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TAVOITE JA TAUSTA
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Sähkön kulutus ajoittuu tietyille päivittäisille ajankohdille ja vaihtelee 
vuodenajan mukaan, ja uusien energiatuotantomuotojen kuten tuuli- 
ja aurinkoenergian lisääntyessä myös tuotannon vaihtelu lisääntyy 
edelleen. Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä 
korkean kulutuksen tunneilta edullisempaan ajankohtaan sekä 
kulutuksen ja varastoinnin lisäämistä kun tuotanto on huipussaan. 
Huippukuormitustilanteessa kysyntäjoustolla voidaan turvata tehon 
riittävyys. Sähkön ja lämmön (ks. polku #3) kysyntäjouston kehittyminen 
parantaa myös edellytyksiä luopua kivihiilestä energiantuotannossa.

Teollisuuden suuret sähkönkuluttajat ovat osittain jo integroitu 
kysyntäjoustojärjestelmään (1,4 MW joustoteho markkinoilla), mutta 
uusia teollisuusalakohtaisia mahdollisuuksia on edelleen löydettävissä. 
Ohjauskytkennät kerrostalo- ja pientalokiinteistöissä mahdollistaisivat 
niin ikään osittaisen tai koko lämmitystehon etäohjaamisen, ja tätä 
lämmitystehoa on arviolta n. 2300 MW (Järventausta et al. 2015). Näin 
ollen yli 2000 MW uutta tehoa kysyntäjouston piiriin 2030 mennessä on 
toteutettavissa, ja isompikin luku on mahdollinen.

Teollisuuden suurkulutuksen (mm. prosessiteollisuus) lisäksi 
rakennusten lämmitys ja viilennys on mahdollista kytkeä etäohjatusti 
kysyntäjoustoon. Kysyntäjoustojärjestelmien kehittymistä tukee 
etäohjattavan tekniikan yleinen kehittyminen, kuten tuntiluettavat 
energiamittarit ja kiinteistöautomaatioratkaisut. 

Kehittyvät energiavarastointijärjestelmät ja sähköautot luovat 
uusia mahdollisuuksia niin suuressa kuin pienemmässä 
mittakaavassa. Myös kuluttajien oma pientuotanto voidaan rinnastaa 
kysyntäjoustoon, mikäli se reagoi markkinatilanteeseen ja sillä 
pienennetään kohteen sähkön ottoa verkosta. Sähköyhtiöiden 
ja käyttäjien tavoite on kuitenkin, että kodin sähkönkulutusta 
säädellään automaattisesti ja huomaamatta. Automaatioon 
perustuvassa kysyntäjoustossa kuluttajan aktiivisuutta tarvitaan 
lähinnä hankintapäätöksessä ja etäohjauksessa.

Tuotannon ja kulutuksen vaihtelevuus asettaa haasteita nykyiselle 
markkinamallille, jossa käydään kauppaa vain energialla. 
Kysyntäjouston lisääminen onkin myös yksi toimenpide, jolla 
yritetään turvata nykyisen markkinamallin säilyminen jatkossakin 
(Fingrid, 2016). Kysyntäjouston tulee kuitenkin olla taloudellisesti 
houkuttelevaa kaikille osapuolille. Toimivassa markkinamallissa 
niin sähkön käyttäjä, myyjä, jakelija (jakeluverkkoyhtiö) kuin 
myös palvelun tarjoaja (‘jousto-operaattori’) hyötyvät joustoon 
osallistumisesta suoraan tai välillisesti, ja kantaverkkoyhtiön 
tehohallinta kokonaisuutena paranee. Siirron, sähköenergian ja 
sähköverojen hinnoittelumallien uudistamisessa onkin tarvetta 
toimialan ja päättäjien yhteistyölle niin, että hinnoittelu edistää 
kysyntäjoustoa, energia- ja tehotehokkuutta sekä puhtaan energian 
tuotantoa uusin energiateknologioin. 

Tausta: 

Polun muutostavoite: 
Kysyntäjouston piirissä on yli 2000 MW loppukuluttajien sähkönkäytöstä,  
Suomessa on maailman dynaamisimmat älyteknologiaan perustuvat energiamarkkinat.
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Toimijat sähkön kysyntäjoustossa

On joukko erilaisia loppukuluttajia, joiden yhteisestä 
kulutuspotentiaalista voidaan saada jopa yli 2 GW sähkön 
loppukulutusta kysyntäjouston piiriin 2030 mennessä. 

Tarkastelussa mahdolliset toimijat jaettiin 1) teollisuuteen 
(uutta potentiaalia ≈ 1000 MW), ja 2) kerros- ja 
pientaloihin ja pienkuluttajiin tai 3) prosumereihin 
(yht. > 1000 MW). Lisäksi voidaan tarkastella mitä 4) 
verkko-operaattoreiden, jakeluverkkojen ja muiden 
verkkohallintaorganisaatioiden pitäisi tehdä, jotta tuetaan 
kysyntäjouston syntymistä (mm. isot sähkövarastot, 
kulutuksen jaksottaminen; yht. ≈ 500 MW). 

Tarkastelun alun 2000 MW vaikutti täten realistiselta 
tavoitteelta jopa ylitettäväksi 2030 mennessä.

Kulutus jossa joustopotentiaalia

Teollisuudessa erityisesti prosessien hallinnan, moottorien 
ja taajuusmuuttajien etäohjauksen jne. avulla kulutusta 
voidaan edelleen ohjata kysyntäjouston piiriin. Lisäksi 
on muuta kulutusta, joka voi liittyä lämmittävien ja 
jäähdyttävien laitteiden kysyntäjoustopotentiaaliin.

Pienkuluttajat ja prosumer-toiminta

Pienkuluttajat voivat vastata niin ikään merkittävästä osasta 
kysynnän joustoa esim. varaavaa lämmitystä säätämällä 
ja/tai kulutusta (mm. sähköauton lataus) jaksottamalla. 
Uusia pienkuluttajille kohdennettuja energiapalveluita ja 
-liiketoimintamalleja tarvitaan, ja näiden tuottajien pääsy 
sähköverkkoon tulee avata hallitusti. Energiapalvelut tulee 
tuoda myös taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden saataville.

Verkko-operaattorit mukaan kehittämiseen

Kysyntäjouston toiminta mahdollistetaan sillä, että 
jakeluverkot toimivat yhteistyössä uusien toimijoiden 
kanssa luoden verkkoon uusia mekanismeja joilla 
joustavuutta voidaan edistää. 

TYÖSKENTELYN KESKEISET VIESTIT
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION4



On edelleen paljon teollisuuden suurkuluttajia joita voidaan saada 
mukaan kysyntäjoustoon (esim. prosessiteollisuuden jaksottaminen 
kulutuspiikkien mukaan). Jotta uudet toimijat saadaan mukaan, 
tarvitaan teollisuusryhmäkohtaista kartoitusta, pilotteja ja 
kannustimien kehitämistä. 

Asuintalojen varaavan sähkölämmityksen mukaan saanti laajasti 
edellyttää keinoja useilla tasoilla, esim. tietoisuutta lisäämällä, 
investointeja lisäämällä ja uudistamalla rakennusmääräykset 
huomioimaan paremmin oma tuotanto, varastointi ja 
kysyntäjoustoteknologiat.

Tarvitaan myös kulttuurin muutos passiivisesta käyttäjästä ja 
laskunmaksajasta aktiiviseksi tuottajaksi (vrt. prosumer); Muutos 
tarvitaan myös sähkön myynnissä.

Sähköverkkoon voidaan yhdistää uutta tuotantoa ja palveluita, 
jotka aggregoivat pientuotantoa ja kysyntäjoustoa isompiin 
kokonaisuuksiin, linkittäen oman tuotannon ja varastoinnin 
koko verkon toimintaan ja tehohallintaan. Pienkuluttajien 
sähkönkulutusta ja kysyntäjoustoinvestointeja voidaan ohjata 
varsinkin markkina- eli hintasignaaleilla.

Lisäksi tarvitaan edelleen puhtaan energiantuotannon ja 
kysyntäjoustoteknologioiden T&K- ja pilotointitoiminnan 
tukemista erityisesti eri järjestelmien yhdistämisessä.

UUDET OIVALLUKSET
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

*

*

*

*

*

Oivallukset – 6 nostoa: 

Teollisuuden suurkuluttajat mukaan kysyntäjoustoon 
tutkimuksin ja kartoituksin, teollisuusryhmiä kartoittaen, 
alakohtaisin pilotein ja uusia toimintaryhmiä kehittämällä.

Koordinoituja toimia (T&K tuet, pilotit, viestintä) 
pienkuluttajien kysyntäjoustopalveluiden kehittämiseksi 
ja sääntelyn kehittäminen tätä tukevaksi, mukaan lukien 
rakentamismääräysten uudistamisen siten että oma tuotanto ja 
varastointi huomioidaan rakennuksen energialuokassa.

Kaksisuuntaisen sähköverkon kehityksen tukeminen verkko-
operaattorien toimintaa reguloimalla (mm. joustoinvestointien 
huomiointi jakeluvelvoitteessa; hinnoittelumallien sääntely) ja 
verotusta kehittämällä (dynaaminen/tehopohjainen verotus).

Em. palvelujen ja pienkuluttajien toiminnan mahdollistaminen 
edellyttää kuitenkin myös sähköverkon ja -regulaation 
kehittämistä (mm. kaksisuuntainen sähkönsiirto helpommaksi). 
Verkko- operaattorien tulee mahdollistaa verkon kehittäminen 
uusia palveluja ja joustoa tukevaksi (esim. dynaaminen hinta, 
-verotus). Oman pientuotannon verotuksen muutokset 
ja esim. investointien avustukset ja vähennykset, sekä 
kysyntäjoustotoimien huomiointi jakeluvelvoitteen sähköverkkoa 
ylläpitävinä toimina auttaisivat tavoitteen saavuttamista.

*

*

*

*

Implikaatiot energiapolitiikalle – 3 nostoa:
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TYÖSKENTELYN LÄHTÖPISTE
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Kysyntäjousto jo todellisuutta

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä 
korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan 
ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista 
tehotasapainon hallitsemiseksi. Huippukuormitustilanteessa 
kysyntäjoustolla voidaan turvata tehon riittävyys. 

Jo tällä hetkellä on saatavilla nopeassa reservissä (≤ 15 min 
vaste) on ~ 0,8 GW ja Elspot- (12h) ja Elbas-markkinoilla 
(1h vaste) ~ 0,4-0,8 GW jouston piirissä.

Teollisuuden suurkuluttajat joustajina

Teollisuuden suuret sähkönkuluttajat ovat suurin osin jo 
integroitu kysyntäjoustojärjestelmään. Metsäteollisuudessa 
on satoja megawatteja säädettävää kuormaa, jota on jo 
merkittävissä määrin hyödynnetty säätösähkömarkkinoilla 
ja nopean häiriöreservien ylläpidossa. Uusia 
joustokohteita voidaan kuitenkin edelleen tunnistaa 
(esim. kemianteoliisuuden prosessit). Myös teollisuuden 
rakennusten lämmitys ja viilennys voidaan kytkeä mukaan. 

Uudet pienomistajien ja -kuluttajien palvelut

Asuintaloissa suurin potentiaali syntyy lämminvesivaraajista 
ja varaavasta lämmityksestä ylipäätään, jossa etäohjatun 
taloautomaation kehitys on avainasemassa. Pienkulutuksella 
tarkoitetaan kaikkea muuta sähkönkulutusta kerros- ja 
pientaloissa, asunnoissa, loppukäyttökohteissa. Kehittyvät 
energiantuotanto ja -varastointijärjestelmät ja esim. 
sähköautojen akut luovat uusia mahdollisuuksia. 

Sääntely, verkko-operaattorien ja uusien toimijoiden 
toiminnan kehitys

Jotta uutta liiketoimintaa ja em. prosumer-toimintaa 
kehittyisi (kuluttajat tuottajina ja varastoijina) täytyy 
sähköverkkoa ja sen regulaatiota kehittää edelleen, jotta 
kysyntöjoustoon osallistumisesta tehdään helppoa ja 
kannattavaa. Myös uusia palveluntarjoajia tarvitaan. 
Uudet palvelumallit ja -teknologiat tarjoavat myös 
vientipotentiaalia. 

Työskentelyn lähtöpiste: 
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MUUTOSPOLUN 
MÄÄRÄLLISTÄMINEN

POLKU #2: SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Teollisuus ja suurkuluttajat (≈ 1000MW)

Suurin potentiaali sähkön kysyntäjouston toteutuksessa on 
edelleen teollisuuden suurkuluttajilla (alkaen A03). 

Tällä hetkellä teollisuuden suurkuluttajien kulutuksesta 
jo arviolta 1,5 GW on mukana sähköjärjestelmässä 
säätövarana, mutta määrää on edelleen mahdollista 
kasvattaa ottamalla mukaan uusia toimijoita, ja kehittämällä 
teollisten prosessien jaksottamista kulutuksen mukaan 
(esim. kemianteollisuus). 

Tätä varten tulee tehdä kartoitustyötä ja koota 
teollisuusalakohtaisia ryhmiä, joissa uusia ratkaisuja 
pilotoidaan.

Verkko ja varastointi (≈ 500MW)

Verkon ja varastoinnin kehityksellä (alkaen A02) on 
niin ikään mahdollista saavuttaa suuri joustopotentiaali. 
Kaupunginosakohtaiset sähkövarastot yleistyvät ja verkon 
toimintaa parannetaan jatkuvasti. 

Verkko-operaattorien kehitystyötä tulee kuitenkin ohjata 
oikeaan suuntaan, ja ehkä myös vauhdittaa erinäisin 
joustopotentiaalivelvoittein.

Määrällinen tavoite: 2000MW sähkönkulutuksesta kysyntäjouston piiriin 2030 mennessä.

Pienomistajien asuintalot  (> 1000MW?)

Pienomistajien kerros- ja omakotitalot (alkaen A01) ja 
niissä tapahtuva tuotanto, varastointi ja/tai kulutuksen 
jaksotus voi niin-ikään tukea kysyntäjoustotavoitteita. 
Jopa 1000MW on aivan toteutettavissa jaksottamalla 
lämminvesivaraajien ja/tai ilmastoinnin toimintaa, sekä 
esim. sähköauton latausta (ja jopa varauksen käytöllä 
kulutuksen huippukohdassa sopimuksen mukaan).

On kuitenkin edelleen epävarmaa, miten ns. ‘prosumer’ 
toiminta (pienkuluttajat tuottajina, varastoijina ja 
joustajina) kehittyy (epävarmuusnuoli). Pienkuluttajien 
pääsyä verkkoon tulee edelleen helpottaa (mm. tontilta 
toiselle tai kaksisuuntaisen siirron helpottaminen, A17).

*

*

*
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MUUTOSPOLUN YLEISKUVA
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION8

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Polun muutostavoite: 2000MW sähkönkulutuksesta kysyntäjouston piiriin 2030 mennessä.



TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION

Teollisuuden kysyntäjousto - tutkimus, kartoitus (A03-A04)
Uusia teollisuuden toimialoja mukaan kysyntäjoustoon: 
Teollisuusalojen tunnistaminen ja kertoitus, alakohtaisten 
toimiryhmien perustaminen

Teollisuuden kysyntäjouston palkitsemismekanismit (A11)
Teollisuus: Moottorit & taajuusmuuttajat erityisfokuksessa, 
joustosäästön palkintamekanismi

Pienkuluttajien tiedotuskampanjat (A01)
Kohdennettua informaatio-ohjausta pienomistajille ja 
-kuluttajille

Pienkuluttajien kysyntäjoustopalvelut (A06)
Pienkuluttajielle tarjottavat kysyntäjoustopalvelupaketit 
(esim. aggregaattorien l. kuluttaja-tuottajayhteisöjen kautta). 
Tarvitaan lisää yrityksiä ja investointeja! 

Rakennussäädösten kehittäminen (A13)
Kysyntäjousto osana rakennussäädöksiä.

Varastoinnin kehitys, T&K toiminnan panostus (A02)
Sähkön varastoinnin tutkimusta ja käyttöönottoa (mm. 
sähköautot). Kausivarastoinnin tutkimusta (energian 
varastointi kesäaikana, pitkän aikavälin varastointi). Järvien 
lämmön hyödyntäminen? 

Verkko-operaattorit edistämään kysyntäjoustoa & 
joustavuutta (A10)
Tasapuolinen regulaatio; Dynaaminen sähköverotus 
senhetkisen hintatason mukaan

Tehopohjainen sähkön hinnoittelu (A17)
Sähköverkon dynamiiikan ja kehityksen tukeminen 
tehopohjaisin hinnoittelu- ja verotusmaksujen muutoksilla.

*

*

*

*

*

*

*

*
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POLUN TÄRKEIMMÄT ASKELEET
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION10

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Varastoinnin kehitys, 
T&K toiminnan panostus

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Verkko-operaattorit 
edistämään kysyntäjoustoa 

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Teollisuuden kysyntäjouston 
palkitsemismekanismit

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Rakennussäädösten, kaavoituksen 
kehittäminen

Prosumer-toiminnan yleistyminen? Prosumer-toiminnan yleistyminen?

Prosumer toiminnan kehitys? Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu?

PIENTALOT

VERKKO & VARASTOINTI

TEOLLISUUS & SUURKULUTTAJAT

PROSUMER & MUU

muu t osaske l

A02

Varastoinnin T&K 
-toiminnan panostus

Sähkön varastoinnin uusia, 
helppoja ratkaisuja

2017->

Hallitus, Tekes, 
yritykset

muu t osaske l

A05

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Kysyntäjoustotoimien huomioimi-
nen jakeluvelvoitteeseen liittyvän 

sähköverkon vahvistamisessa

2018->

Hallitus

muu t osaske l

A10

Verkkoyhtiöt kysyntä- 
joustoa edistämään

Verkko-operaattorit edistämään 
kysyntäjoustoa & kysyntää

2020->

Sähköverkko-
operaattorit

muu t osaske l

A17

Tehopohjaiseen 
hinnoitteluun siirtyminen

suuressa osassa 
sähkösopimuksia

2025->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A14

Oman pientuotannon 
linkittäminen kysyntä-

joustoon
yleistyy paljon

2022->
Pienet toimijat ja 
aggregaattorit

muu t osaske l

A15

Lähimarkkinat 
auki

Tonttien rajojen yli siirto 
mahdolliseksi

2022->

Hallitus, e-yhtiöt

muu t osaske l

A12

Kysyntäjoustosta 
alennusta sähkönhintaan
Kysyntäjouston osallistujalle 

alennus sähkönhinnassa

Energiayhtiöt

muu t osaske l

A06

Pienkuluttajien 
kysyntäjoustopalvelut

Pienkuluttajille suunnattujen 
kysyntäjoustopalvelujen 

yleistyminen

2020->
Pienet ja suuret 
palveluntarjoajat

muu t osaske l

A08

Markkinavetoinen 
hinnoittelu

Voimakkaammat hintasignaalit, 
annetaan markkinoiden päättää

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A07

Tuntiperusteinen pien- 
kuluttajasähkön hinnoittelu 

Pienkuluttajien sähkösopimukset 
pääosin tuntiperusteisin 

pörssihinnoin

2020->

E-yhtiöt

muu t osaske l

A01

Pienkuluttajien 
tiedotuskampanjat

Tiedotuskampanjoita kysyntä- 
joustojärjestelmistä pienkuluttajielle. 

Tuplataan resurssit informaatio-ohjaukseen

2018->

Energiavirasto

muu t osaske l

A11

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi
Teollisuuden moottorien & 

taajuusmuuntajien joustosäästön 
palkintamekanismin kehittäminen

2020-2022->

Valtio, teollisuus

muu t osaske l

A18

Uudet teollisuusryhmät 
mukaan

Teollisuusryhmät implemen-
tointiin

2022-2025

Teollisuus, Motiva

muu t osaske l

A03

Kohdekartoitus 
teollisuudessa

Uusia teollisuudenaloja 
mukaan kysyntäjoustoon

2017->

Energiavirasto, 
TEM

säänte l y

Tasapuolinen regulaatio
Järkevä, tasapuolinen regulaatio, 

jossa kysyntäjouston hyödyt 
jakautuu reilusti toimijoille

Hallitus, kunnat, e-yhtiöt 
ja verkko-operaattotrit

säänte l y

Kysyntäjoustotoimet 
jakeluvelvoitteessa

Vuosi

Toimijat

säänte l y

Uusia hinnoittelumalleja 
sääntelytoimin

Energiavirasto

säänte l y

Dynaaminen 
sähköverotus

Sähköverotus sähkön hinnan 
mukaan loppukuluttajan laskuun

Hallitus

säänte l y

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

sääntelytoimin

Hallitus

Tekno l ogi a

Sähköautojen 
varastointikapasiteetin 

hyödyntämisen kehittäminen

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Sähkön kausivarastointi
 Kausivarastoinnin tutkimusta (kesä-talvi)

- Järvien lämmön hyödyntäminen
- Vesivoima varastona (esim. jo Kemijärvi)

Suuria ja pieniä 
toimijoita

Tekno l ogi a

Automatisoitu poiskytkentä
Laite joka automaattisesti kytkee 
kotitalouksien laitteiden sähköt 

(kytketty pilveen)

Yritysten T&K

Tekno l ogi a

Ohjelmistojen virittäminen
Algoritmien ja digitaalisen 

ohjauksen kehitys

E-yhtiöt, uudet 
toimijat

Tekno l ogi a

2020

Toimijat

Liike t oimin t a

Uudet palveluntarjoajat
Palveluntarjoajia tarvitaan 

lisää: Tavoitteena ostamisen 
helppous!

Pienet ja suuret 
yritykset

Liike t oimin t a

Uudet säätöpalvelut
(mm. taajuusmuuntajat) 

Taajuusmuuntajien automaattinen 
säätö (pilvipalvelu) -> Tuotteistus

Yritykset

Liike t oimin t a

Uutta hajautettua 
pientuotantoa

(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

l oppu k ä yt t ö

Sähköautojen älykäs rooli 
sähkövarastona

Käyttäjän kalenteriin/ajanhallinta-
an kytketty älyjärjestelmä 

sähköautojen kysyntäjoustoon

Uusi kehittäjä

Pi lo tti

Ahvenanmaa 
100% uusiutuva

Ahvenanmaahan 100% 
uusiutuva energiajärjestelmä

2020-2030

Clic Innovation, 
Ahvenanmaa

muu

Sähköosuuskunnat
Pienkuluttajien/-tuottajien 
muodostamat osuuskunnat 

(ns. aggregaattorit)

Pienkuluttajat, 
-tuottajat

muu t osaske l

A16

Energialuokkaan ja 
-kulutukseen sidottu 

kiinteistövero

2025->

Hallitus, kunnat

säänte l y

Energiaperusteinen 
kiinteistöverotus

Talon energialuokan vaikutus 
kiinteistöveroon

Hallitus, kunnat

muu

Rakennusten “A-E” 
energialukema

- maineenhallinta kuluttajien 
mahdollisuus

Rakennusten 
omistajat

muu

Tehopohjainen 
hinnoittelu sähkön ostoon

Tehopohjaiseen Flat-maksuun 
perustuva malli?

E-yhtiöt

muu

Uusien teollisuus-
ryhmien tunnistaminen

Kuvausteksti

Motiva

muu

Teollisuuden informointi
kysyntäjouston 

mahdollisuuksista

Motiva, TEM

muu

Sähköautoinfran kehitys
Taloyhtiöiden latausinfran 

kehittyminen - Mahdollinen 
showstopper?

Asuntoyhtiöt, isot 
omistajat

inve s t ointi

Investoinnit 
markkinointiin & 

tuotteistamiskehittelyyn

Ulkomaisia ja 
kotimaisia sijoittajia

2020 20252017 2030

Kysyntäjouston piiriin yli 2000 M
W

  lisää�
loppukuluttajien sähkönkäytöstä 2030

Paljonko tehoa sähköautojen akuista? 
Esim. latausteho 3,5kW & 150000 s-autoa
= 500MW teho kysyntäjoustoon?

Kuvaus

Kuvaus

Toteutuuko pien- 
tuotannon raju kasvu?

f a k t a

Suurkuluttajien kulutuksesta 
kysyntäjoustossa > 1 TW

800-1600 MW tarjolla 
kysyntäjoustomarkkinoilla 
(lähinnä suurkuluttajat)

f a k t a

Pienkuluttajien 
kulutuksesta kysyntä- 

joustossa < 1 MW

Alle 1 MW pienkuluttajien
sähkönkulutuksesta 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

500MW lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

500 MW (25%) talojen 
osittain varaavasta 

lämmityksestä 
kysyntäjouston piirissä

f a k t a

300MW lämminvesi- 
varaajista kysyntä- 

jouston piirissä
300 MW (33%) talojen 

lämminvesivaraajakuormas- 
ta kysyntäjouston piirissä

f a k t a

ASUINTALOT:
>1000MW sähkönkäytöstä 

kysyntäjouston piirissä?

f a k t a

VERKKO JA
VARASTOINTI:

500MW sähköverkon 
varastoja kysyntä-

jouston piiriin

f a k t a

TEOLLISUUS JA 
SUURKULUTTAJAT:
1000MW uutta käyttöä 
kysyntäjouston piiriin

Pi lo tti

Vesiverkko kysyntä-
jouston osana

Helsingin vesi 4bar -> 3bar 
joustona

HSY

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Teollisuusryhmä-
kohtaiset pilotoinnit

Teollisuus, Motiva

Pi lo tti

Varastoinnin (ja jousto- 
palveluiden) olemassaolevat 

ja uudet pilotoinnit

Useita pilotoijia

muu t osaske l

A04

Joustavien teollisten 
prosessien kehitys

Teollisuus + moottorit + 
taajuusmuuttajat yms. prosessit

2017-2019

Yliopistot, Tekes, 
yritykset

muu

Kartoitetaan kohteet,
joista sulkea sähkö ajoittain

Lämmitettävät & jäähdytettävät 
(Esim. ilmanvaihto 15min)

2017-2019

Yliopistot, Motiva

Teollisuus + moottorit + 
USD kysynnänjousto-

tutkimus

Tutkimusta sähkön 
varastoinnista 
käytännössä

Pi lo tti

Helenin kysyntäjoustopilotti

Tiedote tekstiviestillä 
osallistujille kun kulutushuippu 
käsillä

??

Helen

Pi lo tti

Kaupunginosien kysyntä-
joustopilotit

Kaupunginosatason 
kysyntäjoustopilotit, esim. 
Smart Kalasatama, Fortumin 
virtuaalivoimala

2013->

Mm. Smart Kalasatama; 
Fortum

Pi lo tti

Rakennustason kysyntä-
joustopilotit

Rakennustason sähkön ja lämmön 
kysynnänjoustopalvelun 
pilotointia; Kodin 
sähkönkulutuksen älykäs ohjaus.

2014->

Pi lo tti

Kaupunginosien sähkövarastot

Helsingin energian Suvilahden 
akkupohjainen sähkövarasto.

2016->

Helen

Pi lo tti

Älykkään sähköverkon 
pilotit

Sundom Smart Grid 
itsekorjautuva verkko, jossa 
automatisoitu vianhallintatekniik-
ka ja älymuuntamoita.

2014->

Merinova, ABB, Vaasan Sähkö, 
Anvia ja Vaasan yliopisto

säänte l y

Teollisuuden kysyntä- 
jouston palkintamekanismi

sääntelytoimin

2020

Hallitus, TEM, 
Energiavirasto

Tekno l ogi a

Teknologiset ratkaisut 
uusien prosessien joustoon

Uusia alakohtaisia kysyntäjousto-
kohteita ja toteutusjkeinoja

Eri yrityksiä

muu t osaske l

A09

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit kysyntäjoustoon

2020->

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

inve s t ointi

Kuluttajien 
(pitkävaikutteiset) 

investoinnit

Pienkuluttajat ja 
-omistajat

Uudet teknologiat,  esim. 
- Energy Nest Norjasta (höyryä 
huokoiseen betoniin...?) 
- Aallon perustutkimusta 
energian varastoinnista 

Edelleen tärkeitä
-Anti-edelläkävijyyttä vastaan: 
Mukaan myös prosessiteollisuus 
“jonka täytyy pysyä käynnissä”
- Jotkut asiakkaat kyllä 
kiinnostuvat...

Kysyntäjoustopalveluiden 
tarjonta: Nyt 10-20 pystyssä, 
tarvitaan useita lisää

muu t osaske l

A13

Kysyntäjousto 
rakennusmääräyksiin
Rakennusmääräysten 

kehittäminen: Rakennusauto- 
maatio ja kysyntäjousto mukaan

2020->

Hallitus

muu

Kysyntäjouston 
osittaminen

ja hyötyjen jakaminen 
(esim. aggregaattorit)

Useita eri toimijoita, 
mm. aggregaattorit

säänte l y

Pelisäännöt
pientuottajien ja kuluttajien 

suoraan sähkökauppaan 
(”C-2-C”)

Energiavirasto, 
TEM, e-yhtiöt

Pi lo tti

Pientuotannon ja 
kysyntäjouston alueelliset 

pilotit 
(vrt. RED2 EU)

2020->

Eri toimijoita

Tehopohjainen sähkön 
hinnoittelu

Teollisuus & suurkuluttajat

≈ 1000MW

≈ 500MW

≈ 500MW

Pienomistajat

Prosumer & muut

Verkko & varastointi

Polun muutostavoite: 2000MW sähkönkulutuksesta kysyntäjouston piiriin 2030 mennessä.



A2 Varastoinnin kehitys, T&K toiminnan panostus
- Sähkön varastoinnin tutkimusta ja käyttöönottoa (mm. sähköautot varastoina). 
- Kausivarastoinnin tutkimusta (energian varastointi kesäaikana, pitkän aikavälin varastointi). 
- Järvien lämmön hyödyntäminen? 

Askel

POLKU#2 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
On epävarmaa miten nopeasti 
taloyhtiöiden sähköautojen 
latausinfra kehittyy, ja miten se 
saadaan kysyntäjouston osaksi.
Toimivan kausivarastoinnin 
kehittyminen niinikään 
epävarmaa (kesä -> talvi). 



A11 Teollisuuden kysyntäjouston palkintamekanismien kehittäminen
- Teollisuus: Moottorit & taajuusmuuntajat joustosäästön palkintamekanismi
- Softan virittäminen: prosessiohjauksen kytkeminen ulkopuoliseen , palveluntarjoajien rooli. 
- Edelläkävijät tärkeitä! Nyt “Anti-edelläkävijyyttä”: ei kosketa toimiviin proisesseihin. Kasvavaa 
kiinnostusta kuitenkin löytyy myös.

Askel

POLKU#2 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



A6 Pienkuluttajien kysyntäjoustopalvelut  
- Pienkuluttajielle tarjottavat kysyntäjoustopalvelupaketit (esim. aggregaattorien l. kuluttaja-
tuottajayhteisöjen kautta).
- Tarvitaan lisää yrityksiä ja investointeja! 

Askel

POLKU#2 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



A10 Verkko-operaattorit edistämään kysyntäjoustoa & joustavuutta
- Kaikille tasapuolinen regulaatio, markkinat auki myös uusille toimijoille
- Kysyntäjoustoinvesoinnit huomioituna jakeluvelvoitteen mukaisina ylläpitotoimina
- Dynaaminen sähköverotus senhetkisen hintatason mukaan

Askel

POLKU#2 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



A13 Rakennussäädösten kehittäminen, kaavoitustoiminta
- Sähköasennukset: jälkiasennus kallista, tehtävä uudistuotannossa tai peruskorjauksessa
- Rakennusautomaatio osaksi rakennussäädöksiä -> 0-energiatalot & IOT-automatiikka
- Rakennusten energialuokkaa voidaan myös linkittää verovälineisiin (mm. kiinteistövero)
- Energiatehokkuusnäkökulmat tulee huomioida myös kaavoituksessa (erityisesti sähköautot ja latausinfra)

Askel

POLKU#2 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



A17 Tehopohjainen sähkön hinnoittelu (A17)
- Sähköverkon dynamiiikan ja kehityksen tukeminen tehopohjaisin hinnoittelu- ja verotusmaksujen muutoksilla.
- Suuntana tehopohjaiset sopimukset: Sopimuksissa tulee huomioida kuitenkin myös oma tuotanto ulospäin.Askel

POLKU#2 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION



POLUN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION17

2017-2021Prosumer toiminnan kehitys?

Pienkuluttajille suunnatut kysyntäjoustopalvelut: Mittakaavan kasvu? 2018 - 2021

Epävarmuustekijä J1

Epävarmuustekijä J2Epävarmuusnuoli E1 (A1)

On epävarmaa miten prosumer-toiminta kehittyy, ja muodostuuko pienkuluttajien 
tuotannosta/varastoinnista nopeasti merkittävä osa palettia.

On epävarmaa miten nopeasti pienkuluttajille suunnatut palvelut ja tuotteet yleistyvät.

PROSUMER & MUU



REFLEKTOINTI
POLKU #2 : SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION18

Uudet kysymykset ja tutkimus:

Millä keinoin edistetään kysyntäjoustoa uudis- ja  
korjausrakentamisessa? 

Miten edistetään verkko-operaattorien toimintaa 
kysyntäjouston tukemiseksi

Miten järjestelmät saadaan integroitua (standardit)

Reflektointi polkutyöskentelystä; uudet kysymykset ja tutkimus: 

Reflektio polkutyöskentelystä: Sähkön kysyntäjousto (polku #2)

Haastetta lähestyttiin siitä näkökulmasta, että tunnistetaan ne 
toimijaryhmät, joiden yhteisestä potentiaalista voi syntyä tarvittavat 
2 GW loppukulutusta kysyntäjouston piiriin. Nämä loppukuluttajat 
jaettiin 1) teollisuuteen, ja 2) pientaloihin ja pienkuluttajiin (sekä 
prosumer-toimintaan). Lisäksi todettiin että verkko-operaattoreiden, 
jakeluverkkojen ja muiden verkkohallintaorganisaatioiden toiminta 
ja tuki kysyntäjoustolle muodostaa kolmannen tason.

Teollisuudessa erityisesti moottorien, taajuusmuuntajien, jne. 
hallinnan avulla kulutusta voidaan kysyntäjouston pariin. Lisäksi 
lämmittävien ja jäähdyttävien laitteiden toiminta voidaan liittää 
kysyntäjoustopotentiaaliin. Pientaloissa potentiaali syntyy 
lämminvesivaraajista ja varaavasta lämmityksestä ylipäätään. 
Varaajien potentiaali otetaan käyttöön erilaisilla keinoilla, eli 
tietoisuutta lisäämällä, (automaatio-)investointeja lisäämällä ja 
tukemalla esim. rakennusmääräyksin kysyntäjoustoon sopivia 
(etäohjattavia) laitteistoja. Kysyntäjoustoon voidaan myös linkittää 
uutta palveluntuotantoa, joka yhdistää kysyntäjoustoon omaa 
tuotantoa ja varastoja (esimerkiksi aurinkopaneeleja ja sähköautojen 
akkuja). 

Kaikki mahdollistetaan sillä että jakeluverkot toimivat yhteistyössä, 
luoden markkinoille joustavuutta ja verkkoon uusia toimintoja 
kysyntäjouston hallitaan. Verkon varastojen, automatiikan ja oman 
tuotannon ja kulutuksen jouston avulla voidaan synnyttää todellinen 
kaksisuuntainen verkko, jonka sovellukset toimivat myös selkeänä 
vientipotentiaalina tulevaisuuden Cleantech-markkinoilla.

*

*

*



VÄLITTÖMÄT MUUTOSTOIMET 
(LISTAUS)

POLKU #2: SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTO

SMART ENERGY
TRANSITION19
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