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Prosumer Centric Energy Communities
- towards Energy Ecosystem (ProCemPlus)
• Business Finlandin Co-Innovation projekti
‒ aikataulu 1.3.2019 – 28.2.2021
‒ konsortiossa 11 yritystä

Työpaketit

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

Energiaekosysteemi

Yhtenäiset platformit,
palvelut, prosessit

Yksittäisiä
energiayhteisöjä
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Prosumerien ja energiayhteisöjen
aktiviteetit ja niiden mahdollistajat
Consumer / Producer / Provider à Prosumer (= aktiivinen asiakas)
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Mikroverkon operaattori (MO) voi olla erillinen palveluntarjoaja tai myyjän uusi rooli, (tai
monopolitoiminnasta irrotettua jakeluverkkoyhtiön (JVH) palvelutoimintaa) – kilpailtu markkina;
nykylainsäädäntö mahdollistaa
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MO erillinen palveluntarjoaja tai myyjän uusi rooli, (tai monopolitoiminnasta irrotettua JVH:n
toimintaa) – kilpailtu markkina; nykylainsäädäntö mahdollistaa (+ uudet
verkkopalvelumaksurakenteet)
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MO erillinen palveluntarjoaja tai myyjän uusi rooli, (tai monopolitoiminnasta irrotettua JVH:n
toimintaa) – kilpailtu markkina; nykylainsäädäntö EI mahdollista
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JVH:n normaalia toimintaa à hyödyntäminen verkon keskeytyksissä, jos uGrid sisältää tuotantoa
ja/tai varastoja, jotka JVH:lla käytettävissä (omia/ostopalvelu); nykylainsäädäntö mahdollistaa osin
(ei varaston omistamista/OPEX ongelma)
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Verkkopalvelun osalta normaalia JVH:n toimintaa. Virtuaalimikroverkon operointi (resurssien ohjaus)
ja netotus erillisen palveluntarjoajan (MO) tai myyjän toimintaa, (tai monopolitoiminnasta irrotettua
JVH:n toimintaa) – kilpailtu markkina; nykylainsäädäntö mahdollistaa
Verkkopalvelun osalta normaalia JVH:n toimintaa. Virtuaalimikroverkon operointi (resurssien ohjaus) ja
netotus erillisen palveluntarjoajan (MO) tai myyjän toimintaa, (tai monopolitoiminnasta irrotettua
JVH:n toimintaa) – kilpailtu markkina; nykylainsäädäntö mahdollistaa

Sähkön
myyjä (SM)

1
kerrostalo

1

6

Jakeluverkon
haltija (JVH)

1
kortteli

Fyysinen

erillisverkko

3

Jakeluverkon osa

4

2
teollisuus
-verkko

SM

kuluttajaverkko

SM

asiakkaat
n kpl

SM
Sähkön (energian) hankinta sähkön myyjältä
Jakeluverkkoyhtiön verkkopalvelumaksu (nykyinen)
Erillisverkon verkkopalvelumaksu (uusi)
Erillisverkon sisäinen verkkopalvelumaksu (uusi)

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

Energiayhteisöjä (TEM:n Älyverkkotyöryhmän raportti 2018)
Kiinteistön sisäinen energiayhteisö

Kiinteistörajan ylittävä energiayhteisö

Hajautettu energiayhteisö
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Prosumer Centric Energy Communities
- towards Energy Ecosystem (ProCemPlus)
• Tutkimusprojektin pilot-kohteet
‒ Kampusareena
‒ Marjamäki
‒ POAS –opiskelija-asunnot: sähkömittausten lisäksi Tampereen sähkölaitoksen älykäs
kaukolämpö-pilotti ja olosuhdemittaukset
‒ Amurinportti: asunto-osakeyhtiö Tampereen keskustassa, jossa 3 asuinkerrostalosta, joissa
on yhteensä 248 asuntoa sekä liiketiloja. Toimii erityisesti asiakasnäkökulmaan liittyvässä
tutkimuksessa pilot-kohteena.
‒ Ilokkaanpuisto: Mittausten määrittelyä ja toiminnallista konseptointia
• https://www.aamulehti.fi/a/200872888;
• https://www.arkta.fi/asunnot/ilokkaanpuisto

Marjamäen energiaomavarainen teollisuusalue
Olemassa olevaa ja rakenteilla olevaa
liiketilaa ja teollisuuskiinteistöjä

PJ-muuntamoilla
Kaasumoottoreita
(yht. 8,4 MW)

2 MW:n aurinkovoimala

Marjamäki tänään
• lähes 300 yritystä
• 1700 työpaikkaa
• kokonaisala 300 ha
Logistiikka-keskus (iso
kylmävarasto

Suunnitteilla oleva
teollisuusalue
kokonaisuus

Gasum Oy:n kaasuverkon
paineenvähennysasema
Lempäälän Energia Oy:n
kaasuverkkoon

2 MW-luokan akkuvarastoa
ja polttokennot

2 MW:n aurinkovoimala
Elenia Oy:n 110/20 kV:n
sähköasema

Tampere-Helsinki
moottoritie
Ideapark

Tampereen yliopiston Kampusareenan pilot case
•

Kohteessa on mm. ~50 kW aurinkopaneelit, hissikäytöt, sähköauton latausasema, ohjattavia kuormia

https://procem.ain.rd.tut.fi/iotticket/

Kampusareenan pilot case

External
data
sources

Esimerkki mittauksien määrästä datalähteittäin
esimerkkipäivänä 14.8.2018

Kampusareenan lohkoketju –demo (https://procem.ain.rd.tut.fi/)

Lohkoketjut energiayhteisöjen hallinnassa
1) Mitä lohkoketjuteknologia
voisi mahdollistaa ja
toiminnallisesti tarkoittaa
energiayhteisöjen
yhteydessä?
2) Mitä sen avulla voisi
toteuttaa?
3) Mitkä olisivat toteutuksen
vahvuuden ja hyödyt?
4) Miten toteutus eroaa
keskitetystä toteutuksesta
ja miten se “uhkaa”
vallitsevaa markkinaa ja
keskitettyä kaupankäyntiä?

Yhteenvetoa ja poimintoja tuloksista
• Yhteisiä tekijöitä eri yhteisötyyppien välillä, joita lohkoketjuteknologia
voisi mahdollistaa:
‒ Resurssien tehokas käyttö
‒ Sisäinen kaupankäynti ilman välikäsiä
‒ Kuormien tasaaminen, jousto
‒ Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
‒ Automatisointi
‒ Erilaisten energiamuotojen yhdistäminen ja hyödyntäminen
• Hyödyt ja vahvuudet:
‒ Omavaraisuus, riippumattomuus
‒ Tapahtumien ja resurssien validointi
‒ Nopeus ja muokattavuus
‒ Kevyt riskinhallintamekanismi
‒ Investointi ja osallistumiskynnyksen
madaltuminen

• Uhat ja erot nykyjärjestelmään:
̶ Uhkaa nykyisiä toimijoita, esim. heikentää
sähkömyyjän asemaa ja rikkoo monopoleja
̶ Tuo markkinoille kilpailevan järjestelmän; Uhkaa
nykyisiä järjestelmiä, esim. laskutus, verotus
̶ Sisäinen (blockchain) tieto lisääntyy, mutta ulos
välitetään vähemmän tietoa
̶ Valinnan vapaus; onko mahdollista olla
osallistumatta

Kerrostalon muodostama energiayhteisö

Esimerkki kerrostalon verkkopalvelumaksuista
• Esimerkkikerrostalo
‒ 21 asuntoa, joilla pääsulake 3x25A
‒ taloyhtiön yhteismittauksen sulakekoko 3x63A
‒ kaikissa liittymissä on yleissiirtotariffi
‒ tariffitarkastelua varten lasketaan kerrostalon
summakulutus siten, että asuntojen todelliset
kulutukset lisätään kiinteistösähköön
‒ laskenta pohjautuu todellisiin tuntimittauksiin
kahdelta vuodelta
• Case-tapaukset kolmen eri jakeluverkkoyhtiön tariffeilla
‒ Case 1 (nykytilanne): jokainen asunto maksaa itse
oman verkkopalvelumaksunsa ja taloyhtiö maksaa
kiinteistön verkkopalvelumaksun
‒ Case 2 (energiayhteisö): koko kerrostalon sähkön
kulutukselle yksi yhteinen verkkopalvelumaksu
nykyisen sulakepohjaisen tariffin mukaisesti
‒ Case 3 (energiayhteisö): koko kerrostalon
kulutuksen verkkopalvelumaksu pienjännitetehotariffin mukaisesti

Akun hyödyntäminen PV-paneelit omaavassa kerrostalossa
• Esimerkkikohteena 1980 rakennettu kerrostalo, jossa 54 asuntoa + liikekiinteistö
‒ Investoitu energiatehokuuteen: LTO (60 kW, 2014), LED-valaistus, ikkunoiden ja ovien
uusiminen, aurinkokeräimet, yms.
‒ Energian säästö: Kokonaisenergian kulutus: (-41%)
• Kaukolämpö: 462 MWh (2013) -> 157 MWh (2015) (-66%)
• Sähkö: 170 MWh (2013) -> 215 MWh (2015) (+26%)
Aurinkopaneelin ja akun vuotuinen tuotto

(Akku 25 kWh (300 €/kWh), Paneeli (1500 €/kWp))

• Kerrostalon energiayhteisö voi toimia yhtenä
käyttöpaikkana, jolloin PV ja akku saadaan
koko yhteisön hyödyksi ja siirtotariffina voi olla
esim. pienjännitetehotariffi
• Aurinkopaneelien optimaalinen koko voi
usein olla 2-3 kertainen (kannattavuus silti
parempi)
‒ 40 kWp (36 MWh/a) – 60 kWp (54 MWh/a)
• Myös ostosähkön määrä, huipputeho ja
kustannus laskee omakäyttöasteen kasvaessa

Sähköautojen lataus osana kerrostalon
muodostaman energiayhteisön kuormitusta
• Huipputehon minimoimista tavoittelevalla latauksen ohjauksella
voidaan saavuttaa säästöjä käyttökustannuksissa, varsinkin, jos
käytössä tehomaksu (esim. pienjännitetehotariffi)
• Simuloinnin lähtötiedot
‒ Kiinteistön kuormana käytettiin mitattua dataa kerrostalosta, jossa on noin 50 asuntoa ja 53 parkkiruutua
‒ Ladattavien ajoneuvojen päivittäisenä energiatarpeena käytettiin 8 kWh, joka vastaa keskimääräistä
päivittäistä henkilöajoneuvoilla ajettavaa suoritetta
‒ Ajoneuvojen oletettiin saapuvan lataukseen klo 17-21 ja lähtevän latauksesta klo 04-08
‒ Latauspisteen tehona käytettiin 3,7 kW
‒ Latauksen ohjausperiaate: lataustehoa rajoitetaan niin, ettei verkosta otettu huipputeho kasva
• Vaatii toimiakseen koko kiinteistön ja latauspisteiden reaaliaikaiset mittaukset
• Tuloksia
‒ Plug-in hybridit saadaan kerrostalon yhteydessä käytännössä aina ladattua täyteen kuukausittaista
huipputehoa kasvattamatta, kun ladattavien ajoneuvojen osuus ajoneuvokannasta on alle 40%
‒ Mikäli ajoneuvokanta koostuisi pelkästään plug-in hybrideistä, voitaisiin ajoneuvojen tarvitsemasta
energiasta keskimäärin noin 65-75% ladata kasvattamatta kerrostalon kuukausittaisia huipputehoja

Sähköautojen latauksen verkostovaikutukset
Latausvirran harmonisten yliaaltojen mittaus
(Opel Ampera, Nissan e-NV200 and Tesla Model S)

Verkon suurin harmoninen kokonaissärö vuoden jokaiselle
tunnille (skenaario: 250 000 sähköautoa vuonna 2030)

Verkon kapasiteetin ja harmonisten
yliaaltojännitteiden laskenta (OpenDSS)

Sektorikytkennät energiayhteisöissä
• Sähkö ja lämpö
‒ sähköenergiayhteisön paikalliset lämmitysratkaisut
• Sähkö ja liikenne
‒ sähköauton lataus osana kerrostalon energiayhteisöä
• Energiaratkaisujen (sähkö, lämpö, jäähdytys, liikenne) kokonaisvaltainen tarkastelu
myös energiayhteisöjen tapauksessa
• Haasteena
‒ Eri sektorien liiketoimintaympäristöjen erot
‒ Eri sektorien erilainen regulaatio

Kiitos mielenkiinnosta.
Kysymyksiä?

