koko huippulämpötuotannosta oli noin 2 %.
Kuopion Energian tarkastelussa käytettiin vuoden 2017 tuotantodataa. Tarkastelun perusteella huippulämpötuotantoa saatiin siirrettyä perustuotantoon noin 450 MWh. Tilastokeskuksen polttoainehintoja käyttäen tämän joustomäärän säästö olisi noin 22 000 € vuodessa. Joustetun huippulämpötuotannon osuus koko huippulämpötuotannosta oli noin 3
%.

69
Lappeenrannan Energian tarkastelussa käytettiin vuoden 2017 tuotantodataa. Tarkastelun
perusteella huippulämpötuotantoa saatiin siirrettyä perustuotantoon noin 372 MWh. Tilastokeskuksen polttoainehintoja käyttäen tämän joustomäärän säästö olisi noin 9 600 €
vuodessa. Joustetun huippulämpötuotannon osuus koko huippulämpötuotannosta oli noin
0.5 %.
Vantaan Energialle ei saatu tehtyä samanlaista tarkastelua, kuin muille yrityksille. Syynä
tähän oli uuden biovoimalaitoksen valmistuminen. Biovoimalan käyttöönotto muuttaa
merkittävästi yhtiön tuotantorakennetta, ja tästä johtuen aiemman tuotantodatan analyysi
on turhaa, sillä analyysi olisi jo valmistuessaan ollut vanhentunutta. Tuotantoennusteet
taas olivat valmiiksi optimoidussa muodossa, ja optimoituun dataan tehdyllä analyysillä
ei saatu kysyntäjouston potentiaalia esiin.
Tulosten perusteella huomataan, että esimerkiksi huippulaitoksissa tuotetun lämmön
määrä ei itsessään kerro kysyntäjouston hyötypotentiaalista. Esimerkiksi Lappeenrannan
Energialla poltettiin maakaasua 76 GWh, kun taas Kuopion Energia poltti kevyttä polttoöljyä noin 15 GWh. Tästä huolimatta Kuopion Energian joustopotentiaali ja vuotuiset
säästöt olivat suuremmat. Tärkeämpää näyttääkin olevan perustuotannon kapasiteetin
suuruus suhteessa kaukolämmön kulutusprofiiliin. Kun kaukolämmön kysyntä heilahtelee lähellä peruskuormalaitoksen huipputuotantoa, niin joustosta on saatavissa eniten
hyötyjä. Tämän kaltaisissa tilanteissa syntyy lyhyitä jaksoja, joissa tarvitaan huippulämpöä. Esimerkiksi päivän aikana aamun ja/tai illan kulutushuipun aikaan voidaan tarvita
huippulämpöä, kun taas näiden tuntien välissä voi olla jaksoja, joissa perustuotannosta
löytyy vapaata kapasiteettia kyseisen huippulämmön tuottamiseen.
Kysyntäjouston taloudellinen potentiaali näytti kuitenkin tehdyn tarkastelun pohjalta pieneltä kyseisillä yhtiöillä. Tulosten suuruusluokasta voidaan päätellä, että yksin kysyntäjoustoon tehdyt investoinnit tulisi olla hyvin pieniä, jotta investointien takaisinmaksuaika
olisi kohtuullinen. Käytännössä niin pienillä investoinneilla kysyntäjoustoa ei kuitenkaan
saataisi toteutettua niin laajasti, että hyödyt realisoituisivat. Lopputulemana näyttäisi siis,
että kysyntäjoustoon yksin tehtyjä investointeja ei kannata tehdä ainakaan niissä yhtiöissä
joiden dataa saatiin tarkasteltua, kun arviointiperusteena on pelkästään taloudellinen
hyöty.
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Esimerkiksi lämmityksen optimointipalvelulla voitaisiin hyödyntää kysyntäjoustoa.
Lämmityksen optimointipalvelun päätarkoitus ei ole itse kysyntäjouston mahdollistaminen, vaan se on sivutuote. Optimointipalvelu mahdollistaa pienemmän lämmitysenergiakulutuksen välttämällä ylilämmitystä ja paremman lämmityksen ohjauksen yhdistämällä
ohjaukseen sisäolosuhteiden mittaustietoja. Tämän kaltaisessa palvelussa asiakkaalle tarjotaan parempaa sisälämpötilaa pienemmillä energiamaksuilla, ja samalla kaukolämpöyhtiö voi saada hyötyjä kysyntäjoustosta.
Toisaalta taas esimerkiksi kehittyvän talotekniikan myötä kysyntäjouston toteuttaminen
voi tulla tulevaisuudessa mahdolliseksi ilman suuria investointeja. Silloin kysyntäjouston
toteutusta ja mahdollisia hyötyjä on syytä tarkastella uudelleen.

6.2

Työn kriittinen tarkastelu

Kysyntäjouston potentiaalin tarkastelussa tehtiin useita oletuksia. Tarkastelun pohjana
käytettiin oletuksia, joista suurimmat vaikutukset tarkasteluun on oletettavasti seuraavilla:


Joustoaika on maksimissaan 4 tuntia



Energian kokonaiskulutus pysyy samana



Kaukolämmön kulutusta pystytään ennustamaan täydellisesti



Kysyntäjouston vaikutusta lämmön ja sähkön yhteistuotantoon ei ole otettu huomioon

Oletuksista suurimman vaikutuksen tuloksiin tekee kaksi ensimmäistä kohtaa. Joustoaikaa lisäämällä kysyntäjouston potentiaali kasvaa, ja joustoaikaa lyhentämällä kysyntäjouston potentiaali vähenee. Joustoaika vaihtelee rakennuskohtaisesti. Erilaisten rakennuskantojen joustokyvyn määrittäminen ja huomioiminen tarkastelussa rajattiin työn ulkopuolelle. Energian kokonaiskulutus myös vaikuttaa tuloksiin paljon, sillä energian kokonaiskulutuksen vähentymistä ja kohdentumista vuoden tunneille on vaikea mallintaa
yksinkertaisessa Excel-tarkastelussa. Kysyntäjousto itsessään ei vähennä energian kokonaiskulutusta, mutta lämmön optimointipalvelun sivutuotteena energian kulutus on pienentynyt tutkimuksissa, kuten Johansson et al. (2010). Mikäli energiankulutus muuttuisi,
kysyntäjouston potentiaali sen yhteydessä olisi määritettävä uudelleen.
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Kulutus oletettiin pystyttävän ennustamaan täydellisesti. Todellisuudessa kulutusta ei
pystytä ennustamaan täydellisesti, ja näin joustettaessa voi syntyä tunteja, jolloin joustetut energiamäärät joudutaankin tuottamaan huippulämpökeskuksissa. Näissä tapauksissa
kysyntäjoustosta ei olisi hyötyä tuotannon kannalta, mutta jousto kuitenkin tapahtuisi ja
näin ollen se pitäisi hyvittää asiakkaille.
Kysyntäjouston hyödyt sähköntuotannon kannalta jätettiin kokonaan määrittämättä. Kysyntäjousto voisi tarjota hyötyjä sähköntuotannon optimointiin yhteistuotannossa. Tarkastelu kuitenkin rajattiin tämän työn ulkopuolelle, sillä Imatran Lämpö ei tuota sähköä
ollenkaan, Vantaan Energialla on jo lämpöakkuja sekä Kuopion Energialla on lämpöakkuhanke suunnitteilla. Yhtiöt uskoivat, että akkujen avulla sähköntuotanto saadaan optimoitua niin hyvin, että kysyntäjousto ei merkittävästi lisäisi sähköntuotannon optimoinnin hyötyjä. Kaukolämmön kysyntäjoustosta voitaisiin kuitenkin saada hyötyjä sähköntuotannon kannalta etenkin niissä kaukolämpöjärjestelmissä, jossa ei ole lämmön varastointimahdollisuutta.
Tarkastelussa ei myöskään otettu päästöoikeuksia eikä tuotantolaitosten hyötysuhteita
huomioon. Päästöoikeuksien vaikutus on tällä hetkellä melko pieni polttoaineiden hinnassa, mutta tulevaisuudessa päästöoikeuksien hinnat kasvavat. Päästöoikeuksien vaikutus tuloksiin ei kuitenkaan ole niin suuri, että kysyntäjoustosta saatavat säästöt kasvaisivat
merkittäviksi. Vaikka kysyntäjouston potentiaali olisi ollut kaksinkertainen, niin potentiaali olisi silti niin pieni, ettei se vielä tekisi kysyntäjoustoinvestoinneista kannattavia.
Tuotantolaitosten hyötysuhteella on vielä pienempi merkitys tuloksien kannalta. Huippulaitosten ja peruskuormalaitosten hyötysuhteet ovat haastattelun perusteella melko lähellä
toisiaan, ja muutaman prosentin muutokset tuotantohinnoissa ei muuta hyötyjen suuruusluokkaa.
Tämän tutkimuksen tuloksia tarkastellessa tulee myös ottaa huomioon seuraavat asiat:


Tarkastelu oli yksipuolinen, sillä ainoana hyötynä tarkasteltiin huipputuotannon
siirtämistä perustuotantoon ja tästä saatavaa hyötyä polttoaineiden hintojen erotuksena. Muut mahdolliset hyödyt jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.



Joustettavat tunnit ovat ihmisen arvioimia. Arvioiva ihminen aiheuttaa lähes varmasti pienen virhemarginaalin.
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Tarkasteltavissa oli vain yhden vuoden data. Erilaisina vuosina lämpötilojen
vaihteluiden ja näin erilaisen kysynnän myötä potentiaalikin on erilainen.

Tarkastelu rajattiin ainoastaan huipputuotannon siirtämiseen perustuotantoon, sillä sen
arvioitiin olevan suurin säästöjen lähde kysyntäjoustossa.

6.3

Aiheita jatkotutkimuksille

Tässä työssä kysyntäjouston taloudellista potentiaalia tarkasteltiin ainoastaan huipputuotannon siirtämisestä perustuotantoon kysyntäjouston avulla. Jatkotutkimuksissa tulisi tarkastella myös muita hyötyjen lähteitä, kuten sähköntuotannon optimointia yhteistuotannossa.
Kysyntäjouston potentiaali näyttää vaihtelevan kaukolämpöjärjestelmästä riippuen, ja
näin ollen hyötyjen määrittäminen yksittäisissä kaukolämpöjärjestelmissä on tärkeää.
Tarkemmin tulisi myös tutkia, mitkä tekijät määrittävät kysyntäjoustopotentiaalin ja
minkä asioiden perusteella kysyntäjoustopotentiaalia voisi ennustaa.
Toistaiseksi kysyntäjoustoon liittyvät tutkimukset ovat olleet melko teoreettisia. Lämmön
kysyntäjoustoa tulisi tutkia pilotoimalla kysyntäjoustojärjestelmiä laajemmassa mittakaavassa, jotta hyödyt kaukolämpötoimijan kannalta saataisiin paremmin määritettyä. Tutkimuksissa keskitytään usein vain yksittäisten asiakkaiden hyötyihin, ja näin järjestelmätason hyödyt jäävät määrittämättä.
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7

YHTEENVETO

Tässä työssä selvitettiin kysyntäjouston teoriaa ja käytännön toteutusta, sekä käytiin läpi
työhön osallistuneiden yhtiöiden kysyntäjouston taloudellista potentiaalia yhtiökohtaisesti. Esitetyn teoriaosuuden perusteella näyttäisi, että niin kysyntäjouston toteutus kuin
hyödytkin ovat erittäin tapauskohtaisia.
Kysyntäjouston konkreettisimmat taloudelliset hyödyt näyttivät kirjallisuuden perusteella
pohjautuvan pääosin tuotannon siirtämiseen peruskuormalaitoksilta huippulämpölaitoksille, laitosten ylös- sekä alasajojen vähäisempään tarpeeseen sekä yhteistuotantosähkön
optimointiin. Ylös- sekä alasajojen kustannukset huippulämpökeskuksissa nähtiin taas
työhön osallistuvissa yhtiöissä niin pieniksi, että ne jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkkitapauksissa taas tarkastelu keskittyi huippulämpötuotannon siirtämiseen peruskuormalaitoksille. Tämä rajaus tehtiin siitä syystä, että kaikilla työhön osallistuvilla yhtiöillä ei ollut sähköntuotantoa, sekä useilla yhtiöillä oli jo kaukolämpöakkuja tai sellaisen
rakentaminen oli suunnitteilla. Kaukolämpöakun uskottiin optimoivan yhteistuotantoa
niin hyvin, että kysyntäjouston hyödyt tässä suhteessa nähtiin pieniksi.
Työhön osallistuvien yhtiöiden haastattelujen perusteella yhtiöt näkivät potentiaalisiksi
taloudellisiksi hyödyiksi myös tasaisemman paine-eron verkossa, peruskuorman tasaisemman ajon sekä asiakkaiden paremman palvelemisen ja näin kaukolämmön houkuttelevuuden lisääminen. Tasaisemmalla paine-erolla verkossa voitaisiin helpottaa pumppausta ja näin ollen mahdollisesti vähentää pumppaukseen käytettävää energiaa ja/tai investointeja. Peruskuorman tasaisemman ajon taas uskottiin voivan vähentää laitosten
huolto- sekä henkilöstökustannuksia.
Nykyisellään kysyntäjoustoa voitaisiin toteuttaa erilaisin keinoin, jotka poikkeavat toisistaan tarvittavalta laitteistolta sekä ohjattavuudeltaan. Näistä tavoista Suomessa eniten
käytetty on lämmityksen optimointipalveluun yhdistetty kysyntäjousto. Muiden esiteltyjen tapojen käyttöä Suomessa ei löydetty kaupallisesta käytöstä. Lämmityksen optimointipalveluun yhdistettynä kysyntäjousto on ikään kuin sivutuote, ja tärkeämpään rooliin
asettuu asumismukavuuden lisääminen sekä ylilämmityksen välttäminen ja näin saatavat
energiasäästöt. Optimointi toteutetaan mittaamalla sisäolosuhteita tarkasti ja hyödyntämällä tätä mittausdataa lämmityksen ohjauksessa.
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Esimerkkitapauksissa tehtiin analysointia lämmön kysyntäjouston hyötypotentiaalista
tarkastelemalla yhtiöiden tuotantodataa. Tuotantodatasta tunnistettiin ne tunnit, joilta
huipputuotantoa voitaisiin siirtää seuraaville tunneille peruskuormatuotantoon. Näin saatiin vuotuinen joustettava energiamäärä, josta muodostuvat säästöt laskettiin vertaamalla
huipputuotannon polttoaineen kustannuksia perustuotannon polttoaineeseen.
Imatran Lämpö saisi kysyntäjouston avulla tehdyn tarkastelun perusteella noin 3 600 €
vuotuisia säästöjä. Tämä saataisiin aikaan siirtämällä kysyntäjouston avulla noin 150
MWh maakaasulla tuotettua lämpöä hakkeella tuotetuksi. Kuopion Energian vuotuinen
säästö olisi noin 22 000 €. Tämä saatiin siirtämällä noin 450 MWh kevyellä polttoöljyllä
tuotettua lämpöä biopolttoaineilla ja turpeella tuotetuksi. Lappeenrannan Energian kysyntäjoustosta saatavat säästöt olisivat noin 9 600 €. Tämä saatiin aikaan siirtämällä noin
370 MWh maakaasulla tuotettua lämpöä biopolttoaineilla ja turpeella tuotetuksi. Vantaan
Energian vuotuista potentiaalia ei saatu esiin simuloidusta datasta. Käytössä oli vain simuloitua dataa siksi, että Vantaan Energia ottaa käyttöön uuden biovoimalaitoksen ja näin
ollen vanhaa dataa käyttämällä tarkastelu olisi vanhentunutta jo tämän työn julkaisun aikoihin.
Työssä saatujen tuloksien perusteella pelkästään kysyntäjoustosta saatavat taloudelliset
hyödyt ovat esimerkkitapauksissa niin pieniä, ettei merkittäviä investointeja kysyntäjouston tutkimiseen ja toteuttamiseen ole kannattavaa tehdä, jos perusteena käytetään pelkästään taloudellisia hyötyjä. Toisaalta taas esimerkiksi kehittyvän talotekniikan myötä kysyntäjouston toteuttaminen voi tulla tulevaisuudessa mahdolliseksi ilman suuria investointeja. Silloin kysyntäjouston toteutusta ja mahdollisia hyötyjä on syytä tarkastella uudelleen.
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