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1 JOHDANTO

Energiantuotannon globaalit kehityssuunnat heijastuvat myös Suomen

energiamarkkinoille. Työ- ja elinkeinoministeriö (2013a: 9) arvioi, että fossiilisten

energialähteiden kysyntä pysyy korkealla nopeasti kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja

Intian, elintason noustessa. Öljyn hinnan ennustetaan siksi pysyvän korkealla ja jopa

nousevan, mikä heijastuu myös muiden energialähteiden hintoihin. Globaaleja haasteita

aiheuttaa tavoite ilmastonmuutoksen hillitsemisestä kahteen asteeseen verrattuna vuoden

1990 tasoon. Ilmastonmuutoksen hallinta edellyttää muun muassa energian käytön

tehostamista, uusiutuvien energialähteiden lisäämistä ja fossiilisten polttoaineiden

käytöstä irrottautumista. Osana Euroopan unionin (EU) yhteisiä tavoitteita Suomi on

sitoutunut kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassaan 16 prosentin

päästövähennystavoitteeseen vuoden 2005 tasoon verrattuna ja nostamaan uusiutuvan

energian osuuden energian loppukulutuksesta 20 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020

mennessä. Vuoteen 2050 ulottuvalla tiekartalla Suomi pyrkii hiilineutraaliksi

yhteiskunnaksi eli yhteiskunnaksi, joka ei päästä ilmakehään enempää hiilidioksidia kuin

pystyy itse sitomaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.)

Suomessa liki puolet kulutetusta energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla (Suomen

virallinen tilasto 2012). Vuonna 2013 neljännes sähköstä tuotettiin uusiutumattomilla

luonnonvaroilla (Energiateollisuus 2013e). Lämmöntuotannossa fossiilisia polttoaineita

käytetään sekä suoraan että epäsuorasti. Esimerkiksi öljyä poltetaan suoraan

lämpökattiloissa ja kivihiililtä polttamalla tuotetaan epäsuorasti lämpöä

yhteistuotantolaitoksissa. Fossiilisten polttoaineiden suora kulutus muodosti 10,7

prosentin osuuden lämpömarkkinoista vuonna 2013. Kaukolämmön osuus

lämpömarkkinoista oli 46 prosenttia ja siitä yli puolet tuotettiin uusiutumattomilla raaka-

aineilla. (Energiateollisuus 2014.)

Energian kulutus kasvaa talvipakkasilla. Tällöin sähköä tuodaan ulkomailta tai tuotetaan

fossiilisista polttoaineista Suomessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a: 13.) Myös

lämpöä tarvitaan talvikuukausina eniten (Energiateollisuus 2014). Energian kulutus

vaihtelee ulkolämpötilojen lisäksi viikko- ja päivärytmien mukaisesti. Yleisesti sähkön-

ja lämmönkulutus on suurempaa päiväsaikaan kuin öisin. (Energiateollisuus 2006,
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Koskelainen et al. 2006: 42.) Kaukolämmössä on havaittavissa kulutushuiput sekä

aamuisin että iltaisin. Aamun kulutushuippua selittää ilmastointilaitteiden

käynnistyminen ja lämpimän veden käyttö.  Iltahuippua selittää lähinnä lämpimän veden

kulutus. (Koskelainen et al. 2006: 42.)

Energian kulutushuippujen tasaamiseksi kulutuksen tulisi joustaa tuotannon mukaan

entistä paremmin. Valtiontasolla tätä voidaan edistää muun muassa tukemalla hajautettua

energiantuotantoa ja älykkäiden energiaverkkojen kehittymistä. Hajautetulla

energiantuotannolla (usein myös pientuotanto) voidaan edistää uusiutuvia

energiaratkaisuja sekä lisätä kuluttajien omavaraisuutta sähkön- ja lämmöntuotannossa.

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.) Etenkin energiantuottajilla on intressit

kulutushuippujen leikkaamiseksi. Jos kulutus olisi tasaisempaa, ei kalliita fossiilisia

polttoaineita käyttäviä tuotantomenetelmiä tarvittaisi. Toisaalta energiantuotannon

halpeneminen näkyisi kuluttajankin kukkarossa.

Tulevaisuudessa kiinteistöjen lämmitysenergian tarve pienenee ja jäähdytyksen tarve

lisääntyy, öljyn hinta kallistuu ja uusiutuvien energialähteiden osuus lisääntyy. Lisäksi

energiamarkkinat vapautuvat entisestään. (Schmidt et al. 2012.) Kiinteistöjen energian

tarpeen pienenemistä selittävät muun muassa erilaiset energiatehokkuutta parantavat

toimet ja lämmöntalteenottojärjestelmien käyttöönotto (Pesola et al. 2011: 4). Edellä

mainitut muutokset aiheuttavat paineita kaukolämpöyhtiöille tuottaa jatkossakin

kilpailukykyistä lämpöä. Pesolan et al. (2011: 4) mukaan haasteisiin pystytään

vastaamaan korostamalla kaukolämmön nykyisiä päävahvuuksia sekä kehittämällä

uudenlaisia toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa hyödynnetään olemassa olevaa

kaukolämpöinfrastruktuuria. Uudenlaisten toimintamallien ja ratkaisujen tulee ennen

kaikkea olla nykyistä joustavampia ja älykkäämpiä. Tavoitteisiin voidaan päästä

esimerkiksi hajautetun tuotannon, lämmön varastoinnin, nykyistä reaaliaikaisemman

kulutuksen mittauksen, tuotannon optimoinnin, kulutuksen ohjauksen sekä hinnoittelun

kehittämisen avulla. (Pesola et al. 2011: 4.)

Kiinnostus kaukolämmön kulutushuippujen leikkaamiseen ja kysyntäjoustoon on

kasvanut, ja erinäisiä hankkeita tehdään Suomessa useammassakin kaukolämpöyhtiössä

ja kiinteistöautomaatiota toimittavien laitetoimittajien keskuudessa. Oulun yliopisto,
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Oulun Energia, Ouman, Savosolar, TA-yhtymä, Metso ja Jyväskylän Energia

käynnistivät vuonna 2013 kolmivuotisen Kulutushuippujen leikkaus ja

energiantuotannon integrointi -projektin (KLEI-projekti). Projektin tavoitteita ovat

energian käytön tehostaminen ja huippukulutuksen minimointi sekä yleistettävien

energianhallinnan menetelmien ja win-win-liiketoimintamallien kehittäminen älykkäisiin

energiaverkkoihin. Projektin päätyttyä sen hyödyt ovat nähtävissä energian kulutuksen

säästöinä, öljyn käytön vähentämisenä, uusina liiketoimintamalleina sekä geneerisinä

mallinnus- ja optimointimenetelminä. Projekti koostuu useista osaprojekteista, joista yksi

on tämä Oulun Energian kanssa yhteistyössä toteutettava diplomityö.

1.1 Diplomityön tavoite ja tutkimuskysymykset

Diplomityön tavoitteena on löytää yleisiä energian tuotantoa ja kulutusta tasapainottavia

energiahallinnan ratkaisuja, joista hyötyvät niin asiakkaat kuin energiantuottajat ja

laitetoimittajatkin. Työssä on tarkoitus selvittää, miten energian kulutusta voidaan ohjata

edullisempaan tuotantoon ja kuinka öljyn käyttöä voidaan vähentää kaukolämpöä

tukevana energialähteenä. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, minkälaiset

edellytykset Oulun Energialla on lähteä leikkaamaan kulutushuippuja. Diplomityössä

esitellään myös mahdollisia uusia liiketoimintamalleja Oulun Energialle. Diplomityössä

pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

TK1: Miten energialiiketoimintaa käydään Suomessa ja Oulussa?

TK2: Millaisilla ratkaisuilla energian tuotantoa ja kulutusta pystytään tasapainottamaan?

TK3: Millaisia win-win-liiketoimintamalleja Oulun Energialle ja sen asiakkaille voisi

luoda energian tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi?

1.2 Diplomityön kulku ja tutkimusmenetelmät

Diplomityön tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan seuraavien

lukujen aikana. Toisessa luvussa käsitellään energialiiketoimintaa Suomessa ja Oulussa

kirjallisuuden, energia-alan toimijoiden tuottaman materiaalin ja tilastojen perusteella.
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Luvun lopussa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kolmannessa luvussa

etsitään yleisiä energianhallinnan ratkaisuja energiankulutuksen tasapainottamiseksi

kirjallisuuden ja case-esimerkkien avulla. Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan luvun

lopussa. Neljännessä luvussa paneudutaan lämmön kulutusta ja tuotantoa tasapainottaviin

liiketoimintamalleihin Oulun Energian näkökulmasta. Tässä luvussa kehitetään

liiketoimintamalleja yhteistyössä Oulun Energian toimijoiden kanssa kolmannen luvun

teoreettisen pohjan sekä puolistrukturoitujen asiakas- ja laitetoimittajahaastattelujen

perusteella. Viidennessä luvussa esitän tutkimukseni tulokset, arvioin tutkimusta

kriittisesti sekä esitän yleiset jatkotutkimusaiheet ja suositukset Oulun Energialle.

Diplomityön kulku on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Diplomityön kulku.
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2 ENERGIALIIKETOIMINTA SUOMESSA JA OULUSSA

Energialiiketoiminnalla tarkoitetaan energia-alan liiketoimintaa. Perinteisesti

energialiiketoiminta on nähty energiantuotantoon ja -jakeluun liittyvänä liiketoimintana

(Energy Storage Council 2007, Kara et al. 2004: 306). Energialiiketoiminta voidaan myös

käsittää teknologiapainotteisemmin, jolloin liiketoimintaan kuuluvat energiantuotantoon

ja käyttöön liittyvät tuotteet sekä niiden valmistus (Kara et al. 2004:306). Yleisesti

liiketoiminnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden kaupankäyntiä ansiotulojen

saavuttamiseksi (Businessdictionary.com 2014c, MOT Kielitoimiston sanakirja 2012).

Jotta liiketoiminta olisi kannattavaa, se edellyttää investointeja, pääomaa sekä riittävästi

asiakkaita (Businessdictionary.com 2014c). Liiketoimintaa harjoittava yritys tekee

strategisia valintoja muun muassa liiketoimintaidean ja liiketoimintamallin

määrittämisessä (Järnstedt 2005: 51). Liiketoimintamallilla kuvataan sitä, miten yritys tai

muu organisaatio tuottaa arvoa asiakkailleen (Businessdictionary.com 2014b,

Osterwalder & Pigneur 2010: 14). Järnstedtin (2005: 51) mukaan liiketoimintamallissa

määritetään myös se, mitkä prosesseista ja palveluista tuotetaan itse ja mitkä ostetaan

muualta.

Perinteisesti yrityksen arvontuotantoa hahmotetaan arvoketjun avulla. Arvoketjussa

kuvataan yrityksen tai organisaation toimintoja, jotka tähtäävät asiakkaan

arvontuottamiseksi. Yrityksen toiminnot voidaan jakaa perustoiminnoiksi ja

tukitoiminnoiksi. Perustoiminnot liittyvät suoraan tuotteen tai palvelun aikaansaamiseen,

kuten tuotantoon, myyntiin ja toimitukseen. Tukitoiminnot ovat puolestaan tukevat

perustoimintoja. Sellaisia voi esimerkiksi olla henkilöstönkehittäminen, tutkimus ja

hankinta. (Porter 1985: 56.) Osterwalder & Pigneur (2010: 16–17) mukaan

liiketoimintamalli voidaan kuvailla yhdeksän eri ”rakennuspalikan” avulla, joita ovat

asiakassegmentit, tuotelupaus (value proposition), jakelu- ja myyntikanavat,

asiakassuhteet, tulovirrat, avainresurssit, avaintoiminnot, avainkumppanuudet ja

kustannusrakenne. Rakennuspalikat kuvaavat sen logiikan, jolla yritys tuottaa katteensa

(Osterwalder & Pigneur 2010: 15).

Energialiiketoiminnan arvoketju muodostuu perinteisesti energialähteiden hankinnasta,

energiantuotannosta, siirrosta ja jakelusta (Energy Storage Council 2007). Kara et al.
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(2004: 306) lisäävät perinteiseen arvoketjuun myös myynnin ja asiakaspalvelun.

Energialiiketoimintaa ei kuitenkaan voida tarkastella enää yksisuuntaisena prosessina,

sillä myös kuluttaja voi olla energiantuottaja hajautetun energiantuotannon yleistyessä.

Lisäksi perinteisten energiayhtiöiden rinnalle on muodostunut energiapalveluja tarjoavia

yrityksiä, jotka tarjoavat energiatehokkuutta parantavia tuotteita ja palveluita

energiantuottajille, yrityksille ja yksittäisille kuluttajille (mm. Motiva 2014b).

Energiapalveluja tarjoavat yritykset, hajautettu energiantuotanto sekä energian varastointi

on siis hyvä ottaa huomioon energialiiketoimintaa käsiteltäessä (ks. kuva 2).

Kuva 2. Energialiiketoiminnan arvoketju (muokattu Energy Storage Council 2007,
Kara et al. 2004: 306).

Oulun Energia -konserni toimii perinteisen arvoketjun mukaisesti. Sen arvoketju koostuu

polttoaineiden tuotannosta ja hankinnasta, energiantuotannosta, siirrosta ja jakelusta,

myynnistä sekä palvelutoiminnasta (Oulun Energia -konserni 2014c). Energian

varastoinnista ja hajautetusta energiantuotannosta konsernilla on myös jonkin verran

kokemusta (Oulun Energia -konserni 2014c, Pesola et al. 2011: 24). Oulun Energia -

konsernin muodostavat Oulun Energia liikelaitos (emoyhteisö), Oulun Sähkönmyynti

Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi  Oy, Turveruukki Oy,

Haukiputaan Energia Oy sekä Yli-Iin Sähkö Oy (Oulun Energia -konserni 2014b).

Tässä diplomityössä energialiiketoimintaa käsitellään kuvan 2 tarjoaman viitekehyksen

mukaisesti keskittyen energiantuotantoon, energiansiirtoon ja -jakeluun, energian

myyntiin sekä energiapalveluihin. Lisäksi energian varastointia ja hajautettua
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energiantuotantoa käsitellään omissa kappaleissaan. Tämän luvun loppupuolella kootaan

luvun keskeisin sisältö yhteen ja vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.

2.1 Energiantuotanto ja -kulutus

Energialla tarkoitetaan järjestelmän kyvykkyyttä tehdä työtä tai tuottaa muutoksia ja sen

mittayksikkönä käytetään tyypillisesti jouleja (J) ja kilowattitunteja (kWh) (Ahokas 2012,

Businessdictionary.com 2014a). Energia voi esiintyä monessa eri muodossa, kuten

potentiaalienergiana, liike-energiana, lämpöenergiana tai sähkömagneettisena energiana.

Energialähteet ovat harvoin sellaisenaan hyödynnettävissä, joten energialähteen energia

muunnetaan yleensä toiseen muotoon – useimmiten mekaaniseksi työksi tai lämmöksi.

Energian muunnoksista tapahtuu aina energian häviämistä. (Ahokas 2012.) Energian

hyötysuhde kertoo muunnoksen tehokkuudesta eli sen, kuinka suuri osa energiasta on

hyödynnettävissä muunnoksen jälkeen. Primääristen energialähteiden muuntamista

ihmiskäyttöön soveltuvaksi sekundäärienergiaksi, kuten sähköksi ja lämmöksi, kutsutaan

yleisesti energiantuotannoksi. (Wikipedia 2013.)

Vuoden 2010 energian kokonaiskulutus oli 1,46 miljoonaa TJ Suomessa. Liki puolet (47

%) energian kokonaiskulutuksesta muodostuu fossiilista energialähteistä: öljystä, hiilestä

ja maakaasusta. Reilu neljännes (27 %) muodostuu uusiutuvista energialähteistä: puusta,

vesivoimasta ja muista pienemmistä lähteistä. Lisäksi ydinvoima (16 %) ja turve (6 %)

ovat merkittäviä energialähteitä Suomessa. Sähkön tuonti ulkomailta eli nettotuonti on

tarpeellista etenkin talvipakkasilla. Sen osuus energian kokonaiskulutuksesta on

kuitenkin vain 3 % (ks. kuva 3). (Suomen virallinen tilasto 2012.)
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Kuva 3. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin vuonna 2010 (muokattu Suomen
virallinen tilasto 2012).

Suomessa energia kuluu pääsääntöisesti teollisuuteen, liikenteeseen ja rakennusten

lämmitykseen. Vuonna 2010 teollisuus kulutti lähes puolet energiasta (46 %),

rakennusten lämmitys neljänneksen (25 %) ja liikenne 14 prosenttia

energiankokonaiskulutuksesta. (Suomen virallinen tilasto 2012.)

2.1.1 Sähköntuotanto ja -kulutus

Sähköntuotannon keskeisimpiä energialähteitä ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili,

maakaasu, puupolttoaineet ja turve (Energiateollisuus 2013e). Tuulivoima on tällä

hetkellä vielä marginaalista sähköntuotannossa: vuonna 2010 tuulivoima tuotti ainoastaan

294 gigawattituntia sähköä (0,4 % sähköntuotannosta) (Suomen virallinen tilasto 2012).

Sähköä tuottavien yrityksiä Suomessa on noin 120 ja sähköä tuottavia voimalaitoksia

noin 400, joista yli puolet vesivoimalaitoksia (Energiateollisuus 2013e).

Energiateollisuus (2013e) kuvailee Suomen sähkön tuotantorakennetta ”varsin

hajautetuksi” verrattuna muihin Euroopan maihin, mikä lisää varmuutta sähkön

hankinnassa. Sähköstä tuotetaan noin kolmannes sähkön ja lämmön yhteistuotannolla

(Energiateollisuus 2013e, Suomen virallinen tilasto 2012). Se on enemmän kuin

ydinvoimalla tuotettu sähkö. Vuonna 2010 yhteistuotannolla tuotettiin yli 28 TWh

sähköä, kun ydinvoimalla tuotettiin reilut 21 TWh (Suomen virallinen tilasto 2012).
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Sähköstä lähes puolet kuluu teollisuuteen (47,3 %) ja melkein kolmannes asumiseen (27,0

%). Muita pienempiä sähkön kuluttajia ovat liikenne (0,8 %), rakennustoiminta (0,4 %)

ja maataloustuotanto (1,0 %).  Sulkuihin on merkitty vuoden 2010 kulutuksen osuus

sähkön kokonaiskulutuksesta sektoreittain. Vuonna 2010 asumiseen kului 23,5 TWh

tuntia sähköä, joista rakennusten sähkölämmitykseen kului 13,4 TWh ja laitesähköön

10,3 TWh tuntia sähköä. (Suomen virallinen tilasto 2012.) Kotitalouksissa, joissa on

käytössä perinteinen sähkölämmitys, kuluu lähes 70 % rakennuksen lämmittämiseen ja

käyttöveden lämmitykseen. Vuonna 2011 kotitalouksissa laitesähköä eniten kuluttivat

valaistus  (8  %),  kodin  elektroniikka  (7  %)  ja  kylmälaitteet  (7  %).  (Adato  Energia  Oy

2013: 5.) Suluissa olevat luvut ovat osuuksia asumisen kokonaissähkön kulutuksesta.

Sähkön kulutus on kasvanut lähes 2 TWh vuosina 2006–2011 ja se on selitettävissä

asuntojen lämmitykseen käytetyn sähkön lisääntymisellä. (Adato Energia Oy 2013: 5)

Adato Energia Oy:n (2013: 5) mukaan kodin sähkölaitteiden ja valaistuksen kulutus on

pysynyt samana, koska muun muassa valaistuksen ja televisioiden valmiustilakulutus on

laskenut ja se on kattanut muiden laitteiden, kuten lisääntyneen kodinelektroniikan,

kulutuksen kasvun.

2.1.2 Lämmöntuotanto ja -kulutus

Lämpöä tuotetaan keskitetysti suuremmissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa sekä

hajautetusti pienemmissä lämpökeskuksissa tai hankkimalla lämpöä kolmansilta

osapuolilta, kuten esimerkiksi hukkalämpöä teollisuudesta (mm. Pesola et al. 2011: 5).

Suomessa kaukolämpöä tuottavia voimalaitoksia on 66 paikkakunnalla ja kiinteitä

lämpökeskuksia 96 paikkakunnalla (Energiateollisuus 2013c). Kaukolämpö on Suomen

yleisin lämmitysmuoto (ks. kuva 4). Muita merkittäviä lämmitysmuotoja ovat sähkö,

lämpöpumput, polttoöljyt ja puu.
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Kuva 4. Lämmitysmarkkinoiden energiamuodot (muokattu Energiateollisuus 2013a).

Verrattuna muihin Euroopan maihin Suomessa kaukolämmön osuus koko

asuinrakennusten lämmitysmarkkinoista on suuri. Vuonna 2003 ainoastaan Islannissa ja

Latviassa osuudet olivat suuremmat. Islannin osuus oli lähes 90 % ja Latvian 70 %.

Islannin suurta osuutta selittää geotermisen energian suuri hyödyntäminen. Suomen

kanssa samalla tasolla oli Tanska, ja hieman jäljessä tulivat Tšekki, Liettua, Slovakia ja

Ruotsi. Jos verrataan Euroopan maiden kaukolämmön tuotantomääriä, niin ylivoimainen

ykkönen on Saksa, jonka perässä tulevat Ruotsi, Tšekki, Romania ja Iso-Britannia ja

sitten vasta Tanska ja Suomi (Constantinescu 2003 via Sipilä et al. 2005: 12).

Kaukolämpö on etenkin kaupunkien ja taajamien lämmitysmuoto. Suurimmissa

kaupungeissa kaukolämmön markkinaosuus on jopa yli 90 %. Suomessa arviolta 2,7

miljoonaa henkilöä asuu kaukolämmitetyissä asunnoissa. Etenkin lähes kaikki

asuinkerrostalot sekä suurin osa julkisista rakennuksista ja liikekiinteistöistä on

kaukolämmityksen piirissä. (Energiateollisuus 2013a.) Kaukolämmöstä yli puolet (55 %)

kuluu asuintalojen ja kymmenesosa teollisuuden lämmitykseen (Energiateollisuus 2014,

Suomen virallinen tilasto 2012).

Kaukolämmöstä noin 30 % tuotetaan erillistuotantona ja noin 70 % yhteistuotantona

(Pesola et al. 2011: 18, Suomen virallinen tilasto 2012). Vuonna 2012 kaukolämpöä
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tuotettiin 37,1 TWh (Energiateollisuus 2013c). Yhteistuotannossa eli kaukolämmön ja

sähköntuotannossa käytetyimmät polttoaineet ovat:

· maakaasu (27,4 %)

· kivihiili (24,5 %)

· puu ja muu biotuotanto (24,2 %) ja

· turve (15,6 %)

Erillistuotannossa yleisimmät polttoaineet ovat:

· maakaasu (32,0 %)

· puu ja puutähde (21,0 %)

· öljy (14,7 %) ja

· turve (11,6 %). (Energiateollisuus 2014.)

Pesolan et al. (2011: 18) mukaan erillistuotantoa tuotetaan enimmäkseen fossiilisia

polttoaineita käyttävissä lämpökeskuksissa, ja näin ollen erillistuotannon

tuotantokustannukset on sidottu fossiilisten polttoaineiden – etenkin öljyn

markkinahintaan.

2.1.3 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Kuten edellä on mainittu, niin noin 70 % kaukolämmöstä tuotetaan sähköä ja lämpöä

tuottavissa yhteistuotantolaitoksissa (Pesola et al. 2011: 18, Suomen virallinen tilasto

2012). Eurooppalaisessa vertailuissa ainoastaan Alankomaat ja Saksa ovat edellä

Suomea. Hollannissa 94 % ja Saksassa 80 % kaukolämmöstä tuotettiin

yhteistuotantolaitoksissa. Suomen tasolla olivat Tanska, Itävalta, Kroatia ja Tšekki.

(Constantinescu 2003 via Sipilä et al. 2005.)

Yhteistuotannon etu on primaarienergian parempi hyödynnettävyys. Lähes 90 %

primaarienergiasta saadaan hyödynnettyä lämmöksi tai sähköksi (Energiateollisuus

2013e). Yhteistuotanto on merkittävä myös sähköntuotannon kannalta, sillä se vastaa

noin kolmannesta kokonaissähköntuotannosta Suomessa (Energiateollisuus 2013e,
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Suomen virallinen tilasto 2012). Vuonna 2012 sähköä tuotettiin yhteistuotantona 13,1

TWh (Energiateollisuus 2013c).

Energiateollisuuden (2013c) tekemässä selvityksessä, johon vastasi 106 kaukolämpöä

myyvää yritystä sekä 60 tukkumyyjää, lähes puolet kaukolämpöä myyvistä yrityksistä

(47 kpl) tuotti kaukolämmön enimmäkseen yhteistuotantolaitoksissa. Lämpökeskuksissa

kaukolämpöä tuotti 59 yritystä. (Energiateollisuus 2013c.)

2.2 Energian siirto ja jakelu

Energian siirrolla ja jakelulla tarkoitetaan tuotetun energian kuljettamista asiakkaiden luo.

Sähkö siirretään voimaloista kuluttajille sähköverkon avulla (Energiateollisuus 2013f).

Kaukolämpö saatetaan asiakkaille puolestaan kaukolämpöverkon avulla

(Energiateollisuus 2013d, Koskelainen et al. 2006: 137). Lainsäädännöllisesti sähkön

siirrolla ja jakelulla on ero: sähkönsiirrolla tarkoitetaan sähkön kuljetusta kantaverkossa

sähkökaupan osapuolille ja sähkönjakelussa sähkö kuljetetaan jakeluverkossa tai

suurjännitteisessä jakeluverkossa sähkökaupan osapuolille (Sähkömarkkinalaki

588/2013: 3 §). Kantaverkko on ”sähkön valtakunnallinen suurjänniteverkko”, josta

huolehtii Fingrid Oyj (Energiavirasto 2014a, European Commission 2012: 143,

Kauniskangas 2010: 14). Fingrid Oyj:n hallussa on Suomen kantaverkon lisäksi kaikki

merkittävät ulkomaanyhteydet. Sähkö siirtyy kantaverkoista suurjännitteisten

alueverkkojen kautta jakeluverkkoihin. Kotitaloudet ja suurin osa yritysasiakkaista on

yhteydessä sähköverkkoon jakeluverkon kautta. Jakeluverkko jakautuu kahteen

jännitetasoon: pien- ja keskijännitteiseen. Kotitaloudet on kytketty pienjänniteverkkoon.

Jakeluverkosta huolehtivat verkkoyhtiöt paikallisesti tai alueellisesti. (Kauniskangas

2010.) Kantaverkon jännite vaihtelee 110 ja 400 kilovoltin välillä ja jakeluverkon

nimellisjännite on puolestaan alle 110 kilovolttia (Energiateollisuus 2013g,

Sähkömarkkinalaki 588/2013: 31 §). Suomen sähköverkko on yhteydessä suoraan

Ruotsin, Norjan, Viron ja Venäjän kanssa sekä näiden kautta välillisesti muualle

Pohjoismaihin, Baltiaan ja Euroopan sähköjärjestelmiin (Energiavirasto 2014a).

Kaukolämpö siirretään tuotantolaitoksilta asiakkaille meno- ja paluuputkesta koostuvaa

suljettua lämpöverkkoa pitkin (Energiateollisuus 2013d, Koskelainen et al. 2006: 137).
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Tuotantolaitoksilla lämmitetty vesi kuljetetaan menoputkessa kiinteistöjen luokse.

Lämpö siirtyy lämmönsiirtimien avulla kiinteistöjen omaan lämmitysverkkoon ja tämän

jälkeen jäähtynyt vesi kuljetaan paluuputkessa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen

lämmitettäväksi. Menoputkessa veden lämpötila vaihtelee 65–115 ºC välillä ja

paluuputkessa 40–60 ºC välillä riippuen ulkolämpötilasta. Kaukolämmön siirrossa

käytetyt johdot asennetaan maahan 0,5–1 metrin syvyyteen ja ne lämpöeristetään

tehokkaasti. Kaukolämpöverkon lämpöhäviöt ovatkin siitä syystä vähäiset: isompien

kaupunkien verkoissa 5–8 % ja lämpötiheydeltään harvemmissa verkoissa 10–15 %.

Kaukolämpöverkossa veden kierto perustuu meno- ja paluuputkien väliseen paine-eroon,

joka saadaan aikaiseksi lämpökeskuksien pumpuilla. Paine-erot vaihtelevat jatkuvasti ja

tyypillisesti ne ovat suuremmat talvella kuin kesällä. (Energiateollisuus 2013d.)

Oulussa sähkön siirrosta ja jakelusta vastaa Oulun Sähkö ja Siirto Oy lukuun ottamatta

entisiä Haukiputaan, Yli-Kiimingin ja Oulunsalon kuntia (Oulun Energia -konserni

2013d). Kaukolämpöverkko ulottuu Oulun keskustan alueelle sekä merkittävimmille

lähialueille (Oulun Energia -konserni 2013c). Lisäksi Oulun Energialla on

kaukolämpöverkkoyhteys Kempeleeseen, jonne yhtiö myy tuottamaansa kaukolämpöä

(Oulun Energia -konserni 2012). Kaukolämpöverkkoa laajennetaan Oulussa uusille

kaavoitusalueille jatkuvasti. Uusilla rakennusalueilla kiinteistöt voivat liittyä

kaukolämpöverkkoon lähes poikkeuksetta. (Oulun Energia -konserni 2013c.)

2.3 Energiamarkkinat, myynti ja hinnoittelu

Sähkömarkkinat ja kaukolämpömarkkinat poikkeavat toimintalogiikassaan toisistaan.

Sähkömarkkinoilla energian hinta muodostuu markkinalähtöisesti kun taas

kaukolämpömarkkinoilla hinta muodostuu niin sanonut yhden toimittajan periaatteella.

Oulun Energialle sekä sähkön että lämmön myynti ovat keskeisisä liiketoimintoja.

Vuonna 2013 lämpökauppa ohitti sähkökaupan Oulun Energian liikevoiton

muodostumisesta. Lämpökaupan tuoma liikevoitto oli 15,12 (11,93) milj. € ja

sähkökaupan 9,43 (15,02) milj. €. Suluissa vuoden 2012 luvut. Sähkömyyntituotot ovat

kuitenkin vielä lämmönmyyntilukuja korkeammat. (Oulun Energia -konserni 2014c.)
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2.3.1 Sähkömarkkinat

Suomi avasi sähkömarkkinat asteittain kilpailulle 1990-luvun puolivälissä yhtenä

Euroopan ensimmäisistä maista. Vuonna 1995 sähköntuotanto ja myynti irrotettiin

sähkön siirrosta ja jakelusta ja vuodesta 1998 lähtien kotitaloudet ovat voineet kilpailuttaa

sähkönmyyjänsä. Sähkön siirtoa ja jakelua ei voi edelleenkään kilpailuttaa.

(Kauniskangas 2010: 7.)

Suomi kuuluu yhteispohjoismaalaiseen Nord Pool Spot -sähköpörssiin (mm.

Energiavirasto 2014a). Nord Pool Spot on johtava energian ostaja ja myyjä Euroopan

markkinoilla. Sen omistavat pohjoismaiset ja balttialaiset kantaverkkoyhtiöt: Norjan

Statnett (28,2 %), Ruotsin Svenska Kraftnät (28,2 %), Suomen Fingrid (18,8 %), Tanskan

Energinet.dk (18,8 %), Viron Elering (2 %), Liettuan Litgrid (2 %) ja Latvian AST (2 %).

Omistusosuudet on ilmoitettu sulkeissa. Suurin osa Nord Pool Spotin asiakkaista on joko

sähkön tuottajia, toimittajia tai jälleenmyyjiä. Suuret loppukäyttäjät voivat myös käydä

kauppaa suoraan sähköpörssissä. (Nord Pool Spot 2014b.)

Sähkön tukkumarkkinoilla sähkön hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella

(Energiavirasto 2014a, Kauniskangas 2010: 11). Kysynnän kasvu aiheuttaa sähkön

hinnan nousua, koska tarvittavan sähkön tuottamiseksi joudutaan käyttämään kalliimpia

menetelmiä. Kun kysyntä on vähäistä, hinta puolestaan laskee. (Kauniskangas 2010: 11.)

Partanen et al. (2004) esittää tukkuhinnan muodostumisen pääperiaatteet (ks. kuva 5).

Tukkuhinta vastaa tuotantomuotojen muuttuvia kustannuksia, jotka määrittävät

senhetkisen marginaalihinnan. Tuotantoa ajetaan sen mukaan, että tuotantomuodot on

järjestetty alhaisimmasta marginaalikustannuksesta kalleimpaan. Näin tuotettu energia

saadaan mahdollisimman alhaiseen hintaan. Kesäisin pystytään tuottamaan sähköä

perustuotannolla pienin muuttuvin kustannuksin, mutta talvella ja muina

kysyntähuippuina joudutaan turvautumaan kalliimpiin tuotantotapoihin. (Partanen et al.

2004.)
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Kuva 5. Sähkön tukkuhinnan muodostuminen (Partanen et al. 2004).

Vuonna 2013 lähes 84 % Pohjoismaiden ja Baltian energiatarpeesta ostettiin Elspotin

kautta (Nord Pool Spot 2014b). Elspot-markkinoilla myyjä ja ostaja sopivat seuraavan

päivän sähköntoimituksesta markkinalähtöisesti. Ostaja arvioi sähkön tarpeensa

seuraavaksi päiväksi eteenpäin ja jättää tarjouksen siitä, miten paljon hän on valmis

maksamaan tarvitsemastaan sähköstä tunti tunnilta. Myyjät puolestaan päättävät, kuinka

paljon sähköä he pystyvät toimittajaan ja mihin tuntihintaan. Ostajat ja myyjät jättävät

tarjouksensa päivittäin klo 12.00 (CET) mennessä, jolloin huutokauppa sulkeutuu. (Nord

Pool Spot 2014a.) Jokaisen tunnin osto- ja myyntitarjouksista muodostetaan kysyntä- ja

tarjontakäyrät, joiden leikkauspiste määrää kauppahinnan suuruuden (Kara et al. 2004:

197). Sähkön tuntihinnat ilmoitetaan noin klo 12.42 (CET) tai myöhemmin (Nord Pool

Spot 2014a). Vaikka suurin osa sähköstä kaupataan Elspot-markkinoilla,

erityistapauksissa sähköä voidaan hankkia myös päivänsisäisiltä Elbas-markkinoilta

(Kauniskangas 2010: 11, Nord Pool Spot 2014c). Sähkön tarve voi muuttua

odottamattomasti esimerkiksi, jos sähköä tuottava voimalaitos vikaantuu tai

kulutusodotukset muuttuvat äkillisesti (Kauniskangas 2010: 11). Tällöin sähköä tarvitaan

vielä samana päivänä. Elbas-markkinat kattaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden lisäksi

myös Saksan ja Benelux-maat. Elbas-markkinoiden kapasiteetti julkaistaan klo 14.00

(CET) ja ne ovat auki vuorokauden ympäri aina tuntia ennen toimitusta asti. Sähkön
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tukkuhinta muodostuu first-in, first-served -periaatteen mukaisesti eli kaupat tehdään

ensin parhaimmalla hinnalla (korkea tarjoushinta tai alin myyntihinta). (Nord Pool Spot

2014c.) Sähkön hinta Elbas-markkinoilla usein poikkeaa Elspot-hinnasta (Kauniskangas

2010: 11).

Euroopassa sähkön johdannaiskauppaa käydään Pohjoismaiden, Saksan, Alankomaiden

ja Britannian johdannaissopimuksista koostuvilla NASDAQ OMX Commodities -

markkinoilla (NASDAQ OMX 2014). Johdannaismarkkinoilla sähkön ostajat voivat

suojata sähkön hinnan tietylle tasolle jopa kuudeksi vuodeksi eteenpäin ja näin vähentää

tunneittain vaihtelevasta sähkönhinnan vaihtelusta aiheutuvaa riskiä tai toisin sanoen

lisätä sähkömenojen ennustettavuutta (Energiavirasto 2014a, Kauniskangas 2010: 12,

Nord Pool Spot 2014b). NASDAQ OMX Commodities -markkinoilla käydään

johdannaiskauppaa erilaisin sopimustyypein: futuurein, termiinein, optioin tai CfD-

sopimuksin (Contract for Difference) (Rajala 2013).

Sähkökauppaa käydään myös sähköpörssin ulkopuolella OTC-markkinoilla (Over the

Counter) ostajan ja myyjän välisin sopimuksin (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009, Työ-

ja elinkeinoministeriö 2013c). OTC-markkinoilla myytävän sähkön hinta kuitenkin

seuraa sähköpörssissä myytävän sähkön hintaa (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009).

Vuonna 2011 24 % Suomen markkinasähköstä ostettiin kahdenvälisin sopimuksin ja

loput Nord Pool Spotin kautta (European Commission 2012: 144).

Sähkön kuluttajahinta muodostuu sähköenergian myyntihinnasta, sähkön siirrosta ja

arvonlisäverosta. Sähkön myyntihinta jakautuu sähkön hankinnan ja myynnin kuluihin.

Sähkön siirtohinta puolestaan muodostuu kantaverkon, alueverkon, jakeluverkon ja

sähköverkon siirroista. (Kauniskangas 2010.) Vuonna 2011 kotitalouksien sähkölaskuista

sähkön siirron osuus oli 43 % ja loppu oli sähkön myyntihintaa, kun arvonlisäveroa ei

huomioida. Vastaavasti teollisuudelle myydystä sähköstä sähkönsiirron osuus oli

ainoastaan 27 %. (European Commission 2012: 144.)

2.3.2 Kaukolämpömarkkinat

Kaukolämmön kulutus vaihtelee vuodenajan mukaan (ks. kuva 6), mikä heijastuu myös

kaukolämmön tuotantoon. Kaukolämmön tuotantohuiput ajoittuvat talvikuukausille ja
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kesäisin kaukolämpöä ei tuoteta juuri ollenkaan. Kaukolämmön kulutus vaihtelee myös

viikko- ja päivärytmien mukaisesti. Kulutushuiput on havaittavissa sekä aamuisin että

iltaisin, kun lämmintä käyttövettä tarvitaan enemmän. Aamujen kulutushuippuja

selittävät myös asiakkaiden ilmastointilaitteiden käynnistyminen. (Koskelainen et al.

2006: 42.)

Kuva 6. Kaukolämmön kulutus kuukausittain (muokattu Energiateollisuus 2014).

Kaukolämmön huippukulutus tuotetaan tyypillisesti erillistuotantona lämpökattiloissa

(mm. Koskelainen et al. 2006: 259). Pesola et al. (2011: 20) arvioi, että erillistuotannon

polttoaineista noin kymmenes kuluu kylmimpien pakkasjaksojen aikana. Tämä tuotetaan

pääosin raskaalla polttoöljyllä (POR), kevyellä polttoöljyllä (POK) tai maakaasulla

lämpökattiloissa, missä tuotantokustannukset ovat usein kalliita (ks. kuva 7) (Pesola et al.

2011: 20).
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Kuva 7. Erillistuotannon polttoaineiden käyttö ja kustannukset (muokattu Pesola et al.
2011).

Kaukolämpöä voidaan tuottaa neljässä tehoryhmässä: perusteholla, keskiteholla,

huipputeholla ja varateholla (esitetty taloudellisuusjärjestyksessä). Varatehoa käytetään

ainoastaan poikkeuksissa, kuten tuotantohäiriöiden tai huoltoseisokkien aikana.

Perustehoa pystytään tuottamaan lähes jatkuvaan käyttöön. Sillä voidaan saavuttaa

alhaiset käyttökustannukset ja sitä tuotetaan pääosin CHP-laitoksissa tai

polttoainelaitoksissa. Keskitehossa käyttö on helpommin säädeltävissä, sillä teho

tuotetaan tyypillisesti kiinteissä polttoainekattiloissa. Huipputehoa tuotetaan vain

suurissa kysyntähuipuissa, joten laitosten tulee olla helposti ja nopeasti käynnistettävissä.

Investointikustannukset tehoa kohti tulee olla erittäin pienet. Tyypillisesti huipputehoa

tuotetaan öljy- ja maakaasukattiloissa. Varatehossa pätee samat asiat kuin huipputehossa

ja sitä tuotetaan myös öljy- ja maakaasukattiloissa. (Koskelainen et al. 2006: 259 via

Aarnio 2014: 7–8.)
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Vuonna 2013 kaukolämpöä myytiin 31,6 TWh yli 2,3 miljardin euron arvosta.

Keskimääräinen myyntihinta oli 7,4 snt/kWh. Asiakkaita lämpöverkon piirissä oli

arviolta 2,7 miljoonaa. (Energiateollisuus 2014.) Oulun Energialla on muuhun maahan

verrattuna huokeat myyntihinnat (vuonna 2012 5,28 snt/kWh). Vuonna 2013 Oulun

Energia myi kaukolämpöä yli 72 miljoonalla eurolla 9 300 asiakkaalleen (Oulun Energia

-konserni 2014c). Oulun Energia tuottaa pääosin kaukolämpönsä turpeesta (59,7 %).

Muut käytetyt polttoaineet ovat puu ja muu biomassa (27,2 %), teollisuuden

sekundaarilämpö (9,7 %) ja öljy (3,5 %). (Energiateollisuus 2013c.)

Toisin kuin markkinalähtöisesti määräytyvä sähkön hinta, kaukolämmön hinnan määrää

yksittäinen tuottaja. Kaukolämpöyhtiöt omistavat kaukolämpöverkot, mutta tuottajilla on

kuitenkin mahdollisuus tehdä sopimus kaukolämpöyhtiön kanssa lämmön myynnistä ja

jakelusta. Tätä tapahtuukin yleensä teollisuuden hukka- tai ylijäämälämmön kohdalla.

Kaukolämpöliiketoimintaa ja hinnoittelua ohjataan kilpailulainsäädännöllä. Kilpailu- ja

kuluttajavirasto valvoo kaukolämmön hinnoittelua. Markkina-aseman väärinkäyttö on

kiellettyä ja tämä muun muassa edellyttää kaukolämpöyhtiöitä pitämään hinnoittelun

kohtuullisena. (Sarvaranta et al. 2012: 7.)

Kaukolämmön kuluttajahinta jakautuu kolmeen eri osaan: liittymismaksuun,

tehomaksuun (tai perusmaksuun) ja energiamaksuun (Energiateollisuus 2013b;

Koskelainen et al. 2006: 470–471). Liittymismaksu peritään asiakkaalta tämän liittyessä

kaukolämmön asiakkaaksi ja sen tarkoituksena on kattaa liittymisinvestoinnista

aiheutuvia kuluja (Koskelainen et al. 2006: 470). Liittymismaksut ovat erihintaisia eri

paikkakunnilla ja maksun suuruus riippuu yleensä asiakkaan kiinteistön koosta

(Energiateollisuus 2013b). Tehomaksu (tai perusmaksu) perustuu sopimustehoon tai

sopimusvesivirtaan ja sillä on tarkoitus kattaa kaukolämmön kiinteitä kustannuksia

(Energiateollisuus 2013b; Koskelainen et al. 2006: 470). Energiamaksua peritään

asiakkaan toteutuneen energiankäytön mukaan (Koskelainen et al. 2006: 471). Sen on

tarkoitus kattaa polttoainekulut ja muut lämmön tuoton muuttuvat kulut

(Energiateollisuus 2013b). Sen lisäksi energiamaksussa huomioidaan päästökaupan

vaikutukset kustannusvastaavasti (Koskelainen et al. 2006: 471).  Koskelaisen et al.

(2006: 471) mukaan energiamaksu hinnoitellaan hieman lämmönhankinnan

kustannusrakennetta korkeammaksi, jotta se ohjaisi kuluttajia energian järkevään
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käyttöön. Näin osa kiinteistä kustannuksista katetaan energiamaksuilla ja tehomaksun

suuruus jää alhaisemmaksi (Aarnio 2014: 29). Aarnion (2014: 29) mukaan energian

kulutusta voidaan parhaiten ohjata energiamaksuun perustuvien hinnoittelumallien

avulla.

2.4 Energiatoiminnan säätelymekanismit ja ohjauskeinot

Energiatoimintaan säännellään ja ohjataan lukuisin eri keinoin sekä kansallisella että

kansainvälisellä tasolla. Sääntelyn ja ohjauksen keskeisimpinä tavoitteina ovat terveen ja

toimivan kilpailun edistäminen, energiatehokkuuden parantaminen, ilmastonmuutoksen

hillitseminen ja uusiutuvien energian osuuden kasvattaminen. Seuraavissa kappaleissa on

kerrottu tunnetuimmat sääntelymekanismit ja ohjauskeinot edellä mainittujen

tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.4.1 Kilpailu

Sähkömarkkinoiden kilpailua edistävät monet EU:n ja kansallisen tason säännökset.

Kansallisen sähkömarkkinalain (588/2013) ja siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen

(65/2009) tarkoituksena on taata olosuhteet tehokkaille sähkömarkkinoille, mikä

käytännössä tarkoittaa hyvälaatuisen sähkön saatavuutta kohtuulliseen hintaan. Sähkön

sisämarkkinoita koskevia yhteisiä sääntöjä koskeva direktiivi (2009/72/EU) ja kansallisen

tason sähkömarkkinalaki (588/2013) säätävät sähköverkkotoiminnan ja sähkömyynnin

eriyttämisestä. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle sähkön tuottajalle

yhdenvertainen pääsy sähkömarkkinoille. Asetus verkkoon pääsyä koskevista

edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa (714/2009) edellyttää parempaa

yhteistyötä sähköverkkotoimijoiden kesken sekä maiden sisällä että välillä

yhdenvertaisempien markkinoiden aikaansaamiseksi. Myös EU:n asetus energian

tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta edistää reilujen ja läpinäkyvien

energiamarkkinoiden kehittymistä EU:n alueella (1227/2011). (Rajala 2013: 11.)

Suomessa Euroopan unionin ja kansallisen tason sähkömarkkinoihin liittyvän

lainsäädännön noudattamista valvoo Energiavirasto (vuoden 2013 loppuun saakka

Energiamarkkinavirasto). Energiavirasto edistää myös sähkömarkkinoiden toimintaa,

energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä toimeenpanee
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energiapolitiikkaan, päästökauppaan ja energiatehokkuuteen liittyviä tehtäviä.

(Energiavirasto 2014b, Laki Energiavirastosta 870/2013.)

Suomessa lämpömarkkinat toimivat markkinaehtoisesti, ja asiakkailla on täysi vapaus

valita tai vaihtaa lämmitysmuotoaan. Käytännössä tämä voi kuitenkin olla vaikeaa

esimerkiksi tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)

säädöksen perusteella voidaan asemakaava-alueella uudisrakennuksille määrätä

liittymisvelvoite kaukolämpöverkkoon. Tämä ei kuitenkaan estä muiden

lämmitysmuotojen käyttämistä. (Pöyry Management Consulting Oy 2011.)

Kaukolämpömarkkinoita ja -hinnoittelua säätelevät kilpailulaki ja kuluttajansuojalaki.

Hinnoittelua valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. (Sarvaranta et al. 2012.) Lisäksi

sähkömarkkinalaissa määrätään, että kilpailussa mukana olevat ja määräävässä markkina-

asemassa olevat tuotteet on eriytettävä toisistaan (Koskelainen et al. 2006: 473).

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty, mikä edellyttää muun muassa

sitä, että kaukolämmön hintatason on oltava kohtuullinen ja riittävän kustannusvastaava.

Lisäksi samankaltaisia asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti, eri tuotteita ei saa sitoa

keinotekoisesti toisiinsa energian kokonaistoimituksissa ja kilpailun piirissä olevat

lisäpalvelut on hinnoiteltava kustannusvastaavasti. (Koskelainen et al. 2006: 472.)

2.4.2 Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden parantamiseksi Euroopan unioni sääti vuonna 2006

energiapalveludirektiivin (ESD, 2006/32/EY), jonka mukaan jäsenmaat kokonaisuutena

ovat velvollisia tekemään 9 prosentin energiansäästön vuoteen 2016 mennessä ja

käynnistämään muita toimia, jotka edistävät kokonaistavoitteen saavuttamista. (Motiva

2013a) Energiapalveludirektiivin (ESD) keskeisimmät toimeenpanokeinot ovat olleet

energiatehokkuussopimukset ja energiaohjelmat (Motiva 2013a, Työ- ja

elinkeinoministeriö 2014a). Energiatehokkuussopimuksista on muodostunut laaja

vapaaehtoinen sopimusjärjestelmä, jonka piiriin kuuluu yli puolet Suomen energian

loppukäytöstä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a). Vuonna 2012 ESD-direktiivi sekä

direktiivi sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sähkömarkkinoilla (CHP-

direktiivi) korvattiin energiatehokkuusdirektiivillä (EED, 2012/27/EU). EED-direktiivi
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velvoittaa EU-maat laatimaan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman kolmen vuoden

välein (Motiva 2014a).

Energiatehokkuussopimuksien lisäksi Suomessa suoritetaan myös vapaaehtoisia

energiakatselmuksia yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä teollisuudessa.

Energiakatselmuksissa kartoitetaan kokonaisvaltaista energiankäyttöä,

energiansäästömahdollisuuksia sekä uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia.

Katselmuksia on toteutettu vuosien 1992–2011 aikana niin palvelurakennuksissa (6 500

kpl) kuin teollisuusrakennuksissa (1 380 kpl) ja energiantuotantolaitoksissakin (203 kpl).

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a.)

Rakennusten hiilidioksidipäästöjä pyritään hillitsemään EU-tasolla energiatehokkuutta

parantavalla direktiivillä (2002/91/EY). Energiatehokkuusdirektiivi koskee uudis- ja

korjausrakentamista. Direktiivin keskeisimpänä sisältönä on rakennusten

energiatodistuksen käyttöönotto, energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset sekä

lämmityskattiloiden ja ilmastointilaitteiden määräaikaistarkastukset. (Motiva 2013b.)

2.4.3 Ilmasto

Suomi on sitoutunut YK:n ilmastosopimukseen (1994) ja Kioton pöytäkirjaan (2005)

sekä EU:n lainsäädäntöön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (Työ- ja

elinkeinoministeriö 2013a). EU:n laajuinen, yritysten välinen päästökauppajärjestelmä

käynnistyi vuonna 2005 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014c). Päästökaupassa päästöjä

hallitaan markkinapohjaisesti (Motiva 2014d). Päästökaupan tavoitteena on

kasvihuonepäästöjen vähentäminen siellä, missä se on halvinta. Silloin kuin markkinoilla

olevat päästöoikeudet ovat edullisempia kuin omaan toimintaan tehtävät päästöjen

vähentämistoimet, on kannattavampaa hankkia päästöoikeuksia markkinoilta kuin tehdä

päästövähennystoimia omaan toimintaan. Sama toimii myös päinvastaiseen suuntaan.

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014c.)

Päästökaupan piiriin kuuluu suurten teollisuuslaitosten sekä yli 20 MW polttolaitosten

päästöt sekä vuodesta 2012 lähtien myös lentoliikenteen päästöt (Työ- ja

elinkeinoministeriö 2013b). Päästöoikeudet jaetaan päästökauppaan kuuluville

toimijoille joko ilmaiseksi tai huutokaupalla. EU:n sisämarkkinoilla päästöoikeuksia voi
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ostaa ja myydä vapaasti. Päästöoikeuskauppaa käydään useissa pörsseissä Euroopassa ja

lisäksi kauppaa voidaan käydä myös näiden ulkopuolella. (Työ- ja elinkeinoministeriö

2014c.) Vuoden 2013 alusta lähtien EU:n komissio on määrittänyt koko unionin

päästöoikeuksien kokonaismäärän (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013b). Työ- ja

elinkeinoministeriö (2013b: 19) arvioi ennen muutosta, että yli puolet päästöoikeuksista

tultaisiin huutokauppaamaan, eikä ilmaisia päästöoikeuksia enää jaeta sähköntuotannolle.

Suomessa päästökauppaa valvova viranomainen on Energiavirasto. Valvomisen lisäksi

Energiavirasto muun muassa myöntää päästöluvat ja ylläpitää päästökaupparekisteriä.

(Motiva 2014d)

Päästökaupan ulkopuolella (liikenne, asuminen ja maatalous) syntyvien päästöjen

vähentämiseksi kansallisella tasolla on tarkoitus säätää ilmastolaki (Työ- ja

elinkeinoministeriö 2013a, Ympäristöministeriö 2014). Lain pitkänaikavälin tavoitteena

on vähintään 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2050 mennessä. Laki astunee voimaan

vuoden 2015 alusta. (Ympäristöministeriö 2014.)

2.4.4 Uusiutuva energia

Uusiutuvaa energiaa voidaan tukea syöttötariffin, energiatukien sekä vihreiden

sertifikaattien avulla. Syöttötariffi eli takuuhintajärjestelmä takaa sähköntuottajalle

tietyn, ennalta sovitun hinnan tuotetusta sähköstä. Uusiutuvien energian lisäksi

syöttötariffilla voidaan edistää energiantuotannon kotimaisuusastetta. Useassa EU-

maassa on käytössä syöttötariffi ja niiden yksityiskohdat vaihtelevat maittain. (Motiva

2013c.)

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010)

mukaan syöttötariffijärjestelmän piiriin voidaan hyväksyä tuulivoimaloita,

biokaasuvoimaloita, metsähakevoimaloita sekä puupolttoainevoimaloita tiettyjen

edellytysten mukaisesti. Sähkön tuottaja saa tuottamastaan sähköstä syöttötariffin

tavoitehinnan ja kolmen kuukauden sähkön markkinahinnan välisen erotuksen. (Työ- ja

elinkeinoministeriö 2013c.) Uusiutuvilla tuotetun sähkön tavoitehinta on 83,5 €/MWh.

Lisäksi tuulivoimarakentamista tuetaan erillisellä tavoitehinnalla, 105,3 €/MWh, jota

voidaan maksaa kolmena ensimmäisenä vuotena. (Motiva 2013c.) Myös puupoltto- ja

biokaasuvoimaloissa tuotetusta sähköstä voidaan maksaa syöttötariffin korotuksena
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pysyvää lämpöpreemiota (vakio), jos voimaloiden lämpö menee hyötykäyttöön ja niiden

kokonaishyötysuhde on määriteltyjen ehtojen mukainen (Työ- ja elinkeinoministeriö

2014d). Suomessa syöttötariffia voidaan maksaa enintään 12 vuoden ajan. (Motiva

2013c, Työ- ja elinkeinoministeriö 2014d)

Uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöönottoa voidaan edistää myös työ- ja

elinkeinoministeriön energiatukien avulla. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää

energiatukea yrityksille, kunnille ja yhteisöille ilmasto- ja ympäristömyönteisiin

investointeihin ja selvityshankkeisiin harkinnanvaraisesti. Energiatukea voidaan myös

myöntää energian säästöön tai energiatuotannon ja käytön tehostamiseen tähtääviin ja

ympäristöhaittoja ehkäiseviin hankkeisiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.)

Uusiutuvan energian tuotantoa voidaan tukea myös markkinalähtöisesti vihreiden

sertifikaattien (englanniksi green certificates tai renewable energy certificates) avulla

(Aarnos 2007, Motiva 2013d). Vihreiden sertifikaattien järjestelmässä uusiutuvia

energialähteitä on tarkoitus lisätä Motivan (2013d) mukaan siellä, missä se on

kustannustehokkainta ja se poistaa sähkönsiirron tuomia rasitteita. Uusiutuvilla

energialähteillä tuotettu sähkö jaetaan kahteen osaan: fyysiseen sähköön ja vihreään

sertifikaattiin. Fyysinen sähkö myydään tavallisilla sähkömarkkinoilla ja uusiutuvaa

sähköä vastaava määrä vihreitä sertifikaatteja myydään sertifikaattimarkkinoilla.

Uusiutuvan sähkön tuottaja saa myymästään sähköstä markkinahinnan ja vihreän

sertifikaatin hinnan summan. (Aarnos 2007.) Suomessa vihreään

sertifikaattijärjestelmään osallistuminen on vapaaehtoista. Kuluttajat voivat tukea

uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä solmimalla sopimuksen vihreästä sähköstä

(esimerkiksi Norppasähkö tai Tuulisähkö) tai vaihtoehtoisesti ostamalla vihreitä

sertifikaatteja markkinoilta. (Motiva 2013d.)

2.4.5 Energiaverotus

Verotuksen avulla voidaan valtion verotulojen kartuttamisen lisäksi tavoitella esimerkiksi

ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita (Valtiovarainministeriö 2013b). Suomessa

energiantuotantoa ja -kulutusta verotetaan energian valmisteverolla ja arvonlisäverolla

(Suomen virallinen tilasto 2012, Veronmaksajain Keskusliitto ry 2013). Lisäksi voidaan

kerätä myös veroluonteisia maksuja, kuten huoltovarmuusmaksua ja öljynsuojamaksua
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(Suomen virallinen tilasto 2012). Energian valmisteverot on harmonisoitu eli

yhdenmukaistettu EU:n direktiivin mukaan unionin jäsenmaissa (Valtiovarainministeriö

2013b, Veronmaksajain Keskusliitto ry 2013).

Valmisteveroa peritään kotimaassa valmistetusta, toisesta EU:n jäsenvaltiosta

vastaanotetuista ja EU:n veroalueen ulkopuolelta Suomeen tuoduista

valmisteveronalaisista tuotteista (Valtiovarainministeriö 2013b). Suomessa energian

valmisteveroja suoritetaan sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, maakaasusta, turpeesta ja

nestemäisistä polttoaineista sekä lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta

polttoöljystä (Valtiovarainministeriö 2013a, Veronmaksajain Keskusliitto ry 2013).

Energiatuotteista perittävä vero jakautuu energiansisältö- ja hiilidioksidiveroon

(Valtiovarainministeriö 2013a, Veronmaksajain Keskusliitto ry 2013). Jako huomioi

polttoaineen energiasisällön ja hiilidioksidipäästöt. Huoltovarmuusmaksua peritään

sähköstä, kivihiilestä ja maakaasusta. Kivihiilellä, turpeella ja maakaasulla tuotettu sähkö

on verotonta, koska valmistevero maksetaan jo voimalan tuottamasta sähköstä.

(Valtiovarainministeriö 2013a.)

Veronmaksajien keskusliitto ry:n (2013) mukaan energian valmisteverot tuottivat vuonna

2012 valtiolle 3 956 milj. €, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia valtion verotuloista ja

on yli 60 prosenttia kaikista valmisteveroista. Pääosa (75 %) energiaveroista kerätään

liikenteestä (polttoaineet) ja loput lämmityksestä ja energiantuotannosta

(Veronmaksajain Keskusliitto ry 2013). Energian lisäksi valmisteveroa kerätään

alkoholista, tupakkatuotteista, makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista

(Valtiovarainministeriö 2013b).

2.5 Energiapalvelut

Energiapalveluyritys voidaan määrittää energia-alalla toimivaksi palveluyritykseksi.

Palveluyrityksellä puolestaan voidaan tarkoittaa yksinkertaisesti palveluja myyvää

yritystä (MOT Kielitoimiston sanakirja 2013). Businessdictionary.comin (2013) mukaan

palveluyritys on kaupallinen yritys, joka tarjoaa asiantuntevaa työtä asiakkaan toiminnan
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edistämiseksi. Tyypillisesti palveluyritys tarjoaa aineettomia tuotteita, kuten

konsultointia tai koulutusta.

Monien energiayhtiöiden tuoterakenteeseen kuuluu palveluita nykyäänkin. Esimerkiksi

Oulun Energia tarjoaa huoltopalveluita ja kaukolämmönkulutuksen mittauspalveluita

asiakkailleen (Oulun Energia -konserni 2014c). Energiayhtiön tarjoaman osaamisen ei

tarvitse  tulla  oman  yhtiön  sisältä,  vaan  palvelut  voidaan  ostaa  ulkopuoleltakin.  Näin

käytännössä tapahtuukin, kun mittauslaitteita ja muita palveluita hankitaan ulkopuolelta.

Toisaalta palveluyrityksien on mahdollista myydä palveluitaan myös suoraan asiakkaille

ilman energiayhtiöiden välikäsiä (Motiva 2014b). Energianhallintaan liittyviä palveluita

tarjoavat monet yritykset, kuten Ouman (ent. Ekonor Oy) ja Skapat Energia Oulun

alueella.

Energy Service Companies (ESCO) -termille on oma vakiintunut merkityksensä. ESCO-

palvelussa ulkopuolinen asiantuntija toteuttaa investointeja ja muita toimenpiteitä

energian säästämiseksi asiakasyrityksessä (Motiva 2014b). ESCO-palveluja voi tarjota

esimerkiksi erillinen yritys, yleishyötyä tavoitteleva yhteisö, energiayhtiö tai

energiatehokkaita laitteita ja järjestelmiä valmistava urakoitsija (Motiva 2014b,

Wikipedia 2014). Wikipedian (2014) mukaan ESCO-lyhenteellä voidaan tarkoittaa myös

energiaa säästävää yritystä (Energy Savings Company), mikä valaisee ESCO-konseptin

toimintalogiikkaa enemmän.

ESCO-konseptin käsitteeseen kuuluu olennaisesti se, että

energiatehokkuusratkaisuprojekteja tarjoava ESCO-yritys saa rahaa asiakkailta projektin

onnistumisen perusteella (mm. Bullock & Caraghiaur 2001, National Association of

Energy Service Companies 2014). Perinteisesti asiakkaan maksama summa on tietty

prosenttiosuus projektissa säästetystä energiasta. Summa voi olla kytketty myös johonkin

muuhun projektin onnistumiseen liittyvään mittariin (Bullock & Caraghiaur 2011,

Hansen et al. 2009).

Bullockin & Caraghiaur’n (2001) mukaan ESCO-yritykset ovat tarjonneet

energiatehokkuutta parantavia palveluita avaimet käteen -periaatteella. Palvelut liittyvät

usein suunnitteluun ja toteutukseen, rahoituksen järjestämiseen ja käytönaikaisiin

palveluihin (National Association of Energy Service Companies 2014). ESCO-palveluita
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voivat olla esimerkiksi erilaiset hankkeen esiselvityksien ja katselmointien tekeminen,

projektin rahoituksen järjestäminen tai rahoittajien etsiminen, tarvittavien

laitehankintojen ja asennuksien tekeminen, asiakkaan energiasäästöjen seura ja arviointi

sekä järjestelmän kunnossapitopalvelujen organisoiminen (Hansen et al. 2009, National

Association of Energy Service Companies). Motivan (2014b) mukaan hyviä ESCO-

kohteita teollisuuden alalla ovat esimerkiksi pumppausten optimoinnit,

paineilmajärjestelmien säädöt ja savukaasujen lämmöntalteenotto. ESCO-yrityksien

ansaintalogiikka siis perustuu myytyihin palveluihin ja usein myös kannattaviin

projekteihin sijoittamiseen. Eri ESCO-yhtiöillä voi olla erilaisia ansaintamekanismeja ja

myös samalla yhtiöllä erilaisia mekanismeja eri projekteissa. (Bullock & Caraghiaur

2001.)

ESCO-yrityksen ja asiakkaan väliset sopimukset ovat tyypillisesti pitkäkestoisia. Bullock

& Caraghiaur (2001) puhuvat 5-10 vuoden sopimuksista, Hansen et al. (2009) seitsemästä

jopa kahteenkymmeneen vuoteen kestävistä sopimuksista riippuen projektin laadusta ja

valituista mittareista. Suomessa Motiva ylläpitää ESCO-hankerekisteriä, jossa Suomen

ESCO-toimijat voivat ilmoittaa vapaaehtoisia hankkeitaan (Motiva 2014b).

2.6 Energian varastointi

Energian varastoinnilla voidaan tasoittaa energian huippuaikaista kysyntää. Energiaa

tuotetaan varastoon silloin, kun kysyntä on vähäistä ja varastoa puretaan silloin, kun

sähkön hinta on kalleimmillaan (Bayod-Rújula 2009 via Sarvaranta 2010). Lämmön

varastoinnin avulla voidaan kysynnän tasoittamisen lisäksi varautua paremmin

vikaantumiseen ja suunnittelemattomiin tai suunniteltuihin laitoksen alasajoihin.

(Koskelainen et al. 2006: 384, Pesola et al. 2011: 12–13). Lämpövarasto voidaan kytkeä

esimerkiksi vastapainetuotannon tai kiinteänpolttoaineen kattilan yhteyteen.

(Koskelainen et al. 2006: 384.)

Energian varastoinnin menetelmät pohjautuvat moniin fysikaalisiin ja kemiallisiin

ilmiöihin. Esimerkiksi akut ja polttokennot perustuvat sähkökemiallisiin ilmiöihin,

suprakondensaattorit sähkömagneettiseen kenttään, lämmön ja kylmän varastointi
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lämpökemiaan sekä vauhtipyörät, painekaasu ja pumpatun veden

varastointimekaniikkaan. (Alanen et al. 2003.)

Energian varastointitapaa suunniteltaessa ratkaisevaa on loppukäyttäjän kannalta

taloudellisuus ja tekniset näkökohdat. Teknisiä näkökohtia ovat muun muassa energia- ja

tehotiheys, vasteaika, hyötysuhde ja elinikä sekä liikuteltavissa varastoissa myös paino.

Lisäksi muun muassa tuotteen saatavuus, turvallisuus ja toimivuus ovat ominaisuuksia,

jotka merkitsevät varastointimenetelmän valinnassa. (European Commission 2001 via

Alanen et al. 2003.)

2.6.1 Sähkön varastointi

Sähköenergiaa voidaan varastoida koko sähköenergiaketjussa: energialähteissä,

sähköntuotannossa, siirrossa, jakelussa ja käytössä (Alanen et al. 2003).

Varastointijärjestelmillä voidaan esimerkiksi tasata uusiutuvista energialähteistä

aiheutuvia tehonvaihteluita tai korjata hetkellistä sähköpulaa (Bayod-Rújula 2009 via

Sarvaranta 2010).

Sähkönvarastointiteknologia perustuu tyypillisesti hapetus-pelkistysreaktioihin. Tällaisia

teknologiaa toteuttavat erilaiset kemialliset akut, vauhtipyörät, pumpatut vesivarastot ja

paineilmavarastot (Kazempour et al. 2009 via Sarvaranta 2010.)

2.6.2 Lämpöenergian varastointi

Lämpöenergiaa voidaan varastoida lämpöakkujen avulla joko lyhytaikaisesti, tunti- tai

vuorokausitasolla, tai pitkäaikaisesti kuukausitasoilla (Pesola et al. 2011: 24).

Lyhytaikaisena varastoissa lämpö varataan tyypillisesti veteen. Lyhytaikaisina

lämmönvaraajina toimivat muun muassa terässäiliöt, betonisäiliöt, kalliosäiliöt ja

höyryakut. Paineistetuissa säiliöissä voidaan varastoida vettä yli 100 °C:ssa. Lisäksi

kaukolämpöverkossa voidaan varastoida lämpöä lyhytaikaisesti. Kun yhdistetyssä

tuotannossa halutaan tuottaa enemmän sähköä, voidaan ylimääräistä lämpöä ladata

kaukolämpöverkon menoputkeen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös paluuputkea tai

menoputken lämpötilan laskemista alle ohjearvon. (Koskelainen et al. 2006: 386–389.)
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Kiinteistöissä lyhytaikaiseen lämmön varastointiin voidaan hyödyntää

lämminvesivaraajaa. Halvemmalla yösähköllä voidaan lämmittää vettä öisin ja näin tasata

kulutushuippuja. Käyttövedenvaraajalla voidaan tasata myös lämpöpumppu- ja

kattilajärjestelmien kulutushuippuja. Lisäksi muut hajautetut energiantuotantolähteet,

kuten aurinkolämpö, tarvitsee oman lämpövarastonsa. (Alanen et al. 2003.)

Lämpöä voidaan varastoida pitkäaikaisesti faasimuutokseen tai kemialliseen reaktioon

perustuvilla varastointimenetelmillä. Faasimuutokseen perustuvassa

varastointimenetelmässä lämpöä sitoutuu, kun aine, kuten suola, parafiini tai rasvahapot,

muuttavat olomuotoaan. Tällä menetelmällä on kolminkertainen varastointikyky veteen

verrattuna. Kemialliseen reaktioon perustuvassa menetelmässä lämpöä varataan

kemiallisessa reaktion avulla. Menetelmä on vasta kehitteillä ja sen tämänhetkisenä

heikkoutena on reaktion heikko toistettavuus. Menetelmän varastointikyky on kuitenkin

lähes kymmenkertainen veteen verrattuna. (Koskelainen et al. 2006: 385.)

Pesola et al. (2011: 24) arvioivat, että huipputehon tuotannon korvaamiseksi (1 000 GWh)

Suomessa riittäisi, kun rakennettaisiin 50–70 kappaletta noin 100 000 m3 tehokkaasti

eristettyä lämpövarastoa, joita voisi ladata ja purkaa neljästi vuodessa. Muun muassa

Helsingin Energialla ja Oulun Energialla on kokemusta lämpöakkujen hyödyntämisestä

energian tasaamisessa. Helsingin Energialla on kaksi maanpäällistä lämpöakkua, joiden

yhteinen tilavuus on 80 000 m3 ja kapasiteetti 1 GWh. Lämpöakun avulla Helsingin

Energia on nostanut CHP-tuotannon osuuden 80 prosentista yli 90 prosenttiin

kaukolämmöntuotannostaan. Oulun Energialla on puolestaan lämpöakkuna käytössä

kalliovarasto, jonka tilavuus on 190 000 m3 ja varastointi kapasiteetti 10 GWh. Lisäksi

”varastoa voidaan ladata tai purkaa 80 MW:n teholla”. (Pesola et al. 2011: 24.)

Kalliovarastoa käytetään sekä lämmön viikkovarastointiin että vuorokausitason

vastastointiin (Koskelainen et al. 2006: 388). Alhainen varastointilämpötila (60 °C)

heikentää varastojärjestelmän kokonaishyötysuhdetta, kun varastoitua vettä joudutaan

priimaamaan eli lämmittämään uudelleen kaukolämpöverkoston menoveden tasolle.
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2.7 Hajautettu energiantuotanto

Hajautetulla energiantuotanto ymmärretään usein pienimuotoisena sähköntuotantona

(mm. Kara et al. 2004: 294, Pepermans et al. 2005). Hajautetusti voidaan sähkön lisäksi

tuottaa myös lämpöä ja jäähdytystä (mm. Alanne 2013). Keskeistä hajautetun

energiantuotannon määrittelemisessä on se, että energia tuotetaan pienikokoisissa

yksiköissä lähellä kulutuspistettä (Väätäjä 2014: 10).

Hajautetusta energiantuotannosta käytetään vaihtelevasti myös termejä hajautettu

tuotanto, pientuotanto, pienimuotoinen tuotanto ja mikrotuotanto (mm. Karppanen 2012,

Sähkömarkkinalaki 588/2013, Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a). Sähkömarkkinalain

(588/2013) 3 §:ssä määritellään pienmuotoiseksi sähköntuotannoksi teholtaan enintään 2

MVA voimalaitoksia tai voimalaitoskokonaisuutta. Karppanen (2012) jaottelee

hajautetun tuotannon käsitteisiin niiden tuottaman tehon perusteella. Mikrotuotantoa on

kaikki teholtaan alle 30 kVA pienjänniteverkkoon liittyvä tuotanto. Pientuotannossa

pienjänniteverkkoon liittyvä tuotanto vaihtelee 30 ja 100 kVA välillä. Hajautettua

tuotantoa on kaikki teholtaan 100 kVA – 2 MVA tuotettu sähköenergia keskijännite- tai

pienjänniteverkkoon. Sitä voidaan tuottaa joko yhdessä tai useammassa

tuotantolaitoksessa. Hajautetulla suurtuotannolla puolestaan tarkoitetaan paikallisesti

tuotettua yli 2 MVA:n tuotantoa, joka liittyy keskijännite- tai alueverkon avulla yhteen

kantaverkon pisteeseen. Loppu tuotanto on keskitettyä tuotantoa. (Karppanen 2012.)

Hajautetun energiantuotannon energialähteet ovat usein uusiutuvia, mutta eivät aina

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a). Energiaa voidaan tuottaa esimerkiksi perinteisillä

energiantuotantomuodoilla, kuten poltto- ja kaasuturbiineilla, tai uusiutuvia

polttokennoja, sähkökemiallisin polttokennojen tai uusiutuvien energialähteiden, kuten

aurinko- ja tuulienergian, biomassan, maalämmön ja vesivoiman, avulla (Akorede et al.

2010). Suomessa yleisimpiä hajautetun lämmöntuotantotapoja ovat puunpoltto ja

lämpöpumput. Perinteinen puunpoltto tulisijoissa ja puukattiloissa on säilyttänyt

asemansa lämmöntuotantotapana, vaikka se ei pääasiallinen lämmitysmuoto enää olekaan

kuin harvoissa rakennuksissa. Lämpöpumput ovat yleistyneet pientalojen

lämmönlähteenä. Lämpöpumput keräävät maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta

aurinkoenergiaa ja tarvitsevat toimiakseen sähköä. Lämpöpumppuja ei juuri mitoiteta
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suurimman lämmöntarpeen mukaan, koska silloin sähköä kuluu paljon, ja

lämmitysmuoto olisi verrattavissa suoraan sähkölämmitykseen. (Airaksinen et al. 2013.)

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää niin lämpönä kuin sähkönäkin (Airaksinen et al.

2013, Suvanto et al. 2010). Suomessa aurinkoenergiaa on saatavilla yleensä helmikuusta

aina lokakuun loppuun ja suurinta se on kesäisin (Suvanto et al. 2010). Yksi keino

aurinkoenergian lisäämiseksi olisi valjastaa aurinkolämpöä lämpimän käyttöveden

tuotantoon kesällä (Airaksinen et al. 2013). Tätä on kokeiltu ainakin Kalasataman

asuinalueella (Tuomaala et al. 2012). Aurinkosähköä voidaan tuottaa aurinkokennojen

(aurinkopaneelien) avulla (Suvanto et al. 2010). Pientuulivoimaloiden ja -

vesivoimaloiden avulla voidaan tuottaa myös hajautettua energiaa. Kiinteistökohtaisten,

alle 20 kW:n mikrotuulivoimaloilla voitaisiin tuottaa energiaa omaan käyttöön, mutta se

on vielä kallis energiamuoto ja siitä syystä harvinainen. (Airaksinen et al. 2013, Suvanto

et al. 2010). Pienvesivoimalaitokset voidaan jakaa tehon mukaan 1–10 MW:n varsinaisiin

pienvesivoimalaitoksiin ja alle 1 MW:n minivesivoimalaitoksiin (Motiva 2014e). Pienen

vesivoimalaitoksen pudotuskorkeus on tyypillisesti 2–6 metriä (Suvanto et al. 2010).

Vesivoimalla on hyödyntämätöntä potentiaalia, jota kannattaisi Motivan (2014e) mukaan

ottaa käyttöön 22–75 MW vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin soveltuvien kohteiden

rajallisuus ja lupaprosessit hidastuttanevat pienvesivoiman hyödyntämistä Suomessa

(Airaksinen et al. 2013, Suvanto et al. 2010).

Sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa hajautetusti myös pienimuotoisten CHP-tekniikoiden

avulla. Tekniikoita ovat kaasu- ja dieselmoottorit, mikroturbiinit, Stirling-moottorit,

polttokennot sekä höyryturbiinit ja -koneet. Kaasu- ja dieselmoottorivoimaloiden

toiminta perustuu mäntämoottorin ja siihen liitetyn generaattorin yhteistoimintaan.

Mikroturbiineissa ”turbiini on koottu yhdeksi laitteeksi samojen laakerien varassa

toimivalle akselille ahtimen ja generaattorin kanssa”. (Suvanto et al. 2010.)

Mikroturbiineissa voidaan käyttää polttoaineena sekä kaasumaisia polttoaineita, kuten

maakaasua, biokaasua ja vetyä, että nestemäisiä polttoaineita, kuten nestekaasua,

dieselöljyä, etanolia ja bioöljyä (Suvanto et al. 2010, Vartiainen et al. 2002). Stirling-

moottorin toiminta perustuu moottorin eri päiden lämpötilaeroihin (Suvanto et al. 2010).

Moottorissa oleva kaasu liikkuu moottorin kylmän ja lämpimän pään välillä, kun

moottorin sylintereitä vuoroin jäähdytetään ja lämmitetään. Kaasu on tyypillisesti ilmaa
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tai heliumia. (Suvanto et al. 2010, Vartiainen et al. 2002.)  Moottorin ulkoiseksi

lämmittämiseksi käytetään polttoaineena joko maakaasua, öljyä tai puuta (Vartiainen et

al. 2012). Polttokennoissa polttoaineen kemiallinen energia muutetaan sähköksi ja niiden

tuottamaan hukkalämpöä voidaan hyödyntää monin tavoin. Polttokennojen polttoaineena

käytetään vetyä, jota voidaan tuottaa muun muassa maakaasusta ja metanolista.

Höyryturbiinien ja -koneiden toiminta perustuu korkeapaineisen höyryn liikuttamaan

mäntään, joka on yhdistetty sähköä tuottavaan generaattorin. Kun höyryn paine laskee,

sitä voidaan edelleen hyödyntää lämmön tuottamiseen. Polttoaineena höyryturbiineissa-

ja koneissa ovat hiili, turve, kierrätyspolttoaineet tai biomassa. (Vartiainen et al. 2002.)

Hajautetun energiantuotannon etuina ovat muun muassa joustavuus, luotettavuus ja

omavaraisuuden lisääminen (Alanne & Saari 2006, Pepermans et al. 2005). Joustavuus

tarkoittaa hajautetun energian kykyä tasoittaa kysyntähuippuja ja myös sitä, että

tuotannossa voidaan käyttää monipuolisia teknologioita ja polttoaineita energiatarpeen

täyttämiseksi (Alanne & Saari 2006). Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että

energiasysteemi ei ole niin haavoittuvainen ulkopuolisille riskeille, kuten

sähkökatkoksille tai tehon äkillisille laskuille (Alanne & Saari 2006, Pepermans et al.

2005).  Hajautetulla tuotannolla voidaan myös vähentää päästöjä jakeluhäviöiden

pienentymisen vuoksi sekä edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä (Alanne & Saari

2006, Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a). Yhtenä hajautetun energian negatiivisista

puolista on kuitenkin sen korkeat kustannukset suhteutettu keskitetyillä ratkaisuilla

tuotettuun energiaan (Pepermans et al. 2005).

2.8 Yhteenveto energialiiketoiminnasta Suomessa ja Oulussa

Luvun tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden perusteella, miten energialiiketoimintaa

käydään Suomessa ja Oulussa. Energialiiketoiminnalla voidaan tarkoittaa koko

arvoketjua energialähteiden hankinnasta, energian tuottamisesta aina energian myyntiin,

jakeluun ja energiapalveluihin asti. Hajautettu energiantuotanto ja energianvarastointi

täydentävät arvoketjua. Lähes puolet Suomessa kulutetusta energiasta tuotetaan

fossiilisin polttoainein. Muita merkittäviä energialähteitä ovat turve, puu ja

sähköntuotannossa ydinenergia. Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto 46 %

markkinaosuudella. Kaukolämmöstäkin yli puolet tuotetaan uusiutumattomilla
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polttoaineilla. Oulun Energian tuottamasta kaukolämmöstä kuitenkin turve, puu ja muu

biomassa ovat kaikkein keskeisimmät energialähteet.

Energiankulutus vaihtelee ulkolämpötilan sekä vuorokausittaisten ja viikoittaisten

syklien mukaisesti. Energiankulutus on suurempaa talvella ja päivisin. Lämmityksessä

syntyy kysyntäpiikkejä vuorokausirytmin mukaan sekä aamuin että illoin. Kaukolämmön

tuotannon perusteho ei kysyntäpiikkien kattamiseen riitä ja tällöin joudutaan

turvautumaan fossiilisiin polttoainesiin energiantuotannossa.

Sähköä ja kaukolämpöä kaupataan eri tavoin. Sähkökauppaa käydään pääosin Nord Pool

Spot -sähköpörssissä, jossa sähkön hinta määräytyy markkinaehtoisesti. Kaukolämmön

hinta on sidottu yleensä yhden tuottajan hinnoitteluun. Sähkön kuluttajahinta koostuu

sähkön myyntihinnasta ja siirtohinnasta. Kaukolämmön kuluttajahinta puolestaan

koostuu liittymismaksusta, tehomaksusta ja energiamaksusta. Lämpökauppa on

merkittävä osa Oulun Energian liiketoimintaa ja vuonna 2013 se jopa ohitti

sähkökaupassa saadun liikevoiton suuruuden. Oulun Energia myi yli 72 milj. €

kaukolämpöä sen noin 9 300 asiakkaalleen.

Energiatoimintaa säännellään ja ohjataan monin eri tavoin. Kaukolämmön tuotannon

kannalta keskeisimpiä ovat kilpailulainsäädäntö, päästökauppaan ja energiatehokkuuteen

tähtäävät ohjauskeinot sekä energiaverotus. Sähköntuotannossa näiden lisäksi

merkittäviä ovat myös syöttötariffit ja vihreät sertifikaatit.
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3 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA
TASAPAINOTTAVAT MENETELMÄT JA
LIIKETOIMINTAMALLIT

Pitkällä tähtäimellä kiinteistöjen lämmitysenergian tarve pienenee ja jäähdytyksen tarve

lisääntyy.  Lisäksi öljyn hinta kallistuu ja uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy

ja energiamarkkinat vapautuvat entisestään. Tämä edellyttää kaukolämpöverkon

sopeutumista kehitykseen ja tekemään investointeja oikea-aikaisesti oikeisiin

infrastruktuurikohteisiin. (Schmidt et al. 2012.) Seuraavissa kappaleissa käsitellään

älykästä kaukolämpöverkkoa sekä lämmön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavia

menetelmiä, hinnoittelumalleja ja liiketoimintamalleja kirjallisuuden avulla. Luvun

lopussa vastataan diplomityön toiseen tutkimuskysymykseen.

3.1 Älykäs kaukolämpöverkko

Lämmitysverkot ovat tärkeä osa urbaania energiajärjestelmää ja tästä syystä

avainasemassa älykkään kaupungin (Smart City) käsitettä tarkasteltaessa. Älykkään

kaupungin lähestymistavassa kaukolämpöverkkoa voidaan tarkastella älykkäiden

kaupunkien ominaisuuksien pohjalta, joita ovat mukautuvuus (adaptive), älykkyys

(intelligent), integroitavuus (integrated), suorituskyky (efficiency), tehokkuus (effective)

ja houkuttelevuus (attractive). (Schmidt et al. 2012.)  Kestävän kaupunkikehityksen

tueksi tarvitaan rakenteellisia teknologiaan ja prosesseihin liittyviä muutoksia. Pesolan et

al. (2011: 17) mukaan älykäs kaukolämpöjärjestelmä tarkoittaa sitä, että tarvittava

lämpöenergia voidaan tuottaa joustavasti siten, että hajautettu ja keskitetty tuotanto

täydentävät toisiaan. Monet älykkään sähköverkon ominaisuuksista ovat varmasti

sovellettavissa älykkään kaukolämmön määritelmässä. Älykkään sähköverkon

ominaisuuksia ovat muun muassa uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen, joustavuus,

käyttövarmuus ja luotettavuus sekä tehokas jakelujärjestelmä (Sarvaranta 2010).

Yhteenvetäen voidaan sanoa, että älykäs kaukolämpöverkko on mukautuva ja joustava,

älykäs ja uusia teknologioita hyödyntävä, integroituva (mm. hajautetusti ja keskitetysti

tuotettua energiaa yhdistelevä), tehokas ja suoristuskykyinen sekä asiakkaan kannalta

houkutteleva ja luotettava.
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Schmidt et al. (2012) määrittelevät mukautuvuuden sopeutumiseksi energiantuotannon ja

kulutuksen vaihteluihin.  Joustavuudella puolestaan tarkoitetaan kykyä tasoittaa

kysynnän vaihteluita (Pesola et al. 2011: 5). Mukautuvuutta ja joustavuutta voidaan pitää

tässä yhteydessä toistensa synonyymeinä. Käytännössä mukautuvuutta (tai joustavuutta)

voidaan rakentaa muun muassa lämpöenergiavarastojen, huipputehokattiloiden sekä

järjestelmää tukevien teknisten laitteiden, kuten älykkäiden mittareiden ja hydraulisten

komponenttien, avulla (Schmidt et al. 2012).

Kaukolämpöverkon älykkyydellä tarkoitetaan verkon älykästä suunnittelua ja toimintaa

sekä loppukäyttäjien mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa energiajärjestelmän kanssa.

Tämä tarkoittaa muun muassa kaupunkirakenteiden tarpeisiin vastaamista ja optimaalista

ohjausta. (Schmidt et al. 2012.)  Optimaalinen ohjaus edellyttää kulutuksen ennustamista,

jatkuvaa mittaustietoa ja reaaliaikaista järjestelmänohjausta. Lisäksi älykästä teknologiaa

voidaan tukea huipputehoa leikkaavilla hinnoittelumalleilla sekä kustannustehokkailla

varastointitekniikoilla. (Pesola et al. 2011: 17.) Integroituvuudella tarkoitetaan sitä,

kuinka kaukolämpöverkko integroidaan osaksi kaupungin rakennetta ja

energiainfrastruktuuria. Tavoitteina onnistuneelle integroinnille ovat lämpöhäviöiden ja

päästöjen minimoiminen. (Schmidt et al. 2012.)

Lämpöverkon suorituskyky kertoo siitä, mikä on optimaalisin kombinaatio käyttää eri

tekniikoita energiajärjestelmässä ja miten verkko mahdollistaa energialähteiden

maksimaalisen hyödyntämisen (Schmidt et al. 2012). Stluka et al. (2011: 5150) on

tutkinut energianhallintaa rakennuksissa ja microgrideissä. Microgrideillä voidaan

esimerkiksi tarkoittaa sähkökuormia ja energialähteitä optimoivia itsenäisiä saarekkeita

(Väätäjä 2014). Microgridien toiminnan optimoiminen tarvitsee jatkuvaa tiedonvaihtoa

tuotannosta, kulutuksesta ja lämpövarastoista järjestelmässä. Optimoinnin

tavoitefunktiona on minimoida energian kokonaiskuluja toiminnallisuuteen,

turvallisuuteen, luotettavuuteen ja ympäristöön liittyvät rajoitteet huomioiden.

Optimoinnin haasteina ovat komponenttien lähtötietojen kerääminen menneisyydestä,

nykyisyydestä ja mahdollisesta tulevaisuudesta sekä liian symboliset rajoitteet ja

ennusteen luotettavuus kohtuullisen pitkälle aikajaksolle (esim. seuraavalle

vuorokaudelle) eteenpäin.  (Stluka et al. 2011: 5150–5151). Kaukolämpöverkon

tehokkuutta mitataan tuotos-panos-suhteella siten, että mahdollisimman pienillä
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resursseilla saadaan mahdollisimman suuri tuotos aikaiseksi. Tehokkuutta voidaan

parantaa muun muassa optimoimalla kunkin ajanhetken tuotantotapoja. (Mertanen 2013.)

Kaukolämpöverkon houkuttelevuus riippuu eri asioista, kun puhutaan tavallisista

kuluttajista (asiakkaat) ja sijoittajista. Asiakkaat haluavat helppoa (confortable) ja

luotettavaa lämmön toimitusta kohtuulliseen hintaan. Lisäksi asiakkaiden kiinnostus

uusiutuvien energialähteistä ja energian omatuotannosta on kasvussa. (Schmidt et al.

2012.) Kaukolämmön houkuttelevuutta voidaan lisätä tarjoamalla asiakkaille

mahdollisuus seurata ja kontrolloida heidän energiakulutustaan, tarjota läpinäkyviä,

mukautuvia ja joustavia hinnoittelumalleja, kehittämällä uusia liiketoimintamalleja

asiakkaiden kanssa ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämpöverkon

polttoaineena imagon parantamiseksi. Sijoittajien houkuttelemiseksi voidaan esimerkiksi

luoda uusia kannusteita infrastruktuureihin sijoittamiseksi (esimerkiksi korkotason

alentaminen), ohjata julkista rahaa uusiutuviin energialähteisiin ja tarjota kannusteita

kaikkiin sellaisiin energialähteisiin, jotka pystyvät optimoimaan koko

energiajärjestelmää, sekä luoda uusia liiketoimintamalleja ja kehittää lainsäädäntöä, joka

edistää jätteenpolton hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa. (Schmidt et al. 2012.)

Kaukolämpöjärjestelmässä on nykyiselläänkin jo jonkin verran älyä. Se esimerkiksi

hyödyntää toiminnassaan teknistä ja taloudellista tietoa. Älykkäiden ratkaisujen

kehittämisessä on keskeistä se, kuinka paljon älyä kannattaa lisätä, jotta siitä on kaikille

osapuolille (energiantuottajille, asiakkaille ja verkon operoijille) hyötyä suhteessa

syntyviin kustannuksiin. (Pesola et al. 2011:4.) Mittaustekniikan ja tiedonsiirtoyhteyden

kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia kaukolämpöalalle asiakkaille tarjottavien

uusien integroitujen palveluiden muodossa. Kahdensuuntainen viestiliikenne on

kulutuksen ohjauksen tehokkuuden edellytys. (Koskelainen et al. 2006: 101.)

Kaukolämpöala on siirtynyt etäluettavaan mittaukseen viime vuosien aikana. Vuoden

2013 loppuun mennessä Oulun Energia kaikki asiakkaat oli siirretty etäluettavan

mittauksen piiriin. Mittausta voi hyödyntää energian kulutuksen seurannassa, energian

säästämisessä ja laitteiston kunnon ylläpidossa. (Oulun Energia -konserni 2014c.)

Pesolan et al. (2011: 5–14) ovat arvioineet älykkääseen kaukolämpöjärjestelmään

soveltuvia lämmöntuotannon ja yhteistuotannon teknologioita. Näitä ovat lämpöpumput,
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aurinkolämpö, kattilalaitokset, pienimuotoinen sähkön- ja lämmöntuotanto sekä

teollisuuden ylijäämälämpö.

Kuten jo edellä mainittiin, Stluka et al. (2011) mukaan energiahallinnan optimoinnissa

on otettava huomioon tarjontapuolen ja kysyntäpuolen ohjaus sekä energian varastointi.

Tarjontapuolen ohjauksella tarkoitetaan tuotannonohjausta ja kysyntäpuolen ohjauksella

kulutuksen ohjausta. Energiantuotannon on aina vastattava kysynnän kriittisiin kuormiin.

Kaikki kuormat eivät kuitenkaan voi olla kriittisiä, jotta optimointi olisi mahdollista.

Kriittisten kuormien lisäksi on sekä säädettäviä että aikataulutettavia kuormia.

Säädettävien kuormien tehoa voidaan laskea hetkellisesti, kuten ilmastointilaitteissa.

Aikataulutettavia kuormia voidaan siirtää ajallisesti joustavasti. (Stluka et al. 2011.)

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan lähemmin sitä, miten eri energiahallinnan osa-

alueita voidaan optimoida.

3.2 Tuotannonohjaus

Tuotannonohjauksella tavoitellaan mahdollisimman alhaisia tuotantokustannuksia.

Tuotannon rajoitteina toimivat kriittiset kuormat eli tehot, jotka tuotannon tulee aina

tavoittaa (Stluka et al. 2011). Tuotannonohjaus huomioidaan sekä tuotantorakennetta

suunniteltaessa sekä tuotantoa optimoidessa.

Lämpöä tuotetaan niin keskitetysti voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa kuin

hajautetusti pienissä lämpökeskuksissa tai kulutuspisteen yhteydessä. Ylijäämälämpöä ja

hukkalämpöä, voidaan hankkia teollisuudelta. (Pesola et al. 2011: 5.) Tuotantolaitoksia

mitoitettaessa tulee huomioida tehon tarve. Kaukolämpöä tuotetaan joko perusteholla,

keskiteholla, huipputeholla tai varateholla. Perustehoa ja keskitehoa tuotetaan usein

keskitetyissä yksiköissä, jolloin kustannukset per tuotettu kilowattitunti saadaan

pienemmiksi. Huippu- ja varatehoa yleensä tuotetaan öljykattiloilla. (Koskelainen et al.

2006: 259.) Hajautetun energiantuotannon ja teollisuuden hukkalämpöä hyödyntämällä

voidaan keskitettyjä tuotantolaitoksia mitoittaa alemman tehotarpeen mukaisesti (Pesola

et al. 2011: 5).
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Tuotannonsuunnittelu perustuu ennusteisiin siitä, minkälaisia tehoja tullaan tarvitsemaan.

Oulun Energia tilaa kuormaennusteen Empower Oy:ltä, joka laatii ennusteen pohjautuen

ulkolämpötilaennusteen ja vertailukelpoisiin toteutuneita vuorokausia vastanneisiin

kulutuslukemiin. Kuormaennusteen pohjalta laaditaan tuotannon ajosuunnitelma ja

ennuste yhteistuotannolla tuotetusta sähköstä. Tuotannon vuoropäällikkö tarkistaa

suunnitelman ja tarvittaessa tekee korjauksia tuotantoennusteisiin esimerkiksi tuotannon

teknisten vikojen perusteella, jolloin tavoitteisiin ei päästä. Oulun Energia tuottaa

kaukolämmön ensisijaisesti Toppilan vastapainetuotannolla ja savukaasulauhduttimella.

Tarvittava lisälämpö tuotetaan reduktiolämmöntuotannolla tai hankkimalla lämpöä

Laanilan Voimalta tai Stora Ensolta. Huipputehot tuotetaan polttoöljyä käyttävissä

lämpökeskuksissa. (Kantola 2010: 31–32.)

Kaukolämpöverkkoon syötetty teho riippuu veden virtausmäärästä sekä meno- ja

paluuveden lämpötilasta. Näistä ainoastaan menoveden lämpötilaa voidaan säätää

keskitetysti. (Koskelainen et al. 2006: 335) Kaukolämpöverkon menoveden lämpötilaa

säädetään ulkolämpötilan perusteella. Tämä tapa ei huomioi kulutuskäyttäytymisen

vaihteluita, eikä näin ollen ole optimaalinen, vaan eräänlainen kompromissi. (Auer 2009:

22.) Menoveden lämpötilan alarajaan vaikuttavia tekijöitä ovat kuluttajien

kaukolämpölaitteiden mitoitus, lämpöhäviö kaukolämpöverkon eri osissa, kuluttajien

tehontarve ja verkonmitoitus. Jos kaukolämpöverkko on alimitoitettu, menolämpötilaa on

nostettava.  Menoveden ylärajaan vaikuttavia tekijöitä puolestaan ovat verkon

rakenteellinen yläraja, sähköntuotanto-odotukset (alhainen menoveden lämpötila

parantaa tuotto-odotuksia) ja lämpöhäviöt (mitä suurempi lämpötila, sitä suuremmat

lämpöhäviöt). (Koskelainen et al. 2006: 335–336.) Menoveden lämpötilan muutokset

näkyvät kaukolämpöverkon kaukaisimmissa kohteissa jopa usean tunnin viiveellä ja tämä

tulee ottaa huomioon menovedenlämpötilaa säädettäessä (Auer 2009: 24). Verkon

viivettä hyödynnetään kaukolämmön varastoinnissa. Tästä puhutaan verkon

akkumulointikykynä. Lämpötilan ja varastoinnin lisäksi kaukolämpöverkon paine-eroa ja

painetasoja säädetään pumppujen ja venttiilien avulla. (Koskelainen et al. 2006: 335.)
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3.3 Kulutuksen ohjaus

Asuinrakennuksen lämmöntarpeeseen vaikuttaa muun muassa ympäristötekijät,

rakennukseen liittyvät tekijät ja asukkaista riippuvat tekijät. Useimmissa tutkimuksissa

keskeisiksi yksittäisiksi tekijöiksi on luokiteltu ulkolämpötila, rakennustyyppi,

huoneistotyyppi, rakennuksen eristys, lämmönsäädön menetelmä, asukkaan ikä,

vuorokauden aika ja se asutaanko rakennuksessa vai ei. (Wei et al. 2014: 37, 39)

Kulutuksen ohjauksella energiayhtiöt pyrkivät eri keinojen avulla hallitsemaan

asiakkaiden kysynnän vaihteluita ja ohjaamaan kulutusta kokonaisuutena

taloudellisempaan suuntaan. Tätä kutsutaan kysynnän hallinnaksi (Demand Side

Management, DSM).  Kysynnän hallinnan toimenpiteillä voidaan tehostaa olemassa

olevan tuotanto- ja verkkokapasiteetin käyttöä ja lykkäämään tarvetta uuden kapasiteetin

rakentamiselle. Tavallisimmat keinot kysynnän hallitsemiseksi ovat kulutushuippujen

leikkaus, huippuenergian tuotannon siirtäminen ajallisesti myöhemmäksi, energian

tuottaminen varastoon ennen kysyntäpiikkiä, energian säästö, kulutuksen strateginen

kasvattaminen ja loppukäyttöenergian vaihtaminen tiettyinä ajankohtina. (Koskelainen et

al. 2006: 101)

Koskelainen et al. (2006: 101) esittivät muutamia keinoja kaukolämmön kysynnän

ohjaukseen. Niitä ovat tariffi- ja hintaohjaus, suora ohjaus, energian varastointi

järjestelmän eri osissa, uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

tuotantokapasiteetin käytön tehostamiseksi ja integroidut lisäpalvelut asiakkaille.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu osaa edellä mainituista kulutuksen ohjauksen

keinoista sekä tuotu esiin ajallinen ohjauksen sekä hybridituotannon vaikutukset

kulutuksen ohjaukseen.

3.3.1 Ajallinen ohjaus

Ajallisella ohjauksella pyritään laskemaan rakennuksien, tyypillisesti julkisten

rakennusien, lämpötilaa silloin kun rakennusta ei käytetä (Pesola et al. 2011: 30).

Tyypillisesti sisäilmaa lämmitetään virastoaikojen mukaisesti (arkipäivisin klo 6.30–19

välillä). Öisin ja viikonloppuisin lämmitys kytketään ns. virransäästötilaan, jossa

keskusjärjestelmä on kytketty pois päältä ja lämmönvaihtimet toimivat pattereina.

Virransäästötilassa lämpötila laskee 19 °C:een, kun se toimistoaikoina nostetaan
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normaalille tasolle 22–22,5 °C:een. (Kärkkäinen et al. 2003: 16.) Tällaisella

aikaohjauksella kuluttaja säästää energiaa, mutta lämpötilan nosto aiheuttaa

kulutuspiikkejä, joten kaukolämpöyhtiön kannalta on edullisempaa ylläpitää tasaisempaa

lämpötilaa. (Pesola et al. 2011: 30.) Ilmanvaihdolla on suuri merkitys myös rakennuksen

sisäilman kannalta. Puutteellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa asukkaille terveyshaittoja

(Allergia- ja astmaliitto & Hengitysliitto: 4). Rakennusalalla valitsevan käsityksen

mukaan ilmanvaihtoa ei pitäisi pysäyttää kokonaan pitkäksi aikaa esimerkiksi yöllä tai

viikonloppuisin. Suuret lämpötilavaihtelut eivät ole välttämättä eduksi kiinteistölle,

koska tällöin myös kosteusolosuhteet muuttuvat jatkuvasti. (Perkkiö 2014b.) Ajalliseen

ohjaukseen voitaneen puuttua sellaisilla toimintamalleilla, joista sekä kuluttaja että

kaukolämmöntuottaja hyötyvät. Tällaisia toimintamalleja ovat hintaohjaus sekä suora

ohjaus.

3.3.2 Hintaohjaus

Erinäisten hinnoittelumallien avulla voidaan ohjata epäsuorasti asiakkaan kulutusta.

Hinnoittelumalleja käydään tarkemmin kappaleessa 3.4 lävitse. Muita epäsuoria

ohjauskeinoja kulutuksen ohjaamiseksi ovat asiakkaiden informaatio-ohjaus ja tiettyjen

teknisten vaatimusten edellyttäminen, kuten lähtevän veden minimilämpötilan sopiminen

kaukolämpösopimuksessa. (Kärkkäinen et al. 2003: 65.) Mäen (2013: 1) mukaan

kulutustiedon jakaminen ja esittäminen asiakkaille voi pienentää asiakkaan kulutusta.

Epäsuoralla ohjauksella tarkoitetaan sitä, että tulokset eivät ole nähtävissä heti vaan

välillisesti pidemmällä aikavälillä. Suoran ohjauksen vaikutukset ovat puolestaan

nähtävissä heti.

3.3.3 Suora ohjaus

Suorassa ohjauksessa lämmönmyyjä ohjaa suoraan asiakkaan lämmön käyttöä.

Ohjaukseen tarvitaan tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmä, johon voidaan kytketä

esimerkiksi sisälämpötilan ja ilmanvaihdon säätämiseen liittyviä ominaisuuksia.

Järjestelmällä ohjataan tyypillisesti vain huonetilan lämmitystehoa ja käyttöveden

kulutusta ei pyritä ohjaamaan. (Koskelainen et al. 2006: 101.) Käyttöveteen tarvittava

lämmön tarve vaihtelee jatkuvasti, joten sitä ei ole järkevää ohjata säätöjärjestelmässä

(Kärkkäinen et al. 2003: 17) Säätöjärjestelmän avulla voidaan alentaa lämmitystehoa
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automaattisesti, silloin kun lämpimässä käyttöveden kulutuksessa on piikki. Tämä

tapahtuu siten, että suurempi osa lämmöstä varataan varaajaan ja lämmön kulkemista

pattereille vähennetään tai suljetaan. (Pesola et al. 2011: 15) Säätöjärjestelmässä

lämpötilan muutokset tehdään niin hitaasti kuin mahdollista. Esimerkiksi suuressa

putkijärjestelmässä kiertävän veden 1 °C:een muutos 5 minuutissa on siedettävä.

Ilmanvaihdossa lämpötilanmuutokset voidaan havaita välittömästi, mikä tekee

ilmanvaihdosta vesikiertojärjestelmää huomattavasti herkemmän lämpötilanmuutoksille.

Ilmanvaihdon lämpötilaa voidaankin laskea ainoastaan hyvin varovasti (1–2 °C).

(Kärkkäinen et al. 2003: 14–15.) Tehokkain tapa ilmanvaihdon osalta olisi pienentää

ilmanvaihtokoneiden tehoa (ilmanmäärää), jotta huonelämpötilat eivät muuttuisi

merkittävästi. Kiinteistöjen lämpötilaan perustuvat säätöjärjestelmät aiheuttavat itsessään

suuria tehomuutoksia, kun niiden asetusarvoja muutetaan. Asetusarvojen muutokset

tehon nostamiseksi tulisikin tehdä portaittain mieluummin tunnin aikajänteellä kuin

minuuttiaikajänteellä. (Perkkiö 2014b.)

Suora ohjaus voidaan käytännössä toteuttaa siten, että asiakas ja lämmöntuottaja solmivat

sopimuksen siitä, että lämmöntuottaja voi leikata tai katkaista asiakkaan lämpökuorman

molempien hyväksymien reunaehtojen mukaisesti (esimerkiksi 25 % kytketystä

kapasiteetista enintään kolme tuntia, yksi tai kaksi kertaa päivässä) (Kärkkäinen et al.

2003: 78) Reunaehtoissa voidaan esimerkiksi määritellä ns. takuulämpötila (esim. 19 °C),

jonka alle lämpötila ei saa laskea. Sopimus on asiakkaalle edullisempi kuin normaali

kaukolämpösopimus.  (Pesola et al. 2011: 33.)

Pesolan et al. (2011: 15) mukaan rakennusten lämpötilaa ei ole toistaiseksi säädetty

optimaaliseksi, vaikka kiinteistöjen ohjausjärjestelmät antaisivat siihen mahdollisuuden

etenkin asuinkerrostaloissa ja liikekiinteistöissä. Tulevaisuudessa asiakkaan lämmityksen

ja ilmanvaihdon ohjaus kiinteistöohjausjärjestelmillä on mahdollista. Muutos vaatii

ainakin tuntimittausdatan aktiivista seurantaa ja kokonaisvaltaisen

mittausinfrastruktuurin rakentamista. Tähän asti on ollut vaivattomampaa käyttää akkuja,

kuten erillisiä varastoja ja kaukolämpöverkkoa, kiinteistön kulutuksen optimoimisessa.

(Pesola et al. 2011: 30.)
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3.3.4 Energiavarastot

Energiaa voidaan varastoida monin eri tavoin kaukolämpöjärjestelmässä. Rakennukset

voivat itse varata energiaa itseensä, kaukolämpöjärjestelmän vesi voi toimia

lämpövarastona tai energiaa voidaan varastoida erillisiin varastoihin. Kaikilla näillä

tavoilla voidaan leikata kulutushuippuja, kun varastoja ladataan matalamman kysynnän

aikana lämpövarastoja ja puretaan niitä suuremman kysynnän aikana.

Rakennusten lämmönvarauskapasiteetti perustuu rakennusten kykyyn sitoa lämpöä

rakennusmassaansa. Suomen rakennuskannasta suuri osa on valmistettu betonista, joka

varastoi lämpöä tehokkaasti. (Pesola et al. 2011: 29.) Rakennusten varaaman energian

(lämpövarauskapasiteetti) avulla voidaan saavuttaa energian säästöä (Braun 2003) ja

mahdollistaa kysynnän joustoa (Pesola et al. 2011: 12). Kysynnänjousto aamu- ja

iltapiikkien tasaamiseksi perustuisi siihen, että rakennuksia lämmitettäisiin

huippukulutushuippua ennen ja jälkeen (latausjakso) ja leikattaisiin huipun aikana

(leikkausjakso). Vaikka kulutushuipun aikana rakennusta ei lämmitettäisikään,

sisälämpötilan laskua tuskin havaittaisiin. (Pesola et al. 2011: 29.)

Braunin (2003) mukaan säästöjen suuruuteen vaikuttaa monet tekijät, kuten käyttöaste,

laitteisto, rakennusten käyttöajankohta, rakentaminen, sää ja säätöstrategia. Pesola et al.

(2011: 29) arvelevat, että energiatehokkaampi uudisrakentaminen lisää entisestään

rakennusten lämmönvarastointikykyä. Etenkin rakennusten tehokkaampi eristyskyky ja

poistoilman talteenotto mahdollistavat kulutushuippujen tasaamisen entistä paremmin

(Pesola et al. 2011: 29).

Kaukolämpöverkkoa voidaan hyödyntää lyhytaikaisena lämmönvaraajanana.

Latausjakson kesto on tyypillisesti pari tuntia, jolloin menoputkeen siirrettävä vesi on 5–

10 °C lämpimämpää kuin tavallisesti. Ylijäämälämmön pumppaus verkkoon voi myös

auttaa yhteistuotantolaitoksia tuottamaan enemmän sähköä. Kaukolämpöverkkoa

voidaan hyödyntää silloin, kun kulutuksen kasvu on ennakoitavissa. (Koskelainen et al.

2006: 389.) Toimenpide on riippuvainen kaukolämpöyhtiöstä, joka verkkoa hallinnoi.

Kiinteistöt voivat rakentaa myös omia erillisvarastoja, kuten lämminvesivaraajia, ja

hyödyntää varastoja silloin kun kulutus on huipussaan. Suurempia erillisvarastoja ja

varastointimenetelmiä on käsitelty enemmän kappaleessa 2.6 Energian varastointi.
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3.3.5 Hajautettu energiantuotanto ja hybridiasiakkaat

Kiinteistöjen omalla tuotannolla voidaan tasoittaa kulutushuippuja. Asiakkaan

kaukolämmön rinnakkaista lämmitysjärjestelmää voidaan kutsua hybridijärjestelmäksi

tai hybridiratkaisuksi. Rinnakkainen järjestelmä voi olla esimerkiksi maalämpöpumppu.

(Sarvaranta et al. 2012.) Hybridijärjestelmät tulevat yleistymään tulevaisuudessa.

Merkittävimpinä ajureina ovat kilpailu ja kokeilunhalu sekä uudet liiketoimintamallit.

(Pesola et al. 2011: 34.) Hybridiasiakkaita voidaan ohjata tuottamaan energiaa silloin,

kun kaukolämmön kysyntä on suurta ja käyttämään omaa energiaansa silloin, kun

kaukolämmön kysyntä on suurta. Tähän voidaan päästä esimerkiksi hintaohjauksen tai

muiden kannusteiden kautta. Optimaalisessa hybridijärjestelmä tuotanto käynnistyy ja

kytkeytyy pois päältä energian kysynnän mukaisesti siten, että lämpö tuotetaan

kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla asiakkaan kulutustarpeet huomioiden.

(Pesola et al. 2011: 15.)

Kaukolämpöyhtiön rooli hajautetussa lämmöntuotannossa voi olla moninainen.

Ensinnäkin se voi olla tuotantolaitteiden omistaja, joka huolehtii järjestelmän käytöstä ja

kunnossapidosta. Toinen vaihtoehto on se, että kaukolämpöyhtiö on sopimusosapuoli,

joka tekee sopimuksen hajautetun lämmön tuottajan kanssa joko pelkästään lämmön

ostamisesta tai lämmön ostamisesta ja myymisestä. (Pesola et al. 2011: 5–6.) Sipilä et al.

(2005) ovat visioineet vapaan lämpökaupan toimintaa kaukolämpöverkon

vaikutuspiirissä. Sähkömarkkinoiden tapaan lämpökaupan toimijoina olisivat tuottajat,

kuluttajat, verkko-operaattori ja tasevastaava. Tuottajina toimisivat niin suuret

kaukolämmön tuottajat ja pientuotantoa harjoittavat kuluttajat. Kuluttajat voisivat

vapaasti valita lämmöntuottajansa ja solmia sopimuksen valitsemansa tahon kanssa.

Vapaa lämpökauppa edellyttäisi muun muassa sitä, että verkon operaattorin tulisi

huolehtia verkon ylläpidosta, kuten kiertoveden lämpötilasta, paineesta ja laadusta.

(Sipilä et al. 2005: 5.)

3.4 Hinnoittelumallit

Hinnoittelumallien avulla voidaan ohjata epäsuorasti asiakkaita tasaamaan

kulutushuippuja tai täydentää muita kulutuksen ohjauksen menetelmiä. Tarkempi

kulutuksen mittaus mahdollistaa monipuolisempien hinnoittelumallien ja tariffien
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käyttöönottamisen (Pesola et al. 2011: 16). Hinnoittelumalleja suunniteltaessa on hyvä

huomioida muutama kriteeri, jotka mallin on täytettävä. Pesola et al. (2011: 16) mukaan

hinnoitteluperusteen tulee olla läpinäkyvä ja yksinkertainen sekä hinnoittelun on

säilytettävä nykyinen kaukolämmön helppous ja vaivattomuus asiakkaille

lämmitysmuotona. Lisäksi mahdolliset lainsäädännön rajoitteet on huomioitava

hinnoittelumallia suunniteltaessa (Kärkkäinen et al. 2003). Hinnoittelumallin olisi hyvä

tarjota asiakkaalle todellisia taloudellisia kannustimia, jotta mielenkiinto energian

säästöön syntyisi (Pesola et al. 2011: 33).

Kärkkäisen et al. (2003: 77) mukaan kaukolämmön hinnan tulee seurata tuottajan

marginaalikustannuksia eli, kuinka paljon viimeisimpänä tuotettu kilowatti energiaa

maksaa. Kaukolämmön tuotannossa marginaalikustannukset kasvavat sen mukaan, mitä

enemmän lämpöenergiaa tuotetaan (vrt. kuva 7). Kärkkäinen et al. (2003: 77) eivät usko,

että täysin kustannusvastaavaa hinnoittelua pystytään rakentamaan.  Monet

tuotantokustannuksista ovat kiinteitä, joten marginaalikustannukset ovat keskimääräistä

matalammalla, ja hintojen on katettava marginaalikustannusten lisäksi myös muita

kiinteitä kustannuksia (Kärkkäinen et al. 2003: 77). Pohjoismaissa yleisesti

kaukolämmön hinnoittelussa energian hinnan muuttuva osa on suuri verrattuna

lämmöntuotannon ja jakelun kustannuksiin (marginaalikustannuksiin).

Marginaalikustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin energiamaksu (Ruotsissa

tyypillisesti 20 % pienemmät), jolloin hinnoittelu ei ole kustannusvastaavaa. (Rydén

2010: 169.) Tämä saattaa puolestaan johtaa vääriin hintasignaaleihin, ja kaukolämpöä ei

välttämättä nähdä niin mielekkäänä vaihtoehtona verrattuna esimerkiksi lämpöpumpun

hankintaan (Sarvaranta et al. 2012: 5).

Reilu kymmenen vuotta sitten Kärkkäinen et al. (2003: 78) suosittelivat kahta erilaista

kaukolämmön kulutusta tasaavaa hinnoittelumallia. Ensimmäisessä vaihtoehdossa

asiakas antaa suostumuksensa siihen, että lämmöntuottaja voi leikata huippukulutusta ja

asiakkaalle annetaan kiinteähintainen alennus. Toisessa vaihtoehdossa asiakas saa itse

päättää, miten hän leikkaa huippukulutuksensa, ja asiakkaalle annettaisiin alennusta

esimerkiksi tehomaksusta (basic rate) sen perusteella, kuinka hyvin hän pystyisi

huippukuormaa tasaamaan. Tämä kannustaisi asiakasta leikkaamaan kulutustaan

kysyntähuippujen aikana.   (Kärkkäinen et al. 2003: 78.)
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Hinnoittelussa voidaan kehittää sen kaikkia kolmea eri hintakomponenttia:

energiamaksua, tehomaksua (perusmaksua) tai liittymismaksua. Lisäksi kirjallisuudessa

on käsitelty myös kiertovesimaksuun perustuvaa hinnoittelun uudistamista. Seuraavissa

kappaleissa on kerrottu tarkemmin eri hintavaihtoehtojen kehittämisestä.

3.4.1 Energiamaksun kehittäminen

Nykyinen, suurimmassa osassa kaukolämpöyhtiöitä käytössä oleva energian

tasahinnoittelu ei anna asiakkaalle signaalia, että hänen pitäisi ohjata

kulutuskäyttäytymistään vähäisemmän kysynnän ajankohtiin. Kausihinnoittelulla

voidaan puuttua tähän ongelmaan. Se on kustannusvastaavampi ja huomioi

huippukulutuksesta johtuvat kustannukset. Kausiperustaista hinnoittelua on kokeiltu

ainakin Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla. Helsingin Energialla on ollut käytössä

vuoden 2011 alusta erilliset hinnat kesälle, talvelle ja talven huippukaudelle. Tampereen

Kaukolämpö Oy:lla on kolme eri kausiperustaista energiamaksua: perushinnoittelu

maalis-toukokuussa ja syysmarraskuussa, 20 prosenttia halvempi hinnoittelu kesä-

elokuussa ja 10 prosenttia kalliimpi hinnoittelu joulu-tammikuussa. Vantaan Energialla

noudatetaan kausihinnoittelua siten, että kesällä on halvemmat ja talvella vastaavasti

kalliimmat energiamaksut sekä syksyllä ja keväällä myös hieman talvea alemmat

energiamaksut. Vantaan Energian laskelmien mukaan hinta asiakkaalle pysyy

suunnilleen samana kuin tasahinnoittelussa, mutta se kannustaa

energiansäästötoimenpiteisiin talvella. Vuodenaikariippuvainen kausihinnoittelu on

yleistynyt myös Ruotsissa. (Sarvaranta et al. 2012: 15–16.)

3.4.2 Tehomaksun kehittäminen

Tehomaksua (perusmaksua) tulisi viedä kohti todellisia tehovesivirtoja kohden.

Kaukolämpöyhtiöt tekevät jonkun verran tarkistuksia, mutta työmäärä on iso. Uusi

mittaustekniikka antaa tekniset valmiudet tarkastaa tehomaksu oikeansuuruiseksi.

(Sarvaranta et al. 2012: 17.) Sarvaranta et al. (2012: 18) kertovat, että E.ON on Ruotsissa

kokeilut uutta hinnoittelumallia yritysasiakkaille. Hinnoittelumalli koostuu kolmesta eri

hintakomponentista: edellisen kuukauden korkeimman tehon päiväkeskiarvoon

perustauvasta tehokomponentista (kr/KWh), osittain veden lämpötilasta riippuvasta

virtauskomponentista (kr/m3) ja vuorokaudenajasta riippuvasta energiakomponentista



54

(kr/kWh). Hinnoittelumalli kannustaa asiakkaita hallitumpaan lämmönkäyttöön ja

tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä, koska muutokset vaikuttavat suoraan

energialaskuun. (Sarvaranta et al. 2012: 18.)

3.4.3 Kiertovesimaksun kehittäminen

Jäähtymäkomponenttiin perustuvat hinnoittelu kannustaa asiakasta parempaan

asiakaslaitteiston kunnossapitoon. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kiertovesimaksun

avulla. (Sarvaranta et al. 2012: 19.) Kiertovesimaksu perustuu asiakkaan laitteiston läpi

virtaavaan veden määrään kuutioina (laskutus €/m3). Kiertovesimaksun etuina ovat muun

muassa helppo ymmärrettävyys ja yksinkertainen laskutus. Kiertovesimaksu laskutetaan

lämpömittarin läpivirranneen kaukolämpöveden mukaan eli asiakas maksaa sitä

vähemmän, mitä tehokkaammin asiakkaan laitteisto pystyy hyödyntämään läpivirtaavan

veden lämpöenergian. Mikäli maksua peritään vain lämmityskaudella, maksut jakautuvat

melko oikeudenmukaisesti asiakkaiden kesken. (Heikkilä 2011: 36.) Haittapuolena

saattaa olla se, että asiakas saattaa kokea maksun rangaistusmaksuna. Maksu saattaa

riippua myös siitä, kuinka lähellä tai kaukana kuluttaja on tuotantolaitoksessa. Jos asiakas

on lähellä tuotantolaitosta, lisäjäähdytys on vaikeaa. (Pöyry Finland Oy 2010: 14.)

3.4.4 Liittymismaksun kehittäminen

Liittymismaksu ohjaa asiakkaiden kiinnostusta liittyä kaukolämmön piiriin (Sarvaranta

et al. 2012: 8). Keskeisimpänä johtopäätöksenä Sarvaranta et al. (2014: 3) ehdottavat,

että liittymismaksu tulisi jaksottaa kertamaksun sijaan tuleville vuosille. Aarnio (2014:

88) ehdottaa liittymismaksun osamaksuvaihtoehtoa ja ns. avaimet käteen -palvelua

kaukolämmön asiakkaiden houkuttelemiseksi.

3.4.5 Hybridiasikkaiden hinnoittelu

Energiankulutusta voidaan tasapainottaa myös tarjoamalla hybridiasiakkaille uusia

hinnoittelumalleja. Hybridiasiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, joilla on yksi tai useampi

rinnakkainen lämmitysmuoto kaukolämmön lisäksi. Tavoitteena olisi saada asiakkaat

käyttämään omaa tuotantokapasiteettiaan huippukulutuksen aikana. Kaukolämmön

hinnan tulisi huippuaikoina olla asiakkaan kapasiteetin marginaalikustannuksia

korkeampi. Hybridiasiakkaat voivat ehkä tulevaisuudessa myös syöttää omaa tuotantoaan
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lämpöverkkoon, mutta esimerkiksi kesäisin, kaukolämpöyhtiölle voi olla

kannattavampaa maksaa asiakkaalle siitä, ettei lämpöä pumpattaisi verkkoon. (Sarvaranta

et al. 2012: 24–25.)

3.4.6 Yhteenveto uusista hinnoitteluvaihtoehdoista

Sarvaranta et al. (2012: 36) ovat koonneet eri kaukolämmön hinnoitteluvaihtoehtoja ja

pohtineet niiden soveltuvuutta liikekiinteistöille, palvelu- ja toimistorakennuksille sekä

kerros- ja rivitaloille (ks. taulukko 1). Kuluttajan käyttöajankohdasta riippuvia malleja

ovat perinteinen tasahinnoittelu, lämmön käyttöajasta riippuva hinnoittelu,

huippukuormien erillishinnoittelu, reaaliaikainen hinnoittelu ja huippukuorman

sopimuksellinen vähentäminen. Kulutusta ajallisesti ohjaavia malleja puolestaan ovat

reaaliaikainen hinnoittelu, huippukuorman sopimuksellinen vähentäminen sekä

kulutuksen ohjaus alhaisemman sopimushinnan tai hintasignaalin kautta. (Sarvaranta et

al. 2012: 36.)
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Taulukko 1. Kaukolämmön hinnoittelumallit (muokattu Sarvaranta et al. 2012)

3.5 Kaukolämmön liiketoimintamallit ja uudet tuotteet

Kaukolämpöala kohtaa lähivuosina monenlaisia haasteita. Näitä ovat pienentynyt

energian tarve, muuttuneet asiakasvaatimukset, sääntelyn muutokset sekä muutokset

kustannusrakenteessa. Energiantarve pienentyy muun muassa siksi, että rakennuksien

energiatehokkuus parantuu ja lämmön tarve vähenee, rakennuksissa hyödynnetään entistä

tehokkaampia lämpöpumppuja ja kaukolämpöyhtiöiden on yhä vaikeampi löytää uusia

potentiaalisia asiakkaita. Asiakasvaatimukset ovat muuttuneet siinä määrin, että asiakkaat

haluavat yhä useammin vaikuttaa omiin lämmityskustannuksiinsa ja kuluttaa sellaista

kaukolämpöä, jolla on myös ilmastoa ja ympäristöä edistäviä tekijöitä. Ruotsissa EU-

tason ja kansallisen tason muutokset ovat vaikuttaneet Suomen tavoin. Kaukolämmön

kustannusrakenteessa on paljon kiinteitä kustannuksia ja uudet investoinnit ovat kalliita,
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polttoaineiden hinnat nousevat ja sähkön hinta on pysynyt matalana, mikä on vähentänyt

kaukolämmön tuottavuutta. (Rydén et al. 2013: 16.) Tämän alaluvun tavoitteena on

syventyä siihen, millaisia kaukolämmön liiketoimintamalleja on olemassa ja millaisilla

liiketoimintamalleilla voidaan tasapainottaa energian kulutusta.

3.5.1 Liiketoimintamallin rakentaminen

Fjärrsyn-projektin loppuraportin mukaan (Rydén et al. 2013) liiketoimintamallin kuvaus

on tärkeä osa liiketoimintamallien analysointia ja kehittämistä. Liiketoimintamallin

kuvauksen tulee antaa tiedot mallin rakenteesta, kokonaisvaltainen ymmärrys

liiketoimintamallista ja kokonaiskuva siitä, miten liiketoimintamalli linkittyy yrityksen

muuhun toimintaan. Liiketoimintamalli voidaan strukturoida esimerkiksi lomakkeen tai

tarkistuslistan avulla. Rakenteen kuvaaminen luo perustan muun muassa

liiketoimintamallin ymmärtämiselle ja ongelmanratkaisulle. Liiketoimintamalli on

kuvattava niin, että se on ymmärrettävissä yhdellä vilkaisullakin. Kokonaiskuvan

välittämiseksi yrityksessä on pyrittävä kuvaamaan sitä, kuinka liiketoiminnan muutokset

ja vaatimukset vaikuttavat yrityksen eri osa-alueisiin. Kokonaiskuvan avulla luodaan

ehdot sille, kuinka valittujen toimintatapojen kanssa mennään eteenpäin. (Rydén et al.

2013: 110.)

Liiketoimintamallin kuvauksen rakentamisessa voidaan hyödyntää Fjärrsyn-projektissa

luotuja osa-alueita ja apukysymyksiä (ks. taulukko 2). Osa-alueita on neljä: arvon

tuottaminen asiakkaille, strateginen jatkuvuus ja kilpailukyky, infrastruktuuri ja resurssit

sekä talous. (Rydén et al. 2013: 110.)
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Taulukko 2. Liiketoimintamallin kuvauksen viitekehys (muokattu Rydén 2013).

Asiakkaan arvon tuotannossa pohditaan sitä, millaisia tuotteita ja millaisille asiakkaille

niitä tarjotaan. Asiakasryhmät voivat jaotella kiinteistön omistajiin (yritysasiakkaisiin ja

asunto-osakeyhtiöt), pientalo-omistajiin ja teollisuuteen. Kiinteistöomistajista löytyy

vielä monia erilaisia ryhmiä, kuten asunnot, liikekiinteistöt ja toimistot sekä asiakkaat,

joilla on suuria kehitystarpeita ja asiakkaat, joilla on kaukolämmitys ja -jäähdytystarpeita.

Teollisuusasiakkailla saattaa olla myös erilaisia tarpeita niin lämmityksen kuin

jäähdytyksenkin suhteen.  Asiakkaan arvontuotantoa tarkastellessa voidaan myös

arvioida eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa asiakassuhteeseen. Näitä ovat esimerkiksi

asiakasvuorovaikutus ja asiakkaan vaikutusmahdollisuudet sekä toimitusvarmuus,

kustannusrakenne, käyttöön ja huoltoon liittyvät palvelut, hinnanvaihteluiden vakaus,

kaukolämmön ympäristöarvot, paikallisten energialähteiden hyödyntäminen ja tuki

kiinteistöissä tehtäviin kehitystoimenpiteisiin, kuten energiatehokkuuden tai

asiakasvuorovaikutuksen parantamiseen. (Rydén et al. 2013: 111.)

Kilpailukykyä vahvistavia resursseja ja prosesseja mietittäessä voidaan pohtia

esimerkiksi sitä, mitä osaamisalueita yrityksessä tulee kehittää. Toinen tekijä voi olla

asiakasvaatimusten parempi huomioiminen liiketoimintaa kehitettäessä esimerkiksi

varmistamalla toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaisiin ja tukea heitä kiinteistöjen

kehittämisessä. Kolmas vaihtoehto on perehtyä kilpailijoiden toimintaan

lämmitysmarkkinoilla ja liiketoiminta-alueiden rajapinnoilla tehtävä kehitystyö.

Toisaalta yritys voi tarkastella tarkemmin toimintansa arvontuottoa ja seurata paremmin
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talouden tuloksellisuutta. Yritys voi seurata tai osallistua tutkimukseen ja kehitykseen

sekä kehittää näin omaa osaamistaan esimerkiksi energia- ja ympäristöasioissa. Yritys voi

myös kehittää toimintaansa kouluttamalla yrityksen omistajia ja hallitusta. Kaukolämmön

asemaa paikallisesti voi myös vahvistaa syventämällä suhdetta paikallisiin päättäjiin.

(Rydén et al. 2013: 111.)

Infrastruktuuria ja prosesseja kuvaillessa tarkastellaan sitä, mitkä prosessit luovat arvoa

asiakkaille ja mitkä ulkoiset sidosryhmät ovat merkittävimpiä sekä mitkä asiat ovat

keskeisiä kullekin asiakasryhmälle. Prosesseja, jotka saattavat tuottaa lisäarvoa

asiakkaalle, ovat muun muassa polttoaineiden hankinta, riskien hallinta ja kaupankäynti

rahoitusmarkkinoilla, huolto- ja kunnossapitoprosessit ja asiakasvuorovaikutuksen

kehittäminen joko yksilö- tai asiakasryhmätasolla. Keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä voivat

olla esimerkiksi yrityksen omistajat, jätelämmön ja polttoaineiden toimittajat,

rakennusliikkeet, muut kaukolämpöyhtiöt, paikalliset päätöksentekijät, alaan liittyvät

järjestöt sekä konsultit ja muut neuvonantajat. Mahdollisia avainresursseja ovat

esimerkiksi avainasiakaspäälliköt, jotka tekevät yhteistyötä asiantuntijoiden tuotannossa

ja järjestelmissä. Myös mittaus- ja tietojärjestelmät, viestinnälliset valmiudet,

innovatiivinen toimintaympäristö ja yritysmäinen oppiminen, kaukolämmön- ja

jäähdytyksen kompetenssi sekä tuotanto ja jakelu voivat olla liiketoiminnan kannalta

avaintekijöitä. (Rydén et al. 2013: 112.)

Taloudellista kannattavuutta yritykselle voivat esimerkiksi tuoda kustannusperustainen,

markkinapohjainen hintataso, liiketoiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä, riskien

hallinta, hyvä kustannustietämys, vakaat käyttöolosuhteet ja tuotantojärjestelmän

joustavuus, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, halvempien polttoaineiden hyödyntäminen

tai jätteiden poltto sekä kustannusperusteinen hinnoittelu. Taloudelliseen

kannattavuuteen vaikuttavat myös muun muassa lämmön kysynnän kehitys lähivuosina,

omistajien vaatimukset, omistajien vakavaraisuus ja heidän mahdollisuutensa osallistua

uusiin houkutteleviin investointeihin. Taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa myös

taloudelliset ohjauskeinot, kuten energiaverotus, päästöoikeudet ja sertifikaatit sekä muu

sääntely. (Rydén et al. 2013: 112.)
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3.5.2 Liiketoimintavaihtoehdot

Suomessa kaukolämpöä pääsääntöisesti tuotetaan suurien kaupunkien

kaukolämpöyhtiöissä. Tämän lisäksi on myös pienempiä kaukolämpöyhtiöitä ja

alueellisia lähilämpöä myyviä lämpöyrittäjiä. (Hakala et al. 2012: 4.) Hakala et al. (2012)

ovat luoneet järjestämistavaltaan neljä erilaista vaihtoehtoa uusiksi

liiketoimintamalleiksi, joita ovat 1) perinteinen lämpöyrittäjyysmalli, 2) franchising-

liiketoimintamalli, 3) kokonaisvaltainen palvelumalli ja 4) yhteistoimintamalli.

Perinteisessä lämpöyrittäjyysmallissa paikallinen, kaukolämpöyhtiön ulkopuolinen

yrittäjä tuottaa lämpöenergiaa ja myy sitä asiakkaille sopimushintaan joko suoraan tai

välillisesti kaukolämpöyhtiön kautta (Hakala et al. 2012: 6, Motiva 2014c). Mallin

ansaintalogiikka perustuu yksinkertaisuudessaan siihen, että lämmönkuluttaja maksaa

lämpöyrittäjälle kulutuksensa mukaan. Lämpöyrittäjän vastuulla on laitosinvestoinnit

sekä polttoaineiden hankinta. Tästä syystä yrittäjän riskeinä ovat muun muassa lämmön

hinnan ja kysynnän vaihtelut sekä laitoksen toimintahäiriöt. (Hakala et al. 2012: 6.)

Kaukolämpöyhtiöt voivat tarjota lämpöyrittäjille esimerkiksi huoltoon,

laadunvarmistukseen ja koulutukseen liittyä palveluja, kuten esimerkiksi apua urakoinnin

valvontaan tai yleistä päivystys- ja hälytysapua (Nuutila 2008). Alun perin

lämpöyrittäjyyden tavoitteena on ollut vähentää lämmöntuotannon öljyriippuvuutta sekä

lisätä pienyrittäjyyttä ja lisäelinkeinomahdollisuuksia maaseudulla. Vuonna 2012

Suomessa oli yli 500 kohdetta, joista valtaosa (40 %) oli Länsi-Suomessa. (Motiva

2014c.) Perinteistä lämpöyritysmallia käytetään muun muassa silloin, kun

kaukolämpöyhtiö on aikeissa ulkoistaa liiketoimintojaan (Hakala et al. 2012: 6).

Franchising-liiketoimintamallissa paikallinen kaukolämpöyrittäjä (franchise-ottaja)

hankkii oikeuden emoyhtiön (franchise-antajan) liiketoimintakonseptiin ja toimii

emoyhtiön keskitetysti suunnittelemien toimintatapojen mukaisesti. Franchise-antaja

ansaitsee franchise-ottajan, paikallisen kaukolämmön tuottajan, maksamilla

franchisemaksuilla (eli rojalteilla). Franchise-ottaja ansaitsee siis lämmön myynnillä.

Liiketoimintamallin avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua esimerkiksi keskitetyssä

polttoaineen hankinnassa ja järjestelmän huollossa, keskitetyissä laitoksien

kilpailutuksissa ja hankinnoissa sekä keskitetyissä tukitoiminnoissa, kuten myynnissä ja
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laskutuksessa. Lisäksi franchise-antaja voi rahoittaa osan tarvittavista investoinneista.

(Hakala et al. 2012: 8.)

Kokonaisvaltaisessa palvelumallissa lämmöntuottaja vastaa siitä, että asiakkailla on joka

hetki haluttu lämpötilataso mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla.

Palvelusopimukseen voidaan liittää myös lisäpalveluja, jotka voivat liittyä esimerkiksi

lämmityskonseptin suunnitteluun ja toteutukseen, energiatehokkuuden parantamiseen tai

kiinteistön energiahuoltoon. Kokonaisvaltaisen palvelumallin ansaintalogiikka voi

energian kulutuksen lisäksi perustua myös lämmönsäästämisestä saatavaan tuloon ja

energiatehokkuustoimenpiteiden palvelumaksuihin (vrt. ESCO-konsepti). Tällainen

toimintamalli mahdollistaa ansainnan, vaikka lämmön kysyntä tulevaisuudessa

laskisikin, koska ansainta ei perustu kokonaan asiakkaan kuluttamaan energian määrään.

Mallin avulla lämmön tuottaja voi pienentää omia tuotantokustannuksiaan, mikä näkyy

myös asiakkaan loppulaskussa. (Hakala et al. 2012: 9.) Hakalan et al. (2012: 11) mukaan

monet lämpöyrittäjien tarjoamat polttoaineiden hankintaan ja ylläpitoon liittyvät palvelut

ovat jo nykyään kokonaispalvelumallin mukaisia. Heidän mukaansa Suomessa ei ole

kuitenkaan kohteita, johon kaukolämpöyritykset toimittaisivat kiinteistökohtaista

lisäautomatiikkaa tai tekisivät energiakatselmuksia.

Yhteistoimintamallissa kaukolämpöyritys solmii sopimuksen paikallisen suuren

kuluttajan tai tuottajan kanssa ylijäämälämmön kauppaamisesta. Kun kaukolämpöyritys

solmii sopimuksen ylijäämälämpöä tuottavan suurkuluttajan kanssa, sopimukseen on

usein liitetty osto- ja toimitusvelvoite. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että

kaukolämmöntuottaja on velvollinen ostamaan ylijäämälämpöä, vaikkei sille ole käyttöä

ja suurkuluttajan on taattava tietty taso myytävästä ylijäämälämmöstä.

Kaukolämmöntuottaja saa varmuudella lämpönsä ja suurkuluttaja varman tulovirran.

Kaukolämpöyritys voi ostaa ylijäämälämpöä suurkuluttajalta ja myydä sen eteenpäin

jakeluverkkoon. Kaukolämpöyritys voi harjoittaa myös yhteistoimintaa lisälämpöä

ostavan suurtuottajan kanssa, kuten toisen kaukolämpöyrityksen kanssa. Suurtuottaja

tuottaa enemmän lämpöenergiaa kuin sillä on kysyntää ja myy sen

kaukolämpöyritykselle. Toiminta on kannattavaa, jos suurtuottajan tuottaman

lämpöenergian muuttuvat kustannukset ovat alhaisemmat kuin toisen

kaukolämpöyrityksen tarvitseman lisätuotannon hinta. (Hakala et al. 2012: 11–13.)
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3.5.3 Energian tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat liiketoimintamallit ja uudet
kaukolämmön tuotteet

Energian tuotantoa ja kulutusta tasapainottavia liiketoimintamalleja ei ole juuri käsitelty

tieteellisissä tutkimuksissa tai konsulttipapereissa. Edellisessä kappaleessa esitetyt

liiketoimintavaihtoehdot eivät ottaneet kantaa siihen, miten niillä voitaisiin ohjata

energian kulutusta tai tuotantoa. Perinteisellä lämpöyrittäjyysmallilla voidaan tehdä

tuotantorakennetta paremmaksi ja vähentää siten öljykattiloiden käyttöä.

Yhteistoimintamallilla voidaan saada myös tuotantorakennetta vähähiilisempään

suuntaan. Kokonaisvaltainen palvelumalli puolestaan soveltuu erinomaisesti

kulutushuippujen leikkaukseen ja öljyn käytön vähentämiseen.

Aarnio (2014) loi uusia kaukolämmön tuotteita Savon Voimalle. Uusia tuotteita

kehittäessään hän keskittyi hintaohjaukseen kulutusta ohjaavana tekijänä. Uudet

tuoteratkaisut perustuivat niin energiamaksu-, tehomaksu- kuin

liittymismaksukomponentin kehittämisen ympärille. Tuoteratkaisut hyvine ja huonoine

puolineen on luettavissa Liitteestä 1.

Kysyntäjoustoon voidaan vaikuttaa hintaohjauksessa parhaiten

energiamaksukomponentin avulla. Mitoituksella voidaan vaikuttaa asiakkaan

kysyntäjoustoon merkittävästi. Jos kalliimman tuotannon ajalla tuotetun energian hinta

mitoitetaan korkeammaksi kuin säästö energiayhtiöllä on todellisuudessa ja halvemman

tuotantoajan energian hinta matalammaksi, asiakas voi vaikuttaa merkittävästi

kysyntäjoustoonsa, mutta energiayhtiön kannalta siitä ei välttämättä synny

kustannussäästöjä. (Aarnio 2014: 71–72.) Kysyntäjoustoon tähtääviä tuotteita ovat

ulkolämpötilaluokkiin perustuva ulkolämpötilatuote, kulutushuipun korkeammaksi

hinnoitteleva huipputehotuote ja talviaamujen erilliseen hinnoitteluun perustuva tuote.

Muita energiamaksukomponenttiin vaikuttavia tuotteita ovat eri vuodenaikojen

kausihinnoittelu sekä uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu vihreä tuote. Tehomaksuun

(perusmaksuun) vaikuttavia tuote-ehdotuksia ovat vuosittaiseen huipputehoon perustuva

tehomaksu, kuukausittainen huipputehomaksu, joka koostuu niin kiinteästä kuin

liukuvasta osasta sekä jäähtymään perustuva tuote, hybridilämmittäjille suunnattu alempi

tehomaksu ja bonus-järjestelmä, jossa asiakkaalle maksetaan kannustin alentuneesta

tilaustehosta. (Aarnio 2014.) Sekä energiamaksuun että tehomaksuun perustuvat tuotteet
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edistävät energian kulutusta tasapainottivia menetelmiä – toisin kuin liittymismaksuun

perustuvat tuotteet, jotka edistävät vain uusien asiakkaiden hankintaa.

3.6 Yhteenveto kaukolämmön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavista
menetelmistä ja liiketoimintamalleista

Älykäs kaukolämpöverkko pystyy sopeutumaan kysynnän vaihteluihin ja tasoittamaan

kulutushuippuja. Tuotantoa ohjaavia menetelmiä ovat muun muassa tuotantolaitosten

oikea mitoitus ja tuotannon ajojärjestyksen optimointi. Kulutuspuolta voidaan ohjata joko

epäsuorasti esimerkiksi hintaohjauksen avulla tai suorasti säätöjärjestelmän avulla.

Kulutusta voidaan ohjata myös ajallisesti, energiaa varaamalla ja varastoimalla sekä

hybridituotannon avulla.

Hinnoittelumalleilla voidaan ohjata epäsuorasti kulutusta tai täydentää esimerkiksi suoran

ohjauksen menetelmiä. Hinnoittelumalleja kehitettäessä voidaan tarttua joko

energiamaksu-, tehomaksu-, liittymismaksu- tai kiertovesimaksukomponenttiin sekä

kannustinjärjestelmien luomiseen. Erityisen hyvin kulutusten ohjaukseen soveltuvat

energia-, kierto- ja tehomaksuun linkittyvät hinnoittelumallit.

Liiketoimintamalleja analysoidessa tulee kiinnittää huomiota, millä tavoin asiakkaalle

tuotetaan lisäarvoa, miten strateginen kilpailukyky muodostuu, millainen infrastruktuuri

ja prosessit tuottavat asiakkaille lisäarvoa ja miten liiketoiminta tuottaa taloudellista

kannattavuutta yritykselle. Öljyn kulutusta voidaan vähentää haja-asutusalueilla

perinteisellä lämpöyrittäjyyden mallilla. Kulutushuippuja voitaneen tasata esimerkiksi

yhteistoimintamallilla ostetulla teollisuuden hukkalämmöllä tai kokonaisvaltaisella

palvelumallilla, jolla tähdätään kulutushuippujen tasaamiseen. Energian kulutusta

tasapainottavia tuotteita ovat esimerkiksi ulkolämpötilatuote, huipputehotuote,

kausituote, kuukausittaiseen tehoon perustuva tuote sekä jäähtymään perustuva tuote.

Energian kulutusta voidaan tasata myös hybridituotannolla ja hybridiasiakkaille voidaan

kehittää omia tuotteita kysynnän vaihtelujen tasoittamiseksi. Erilaiset kannustimet ja

bonukset voivat myös ohjata energian kulutuksen tasaamiseen.
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4 LIIKETOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN OULUN
ENERGIALLE

Diplomityön yhtenä tavoitteena on kehittää uusia liiketoimintamalleja Oulun Energialle.

Tässä luvussa perehdytään ensin Oulun Energian kaukolämpöliiketoimintaan ja esitellään

kulutushuippujen leikkaus -pilotti, jonka pohjalta uusia liiketoimintavaihtoehtoja on

lähdetty kehittämään. Asiakas- ja laitetoimittajahaastatteluja varten kehitettiin pari

liiketoimintavaihtoehtoa, jotka on muodostettu teorian ja Oulun Energian toimijoiden

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Luvun loppupuolella on laskettu myös

kulutushuippujen leikkauksesta syntyvät säästöpotentiaalit Oulun Energian ja kahden

erilaisen asiakkaan näkökulmista. Lopuksi vastataan diplomityön kolmanteen

tutkimuskysymykseen.

4.1 Kaukolämpöliiketoiminta Oulun Energialla

Oulun Energian kaukolämpöliiketoiminnan ansaintalogiikkana on perinteinen: asiakas

maksaa kuluttamastaan kaukolämmöstä. Energiamaksun lisäksi asiakas maksaa

tehomaksun sopimushinnaston mukaisesti ja kaukolämpöverkkoon liittyessään

liittymismaksun. Oulun Energia huolehtii koko arvoketjusta aina polttoaineen

hankinnasta lämmöntoimitukseen asiakkaalle asti. Oulun Energia huolehtii myös

jakeluverkon rakentamisesta, kunnossapidosta ja korjaamisesta. Perustuotanto tuotetaan

yli 90 prosenttisesti Toppilassa: Toppila 1 ja Toppila 2 -tuotantolaitoksissa. Laanilan

ekovoimalaitos tukee omalla tuotannollaan kaukolämmön tuotantoa. Vara- ja

huipputehoa hankitaan ulkopuolelta – pääosin Stora Enson ylijäämälämpönä. Lisäksi eri

puolella Oulua (Limingantullissa, Oulunsuussa, Vasaraperällä, Pateniemessä ja

Laanillassa) on lämpökeskuksia ja Toppilassa lämpökattiloita huippu- ja varatehon

tuottamiseksi.

Asiakkaat solmivat kaukolämpöyhtiön kanssa sopimuksen kaukolämmön toimittamisesta

olemassa olevan sopimushinnaston mukaisesti. Liittymismaksun hinta riippuu Oulun

energialla sopimusvesivirrasta ja liittymäjohdon pituudesta (ks. taulukko 3). (Oulun

Energia -konserni 2013a). Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva
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(Oulun Energia -konserni 2014a). Tehomaksu riippuu sopimustehosta ja energiamaksu

energiankulutuksesta (ks. taulukko 4) (Oulun Energia -konserni 2013a).

Taulukko 3. Liittymismaksun laskentakaava (Oulun Energia -konserni 2013a).

Sopimusvesivirta V (m3/h) Laskentakaava
0–0,2 2 640 + 78 * L
0,21–2,0 1 280 + 6 650 * V + 90 * L
2,01–10,0 5 600 + 4 320 * V + 115 * L
yli 10,0 19 900 + 2 900 * V + 140 * L

L= liittymäjohdon pituus

Taulukko 4. Tehomaksun laskentakaava ja energiamaksun hinta Oulussa, Oulunsalossa
ja Haukiputaan Energia Oy:llä (Oulun Energia -konserni 2013a).

Sopimusvesivirta V (m3/h) Tehomaksun laskentakaava (€/vuosi)
0–0,2 2,71 x 138 = 373,98 €
0,21–5,0 2,71 x (34 + 520 * V)
yli 5,0 2,71 x (1134 + 300 * V)
Energiamaksu 47,08 €/MWh, sis. alv 24 %

Oulun Energian varsinainen tuote on myydä kaukolämpöä asiakkailleen kulutuksen

mukaisesti. Yhtiö on nostanut myös sen rinnalle muutamia palveluita. Vuonna 2013

saatiin päätökseen siirtymä automaattiseen etäluentaan kaikissa Oulun Energian

käyttöpaikoissa. Automaattinen etäluenta edistää asiakkaan laskuttamista kulutuksen

mukaan ja mahdolliset laiteviat voidaan tunnistaa aiempaa nopeammin. Syksyn 2014

aikana kaukolämmön asiakkaille avataan pääsy maksuttomaan energiatiliin, jossa voi

muun muassa seurata omaa energiankulutustaan. Oulun Energia tarjoaa myös maksullista

kaukolämpölaitteiden katselmuspalvelua, johon sisältyy siirtimien tiiviyskoe,

lämmönjakokeskuksen toimintakoe, sopimusvesivirtauksentarkistus ja

kaukolämpölaitteiden käytönneuvontaa. Asiakas voi tilata myös pelkän

sopimisvesivirran tarkistuksen palveluhinnaston mukaisesti. (Oulun Energia -konserni

2013b.)

4.1.1 Oulun Energian asiakasryhmät

Oulun  Energialla  on  noin  9300  asiakasta  kaukolämmön  piirissä.  Noin  75  %  näistä  on

pientaloja (ks. kuva 8). Asuinkerrostaloja noin 13 %, liikekiinteistöjä, toimistoja,
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virastoja tai koulurakennuksia 6,5 % ja teollisuuteen ja liikenteeseen liittyviä rakennuksia

4 %.

Kuva 8. Asiakasryhmät Oulun Energialla.

Kun kuitenkin katsotaan rakennuksien tilavuutta (ks. kuva 9) asuinkerrostalot ovat suurin

ryhmä liki kolmanneksen osuudella. Heti perässä ovat liikekiinteistöt,

toimistorakennukset, virastot ja koulurakennukset noin 24 % osuudella ja teollisuuteen ja

liikenteeseen liittyvät rakennukset noin 21 %. Pientalojen tilavuus on ainoastaan alle

viidennes kokonaistilavuudesta.

Kuva 9. Rakennuksien tilavuus asiakasryhmittäin (m3).
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Asiakasryhmien lukumäärän ja tilavuuden perusteella voidaan olettaa, että tilavuudeltaan

suuremmat asiakasryhmät myös kuluttavat enemmän energiaa. Tästä syystä

energiatehokkuutta parantavat ja kulutushuippuja leikkaavat toimenpiteet kannattaa

kohdistaa pientalojen sijaan suurempiin rakennuksiin, kuten liikekiinteistöihin,

toimistorakennuksiin ja kouluihin tai suuriin asuinkerrostaloihin.

4.2 Kulutushuippujen leikkaus -pilotti

Oulun Energia ja Oulun yliopiston säätötekniikan asiantuntijat toteuttavat vuosina talvina

2013–2014 ja 2014–2015 pilotin, jossa pyritään selvittämään tarkemmin sitä, kuinka

paljon kiinteistöissä on huippukulutuksen leikkauspotentiaalia. Talvella 2013–2014

mittauksia suoritettiin kolmessa kohteessa, joita olivat asuinkerrostalo, toimistorakennus

ja koulurakennus. Tulevana talvena 2014–2015 mittauksia on tarkoitus suorittaa edellä

mainittujen kohteiden lisäksi kirjastorakennuksessa. Valitut kohteet ovat

ominaisuuksiltaan ja tehotarpeiltaan erilaisia, jotta mittaustuloksetkin olisivat vaihtelevia.

Säätöjärjestelmä perustuu Internet-pohjaiseen tiedonvälitykseen, joka käyttää hyväkseen

standardoitua Web Service -rajapintaa. Oulun Energian palvelin laskee ja määrittää

jokaiselle kiinteistölle tarvittavat asetusarvot vuorokaudeksi eteenpäin kulutusennusteen

muodossa ja julkaisee ne Web Service -rajapinnassa. Kiinteistön automaatiojärjestelmä

lukee kulutusennusteen ja välittää kiinteistöstä tietoja takaisin palvelimelle.

Kulutusennusteen perustella kiinteistön automaatiojärjestelmä pystyy optimoimaan

kiinteistön lämmönkulutusta latausjakson ja leikkausjaksojen avulla. Pilotissa rajapinnat

kolmelle eri laitetoimittajalle (ks. kuva 10). Lisäksi ensi talven pilottiin on räätälöity

yhteys neljännellekin laitetoimittajalle. Nuolet osoittavat tiedon siirron eri toimijoiden

välillä.



68

Kuva 10. KLEI-projektin testiasetelma (muokattu Perkkiö 2014a).

Ensimmäisenä pilottitalvena leikkausjaksot asetettiin pääosin manuaalisesti ja muut

tarvittavat asiat: ajankohdat, tehorajat ja muut rajoitteet, asetettiin automaattisesti. Lataus-

ja leikkausjaksojen asetusarvot lasketaan erillisen laskentamallin ja optimontialgoritmin

perusteella. Laskennassa huomioidaan kiinteistöjen yksilöllinen varauskyky eri

olosuhteissa. Näiden pohjalta saatiin ennuste 24 tunniksi eteenpäin kiinteistön

lämmitystarpeesta, jonka avulla voidaan tasoittaa huippukulutusta.

Kuvassa 11 on esitetty yhden pilottikiinteistön 1.4.2014 rajoitettu teho sekä saman

kiinteistön olosuhteiltaan samankaltaisen päivän teho (normaali teho). Normaalin tehon

ja rajoitetun tehoon väliin jäävä pinta-alan perusteella, voidaan sanoa, että kulutusta

voidaan leikata merkittävästi jo pilotoitujen laskentamallien ja optimointialgoritmien

perusteella yksittäisissä kohteissa.
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Kuva 11. Kulutushuippuleikkaus pilottikiinteistössä (muokattu Perkkiö 2014a).

Vaikka systeemin tavoitteena on kulutushuippujen leikkaus järjestelmän avulla, voidaan

kulutusta optimoida luultavasti myös muina ajanhetkinä. Ensi talven pilotoinnissa on

tarkoitus automatisoida testiajojen rajoitus- ja latausjaksot. Ensimmäisenä talvena saatiin

toteutettua mittauksia ainoastaan lyhyen jakson aikana, jossa sääolosuhteet eivät olleet

testiasetelman kannalta otolliset. Lähtöoletuksena on, että suurin leikkauspotentiaali on

silloin kun erot päivälämpötilan ja yölämpötilan välillä ovat suuria. Suurin

leikkauspotentiaali on todennäköisesti -5 °C…-20 °C lämpötila-alueella, koska

ilmanvaihtolaitteiden tarvitsema energia on silloin suurimmillaan, mutta kiinteistön

lämpöhäviöt eivät kuitenkaan ole. Tulevana talvena saadaan todennäköisesti tällekin

oletukselle vahvistusta mittausten kautta.

4.3 Uudet liiketoimintamallit Oulun Energialla

Oulun Energian kanssa pohdittavat uudet liiketoimintamallit perustuvat kulutushuippujen

leikkaus -pilotin testijärjestelmään eli siihen, että asiakkaan kulutusta ohjattaisiin suoraan

leikkaus- ja latausjaksojen avulla sekä rakennuksen varauskapasiteettiä hyödyntämällä.

Liiketoimintamallia täydennettäisiin uusia hinnoittelumalleja miettimällä.

Liiketoimintamallia kehitettiin teoriassa esiinnousseiden vaihtoehtojen ja

puolistrukturoitujen asiakashaastattelujen ja laitetoimittajahaastattelujen avulla.
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Tutkittavan liiketoimintamallin toimintalogiikkana olisi se, että asiakas voi

lisäautomaatiota hankkimalla leikata kulutushuippujaan, josta kaukolämpöyhtiö hyvittää

jotakin. Sopimus hyvittämisestä solmittaisiin kaukolämpöyhtiön kanssa. Itse laitteen

asiakas voisi hankkia joko laitetoimittajalta tai sitten kaukolämpöyhtiö voi tarjota

palvelumallia. Sopimusvaihtoehtoja käydään läpi kappaleessa 4.3.2.

4.3.1 Tarkasteltavat asiakasryhmät

Asiakasryhmät voi jakaa monella tavalla, esimerkiksi kiinteistönomistajiin,

pientaloasiakkaisiin ja teollisuusasiakkaisiin. Oulun Energian kiinnostuksen kohteena

ovat kulutushuippujen leikkaamisen osalta kiinteistönomistajat, jotka voidaan jakaa

kiinteistön perusteella: asunto-osakeyhtiöiden ja yksityisiin tai julkisiin

kiinteistönomistajiin.

Kiinteistöt voidaan jakaa esimerkiksi seuraavanlaisiin ryhmiin: kiinteistöt, joissa ei ole

säätöjärjestelmää ja kiinteistöt, joissa on säätöjärjestelmä sekä uusiin kiinteistöihin.

Kiinteistöistä mielenkiintoisimmat Oulun Energian kannalta ovat isoimmat

liikekiinteistöt, toimistot ja koulut sekä asuinrakennukset. Liikekiinteistöjä, toimistoja,

kouluja tai muita julkisia rakennuksia on Oulun Energian asiakkaina yli 600 kappaletta ja

asuinkerrostaloja yli 1200 kappaletta. Myös uudet kiinteistöt voivat olla mielenkiintoinen

kohde, jos ne ovat kokoluokaltaan riittävän suuria. Liiketoimintamalleja tarkasteltaessa

tässä keskitytään liikekiinteistöihin, toimistorakennuksiin, kouluihin ja muihin julkisiin

rakennuksiin sekä asuinkerrostaloihin, joiden omistajina ovat joko yksityiset ja julkiset

kiinteistönomistajat.

4.3.2 Sopimusvaihtoehdot

Haastattelujen pohjalle luotiin kaksi erilaista sopimusvaihtoa: kaukolämpöyhtiö-asiakas-

laitetoimittaja-malli ja avaimet käteen -malli. Kaukolämpöyhtiö-asiakas-laitetoimittaja-

mallissa (ks. kuva 12) energian kulutushuippujen leikkaamisesta kiinnostunut asiakas

laatii sopimuksen kaukolämpöyhtiön kanssa ja saa tarvittavat lähtötiedot lisälaitteiden

hankkimista varten. Asiakas hankkii lisälaitteet tai -automaation laitetoimittajalta. Mikäli

asiakas omistaa useampia kiinteistöjä, joissa on eri automaatiojärjestelmät, hän joutuu

hankkimaan lisälaitteet useammalta laitetoimittajalta. Asiakas laatii sopimuksen
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laitetoimittajan kanssa mahdollisesta huoltosopimuksesta. Jotta automaatiojärjestelmä

vähentää huippukuormien aikoina tehoa niin kuin pitää, täytyy laitetoimittajan ja

kaukolämpöyhtiön järjestelmien keskustella toistensa kanssa. Tämä toimii ainoastaan

kaukolämpöyhtiön ja laitetoimittajien tiiviillä yhteistyöllä ja tuotekehityksellä.

Kuva 12. Vaihtoehto1: Kaukolämpöyhtiö-asiakas-laitetoimittaja-malli.

Avaimet käteen -mallissa (ks. kuva 13) asiakas solmii sopimuksen vain

kaukolämpöyhtiön kanssa, joka puolestaan solmii palvelusopimuksen laitetoimittajan

kanssa. Kaukolämpöyhtiöllä on tarjota mallinmukaista tuotetta ainoastaan sellaisiin

asiakkaan kiinteistöihin, jotka ovat kaukolämpöyhtiön palvelusopimuksen piirissä.

Laitetoimittaja toimittaa järjestelmän ja mahdollisesti myös vastaa ylläpidosta. Asiakkaan

sijaan ylläpidon maksaa kaukolämpöyhtiö.
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Kuva 13. Vaihtoehto 2: Avaimet käteen -malli.

Laitetoimittajan toimittamien lisälaitteiden tai -automaation hinta voi myös perustua

erityyppisiin sopimuksiin. Se voi olla yksittäinen kertainvestointi, kokonaispalvelumalli

tai asiakas tai kaukolämpöyhtiö voi maksaa laitetoimittajalle ratkaisun säästön suuruuden

perusteella (vrt. ESCO-konsepti). Viimeksi mainitussa laitteenhankkija maksaa siis sitä

suuremman summan, mitä paremmin säätöjärjestelmällä voidaan leikata kulutushuippuja.

Sopimusvaihtoehdoissa ei vielä pohdittu syvemmin vastuukysymyksiä, kuten esimerkiksi

sitä, kumpi osapuoli kaukolämpöyhtiö vai laitetoimittaja takaa asiakkaan lämpötilan sekä

kumpi osapuolista on vastuussa laitteiston huoltamisesta. Luontevinta varmaankin olisi,

että huollosta vastaisi laitetoimittaja ainakin vaihtoehdossa 1. Käytännössä vaihtoehdossa

2 kaukolämpöyhtiön pitäisi ottaa suurempi vastuu asiakkaan olosuhteista, sillä

kommunikointi tapahtuu tällöin ainoastaan asiakkaan ja kaukolämpöyhtiön välillä.

4.3.3 Energian hinnoittelun vaihtoehdot

Energian hinnoittelu voidaan toteuttaa kulutushuippuja leikkaamaan kannustavasti monin

eri tavoin (ks. taulukko 5). Yksi vaihtoehto olisi nykyistä halvempi tasahinnoittelu niille,

jotka lähtevät kulutushuippujen leikkaukseen mukaan.  Tämä kannustaisi asiakkaita

vähentämään kulutusta kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Kausihinnoittelussa, eli

tiettyjen kuukausittaisten tai vuorokauden aikaisten kysyntäjaksojen korkeammassa



73

hinnoittelussa, voisi asiakasta ohjata kulutussäästöihin huippukulutuksen aikana.

Jäähtymään perustuvalla hinnoittelulla tarkoitetaan sitä, että energiamaksu olisi sitä

halvempi, mitä tehokkaammin asiakkaan kiinteistöautomaatiojärjestelmä pystyy tehon

hyödyntämään. Jäähtymään perustuvalla hinnoittelulla voidaan kannustaa asiakkaita

tekemään energiatehokkuusinvestointeja ja ohjaamaan vähempään kulutukseen.

Huipputehoon perustuvassa hinnoittelussa tehomaksu (perusmaksu) alentuisi uuden

pienentyneen huipputehon mukaisesti. Erilaiset investointikannustimet, esimerkiksi

korottoman maksuajan muodossa, tai muut rahalliset kannustimet voisivat saada

asiakkaita mukaan palveluun.  Hybridivaihtoehdot yleistyvät tulevina vuosina, joten olisi

tarpeellista kehittää myös hybridiasiakkaille uusi hinnoittelumalli. Energiayhtiö voi

tarjota hybridiasiakkaille esimerkiksi vaihtoehtoa, jossa olisi tavallista korkeampi

energiamaksu ainakin huippukysynnän aikana. Näin asiakas käyttäisi omaa tuotantoaan

silloin, kun se on kaukolämpöyhtiölle edullista. Tehomaksu voisi olla joko

samasuuruinen tai nykyistä alhaisempi hybridiasiakkaille.

Taulukko 5. Esimerkkihinnoitteluvaihtoehtoja.

Ensimmäiset kolme vaihtoehtoa: tasahinnoittelu, kausihinnoittelu ja jäähtymään

perustuva hinnoittelu voidaan nähdä toisilleen vaihtoehtoisina. Periaatteessa myös

useampaa energiahinnoittelua, tehomaksuvaihtoehtoja ja kannustimia voidaan käyttää

myös yhdistellen. Näistä hybridiasiakashinnoittelu pitänee miettiä omana

kokonaisuutenaan.
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4.4 Asiakkaiden ja laitetoimittajien näkemyksiä
liiketoimintavaihtoehdoista

Asiakashaastattelujen ja laitetoimittaja haastattelujen tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat

lämmitysratkaisuissa ja lämpötoiminnassa tuottavat lisäarvoa heille. Lisäksi

haastatteluissa selvitettiin asiakkaiden ja laitetoimittajien näkemyksiä

liiketoimintavaihtoehdoista ja heidän kiinnostuksestaan uusiin kaukolämmön tuotteisiin.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoitujen haastattelumenetelmää käyttäen.

Lämmityksen roolia kiinteistön omistajille ja heidän arvostamiaan lämmitysratkaisun

valintaan vaikuttavia asioita selvitettiin ensin avoimella kysymyksellä. Lisäksi heiltä

kysyttiin, mitä mieltä he olivat lämmitysratkaisun helppoudesta ja vaivattomuudesta,

hintojen ennustettavuudesta, lähienergian hyödyntämisestä ja ympäristövaikutuksista

lämmitysratkaisua valittaessa. Potentiaalisilta asiakkailta kysyttiin myös heidän

arvostamiaan asioita kaukolämpöyhtiössä avoimella kysymyksellä. Näiden kysymysten

jälkeen keskusteltiin melko vapaasti edellisessä kappaleissa esitettyjen

sopimusvaihtoehdoista ja hinnoittelumalleista sekä muista uusista

liiketoimintavaihtoehdoista. Liitteessä 2 on esitetty asiakashaastattelujen pohjana

käytetty haastattelurunko.

Laitetoimittajahaastatteluissa keskusteltiin sopimusvaihtoehtojen ja hinnoittelumallien

pohjalta heidän näkemyksistään kulutushuippuja leikkaavasta liiketoiminnasta. Heiltä

kysyttiin suoraan millaisilla volyymeilla heillä olisi kiinnostusta lähteä uuteen

liiketoimintaan mukaan. Haastatteluissa käytiin myös keskustelua asiakashaastatteluissa

esiinnousseiden ajatusten pohjalta. Laitetoimittajilta kysyttiin suoraan myös sitä, mitä

toiveita heillä olisi kaukolämpöyhtiön suuntaan liiketoimintamallin prosessikehityksessä.

Liitteessä 3 on esitetty haastattelurunko laitetoimittajahaastatteluissa.

4.4.1 Asiakkaiden näkemyksiä liiketoimintavaihtoehdoista

Asiakashaastattelut toteutettiin haastattelemalla kahta erilaista potentiaalista asiakasta:

yksityistä kiinteistösijoittajaa Hannu Hamaria sekä Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen

(myöhemmin Oulun Tilakeskus tai Tilakeskus) kiinteistöpäällikköä Veijo Kotilaista.

Hamari on osakkaana parissa kymmenessä eri asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä ja niistä

useissa myös hallituksen puheenjohtajana Oulun kantakaupungin alueella. Hänen
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kiinteistönsä ovat pääosin liikekiinteistöjä, mutta joukossa on myös joitakin

asuinkerrostaloja. Oulun Tilakeskus puolestaan hallinnoi noin 600 kiinteistöä Oulun

alueella, joista suurin osa on kaukolämpöverkon piirissä. Tyypillisiä tilakeskuksen

hallinnoimia rakennuksia ovat koulut ja päiväkodit, mutta joukkoon mahtuu myös

terveyskeskuksia, sairaala, liikuntapaikkoja ja vanhusten palvelukotejakin.

Molemmat haastateltavat toivat ilmi sen, että lämmityskulut ovat todella merkittävä

kuluerä kiinteistön kokonaiskustannuksista. Tilakeskusta sitoo myös kaupungin

energiansäästötavoitteet. Oulun kaupungille on luotu erityiset energiansäästötavoitteet

yhdessä viiden muun suurimman kunnan kesken kaikkia kuntia velvoittavien tavoitteiden

lisäksi. Lisäksi Oulun kaupunki on myös sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä

EU:n 2020 -20 % -päästötavoitteen mukaisesti. Siksi Oulun Tilakeskuksella on erityinen

syy olla mukana leikkaamassa kulutushuippuja ja näin saada kiinteistöjen

hiilidioksidipäästöjä alemmaksi. Kaupungin omaisuus on kiinteistöissä ja kiinteistöjen

kuluista energiakulut on suuri menoerä kaupungille, mikä tuo paineita niiden

pienentämiselle.

Molemmat haastateltavat pitivät lämmitysratkaisua valittaessa lämmitysmuodon

helppoutta ja vaivattomuutta, matalaa hintatasoa sekä kulutuksen ennustettavuutta

merkittävinä asioina. Hamari mainitsi sen, että yleensä, kun investoi nykyhinnoilla

kannattavaan energiansäästöratkaisuun, niin pidemmällä tähtäimellä investointi on

vieläkin kannattavampi, kun energian hinnat tunnetusti nousevat. Lähienergiaa Hamari

piti myös merkittävänä tulevaisuuden trendinä, jossa energia tuotetaan hajautetusti.

Ideaalitilassa kiinteistö voisi itse tuottaa oman energiansa. Toisaalta Oulun mittakaavassa

siellä tuotettu kaukolämpökin on lähienergiaa. Lähellä tuotettu energia on Hamarin

mukaan turvallisempaa ja sitä voidaan säätää paremmin tarpeen mukaan. Hamari mainitsi

myös vertailukohtana Saksan, jossa kiinteistökohtainen energiantuotanto on erittäin

suosittua. Tilakeskuksen Kotilainen piti ympäristöarvoja todella merkittävinä asioina

lämpövaihtoehtoja miettiessä. Hamarikin piti positiivisena sitä, että öljyn käyttöä

voitaisiin lämmitysratkaisuilla vähentää.

Tilakeskus on pitää kaukolämpöä lähes itsestään selvänä lämmitysratkaisuna, kun

kiinteistö sijaitsee kaukolämpöalueella. Ainoastaan haja-asutusalueilla on pitänyt miettiä
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muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi öljy- tai hakelämmitystä. Toimintavarmuus ja

helppous ovat olleet ratkaisevassa asemassa kaukolämmön valinnalle. Myös Hamarin

kiinteistöissä on käytössä kaukolämpö. Ainakin jossain määrin tulevaisuudessa molempia

haastateltuja kiinnostaa omat energiantuotantoratkaisut vähintäänkin täydentämään

kaukolämpöä.

Hamari on ollut tyytyväinen siihen, että Oulun Energia on tullut asiakkaille enemmän

näkyväksi. Esimerkiksi tilausvesivirtaa on alettu tarkistamaan oma-aloitteisesti. Hän

toivoo, että sama aktiivinen rooli jatkuisi asiakaskontakteissa. Hän mainitsee

kehitysideana kiinteistökohtaisen raportin toimittamisen kiinteistön omistajille aina

tietyin väliajoin. Tällä hetkellä tämäntyyppistä tietoa toimitetaan lähinnä isännöitsijälle,

ja on isännöitsijästä kiinni toimitetaanko se eteenpäin hallituksen jäsenille. Hän arvelee,

että tieto vaikuttaa energiankulutukseen liittyvän tietämyksen kasvamiseen ja valmiuteen

tehdä tarvittavia kulutushuippuja leikkaavia muutoksia kiinteistöihin.

Esitetyistä sopimusmalleista Hamari ei nähnyt oikein kumpaakaan vaihtoehtoa parhaana

mahdollisena ratkaisuna. Hän painotti haastattelussa sitä, että kaukolämpöyhtiöiden

pitäisi luoda markkinat tarjoamalla asiakkaille porkkana, johon he voisivat tarttua.

Energiayhtiö antaisi asiakkaalle ongelman (kulutushuippujen leikkaus) ja asiakkaat

päättäisivät sen, miten he voivat ratkaista kulutuskysynnän tasaamisen. Tämä antaisi

myös laitetoimittajille signaalin miettiä, mitä he voisivat tarjota asiakkaille. Ratkaisuja

Hamarin mukaan voisi syntyä pikemminkin tällä tavalla kuin sillä, että asiakkaalle

tarjottaisiin jotain valmista ratkaisua kiinteään hintaan ja tiettyyn takaisinmaksuaikaan

sidottuna. Kotilainen oli puolestaan avoin molemmille vaihtoehdoille. Hän piti

luonnollisena, että asiakas investoisi johonkin lisälaitteeseen, koska laite tulee niin

sanotusti toisiopuolelle asiakkaan kiinteistöön ja asiakas solmisi sopimuksen ainoastaan

kaukolämpöyhtiön kanssa toimitettavasta lämmöstä. Asiakas voisi uusia laitteen sitten,

kun se on elinkaarensa päässä.  Kotilainen pitää myös mahdollisena, että

kaukolämpöyhtiö voisi tarjota suoraan palvelua (avaimet käteen -malli). Hän epäili, että

kaukolämpöyhtiö ei olisi kiinnostunut hallinnoimaan koko systeemiä, sillä tällä hetkellä

laiteinvestoinneista muun muassa takuut ja huoltovastuut kuuluvat laitetoimittajalle. Jos

kuitenkin lisälaite ei ole fyysinen, vaan esimerkiksi tiedonsiirtoa, voisi Kotilaisen mukaan

olla loogista, että kaukolämpöyhtiö tarjoaisi palvelun.
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Eri hinnoittelumalleista heräsi haastateltavissa monenlaisia ajatuksia. Hamarin mukaan

hybridihinnoittelun tulisi olla paljon ehdotettua kannustavampi, sillä on

yhteiskunnallinen etu, että kiinteistöt alkaisivat tuottaa omaa energiaa. Hamarin mukaan

pitäisi palkita asiakkaita siitä, jos he pystyisivät pitämään kulutuksensa mahdollisimman

tasaisena. Haastattelun aikana Oulun Energian edustaja Risto Haapalainen esitti, myös

mallin, jossa asiakas ostaisi jonkin tietyn määrän energiaa ja ylimenevästä osuudesta

asiakas maksaisi hieman kalliimmin (vrt. laajakaistaoperaattorit). Hamarin mielestä

laajakaistaoperaattorien analogiaa kannattaisi ehdottomasti pohtia, sillä toimintalogiikka

voisi olla kaukolämmönhinnoittelussa samantyyppinen. Pidemmällä tähtäimellä

laajakaista-analogia edellyttäisi hänen mielestään kaukolämpöverkon avaamista

lämmöntuottajille: kuka vain voisi alkaa myydä lämpöä kaukolämpöverkon kautta.

Kotilaisen mukaan asiakkaille voitaisiin tulevaisuudessa tarjota useampaakin

hinnoitteluvaihtoehtoa. Joidenkin kiinteistöjen kannalta tasahinnoittelu voisi olla sopiva,

joidenkin taas hybridihinnoittelu.

Pilottiprojektissa esitetyn mallin houkuttelevuutta on haastattelujen perusteella vielä

vaikea sanoa. Hamarin näkemyksen mukaan kiinnostusta voisi olla, jos

kaukolämpöyhtiön tarjoamat vaihtoehdot ovat laitetoimittajien vaihtoehtoihin verrattuna

kilpailukykyisiä. Kulutushuippujen leikkaamiseen Hamarilla olisi kiinnostusta

esimerkiksi lämmöntalteenottoa tehostamalla tai kiinteistöautomaatioon varaajia

rakentamalla. Hän vierasti pitkäaikaisia huoltosopimusmalleja tai kovin monimutkaisia

tuotekonsepteja. Laitetoimittajien tarjoamia säästöön perustuvia hinnoitteluvaihtoehtoja

Hamari piti kyseenalaisena. Kiinteistönomistajat eivät välttämättä tiedä, mihin

investoivat, joten laitetoimittaja voi saada helpoilla toimenpiteillä mittavia tuloja

aikaiseksi, mikä ei aina ole asiakkaan etu. Kotilainen näki Tilakeskuksen roolin

edelläkävijänä. Kaupungin lämmitysratkaisut voivat näyttää esimerkkiä asukkaille ja

kannustaa heitäkin lähtemään mukaan. Kotilaisen mukaan ei pitäisi ainoastaan miettiä

investoinnin kannattavuutta, vaan myös sitä, miten kaupungin päästötavoitteet voitaisiin

investoinnin avulla saavuttaa ja millaisia työllistäviä vaikutuksia sillä olisi alueelle.

Tiivistäen takaisinmaksu voisi olla pitkäkin, kunhan kokonaishyödyt olisivat suuremmat

kuin menot.
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Asiakashaastattelujen pohjalta Oulun Energian pitää vielä kehittää liiketoimintamalleja

eteenpäin yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Hamari painotti haastattelussa

muun muassa tuotteen yksinkertaisuutta ja vapaita markkinoita. Hän ei pitänyt

välttämättömänä, että kaukolämpöyhtiö tarjoaa valmista palvelua asiakkailleen. Älykäs

kaukolämpöverkko kuitenkin vaatii tuotannon ja kulutuksen välistä kommunikointia,

joten voi olla vaikeaa leikata kulutushuippuja ilman kaukolämpöyhtiön tuottamaa

kysyntäennustetta.

4.4.2 Laitetoimittajien näkemyksiä liiketoimintavaihtoehdoista

Työssä haastateltiin kahta laitetoimittajien edustajaa: Fidelix Oy:n Arto Nissilää ja

Schneider Electrickin Sami Perämäkeä. Sekä Fidelix Oy että Schneider Electric

toimittavat kiinteistöautomaatioon liittyviä ratkaisuja. Fidelix Oy:n pääpaino on

urakoinnissa: ansaintalogiikka perustuu sopimusurakoiden sekä ylläpitosopimuksista

saataviin tuloihin. Schneider Electricillä on käytössään kaksi päätoimintamallia, joista

ensimmäinen on ESCO-malli, jossa asiakas tekee investoinnin ja laitetoimittaja laskee

tarkan säästösuunnitelman ja laitetoimittaja sitoutuu säästötavoitteisiin. Toinen päätuote

on palvelu, jossa asiakkaan energiansäästötavoitteisiin pyritään pääsemään kiinteistön

käyttöolosuhteita optimoimalla. Näissä molemmissa malleissa laitetoimittajan saama

palkkionsuuruus riippuu syntyneestä säästöstä. Tyypillisesti suhde on 50:50 eli

syntyneestä energiansäästöstä puolet asiakas säästää ja toinen puoli menee

laitetoimittajille. Kuitenkin jakoperuste on hyvin pitkälti sopimuspohjainen.

Nissilän haastattelussa tuli esiin se, että periaatteessa kumpi vain sopimusmalli voisi olla

toimiva. Hänen mielestään hieman parempi olisi kuitenkin avaimet käteen -sopimusmalli,

jos vain kaukolämpöyhtiötä kiinnostaisi vaihtoehto. Schneider Electricin Perämäen

haastattelussa ei tullut esiin niin vahvaa viestiä siitä, kumpi vaihtoehdoista olisi parempi:

molemmat vaihtoehdot koettiin toimiviksi. Liiketoimintamallin ansaintalogiikassa olisi

vielä paljon pohdittavaa: kuka maksaa, mitä maksaa, kuka lopulta hyötyy ja kuinka

paljon. Schneider Electricillä on lähdetty liikkeelle siitä, että ensin mietitään, kuinka

paljon tuote tai palvelu tulisi kustantamaan ja sen perusteella muodostettaan hinta. Toinen

vaihtoehto voisi Perämäen mukaan olla syntyneeseen säästöön perustuva hinnoittelu (vrt.

ESCO-konsepti), mutta ongelmaksi muodostuu vertailutason puuttuminen eli se, mihin

syntynyttä säästöä voidaan verrata. Fidelix Oy:llä ei ollut vielä konkreettisia näkemyksiä
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siitä, miten hinnoittelu tulisi toteuttaa. Luultavasti asiakkaalle investointi riippuisi

perusinvestoinnista sekä jaksottaisesta, esimerkiksi kuukausittaisesta ylläpitokulusta,

jonka aikana säädöt ja viritykset saataisiin optimitasolle. Fidelix Oy:llä oli myös

jonkinlaista mielenkiintoa säästöön perustuvaan hinnoitteluun, mutta lähinnä Nissilän

mielestä syntynyt säästö kuuluu ennemminkin asiakkaalle. Asiakas pitäisi saada

tarttumaan kaukolämpöyhtiön kannustimeen, joten siinä mielessä olisi tärkeää, että

asiakas myös hyötyisi lisäinvestoinnista. Nissilä näkee myös kausisopimukset asiakkaan

kannalta ongelmallisena. Jos laitetoimittaja ennen sopimuskauden päättymistä niin

sanotusti puristaa lämpöjä alemmaksi ja sopimuksen uusimisen jälkeen lämmitetään lisää,

niin asiakkaan kannalta tämä voi olla huonompi vaihtoehto kuin jatkuva ylläpitosopimus.

Fidelix Oy on toimittanut tähän mennessä kiinteistöautomaatiojärjestelmän noin sataan

kiinteistöön Oulussa. Schneider Electricillä on puolestaan tuhatkunta automatisoitua

kiinteistöä Oulun Energian kaukolämpöverkon alueella. Markkinaosuudet heijastunevat

myös siihen, millaisilla volyymeillä laitetoimittajat ovat kiinnostuneita lähtemään

kaukolämpöyhtiön mukaan pilotin tyyppiseen liiketoimintaan. Fidelix Oy olisi

kiinnostunut tuotteistamaan tuotteen jopa muutamaan kohteeseen, mikäli pilottituote olisi

helposti skaalattavissa. Schneider Electricillä kiinnostusta olisi, jos volyymit olisivat

muutamia kymmeniä, mutta Perämäki painotti senkin olevan pieni luku. Jos sama

systeemi olisi siirrettävissä muihinkin kaukolämpöyhtiöihin, niin tietenkin se olisi vielä

parempi. Luvut tietenkin riippuvat Perämäen mukaan myös siitä, mitä toimenpiteitä

yksittäisessä kiinteistökohteessa tulee tehdä ja kuinka hyvin tuote saadaan standardisoitua

niin, että räätälöinnin määrä yksittäisen kiinteistön ominaisuuksien mukaan on

minimaalinen.

Molemmat laitetoimittajat innostuivat Hannu Hamarin aiemmassa haastattelussa

esitetystä ajatuksesta: kaukolämpöyhtiö tarjoaisi porkkanan, jotta asiakas tekisi

jonkinlaisia muutoksia kulutushuippujen leikkaamiseksi ja kiinteistönomistaja voisi itse

valita, millaisen tuotteen asentaa. Fidelix Oy:llä on jo nykyisellään tarjolla

tämäntyyppisiä ratkaisuja asuinkiinteistöjen omistajille, joissa ei ole ilmanvaihtoa.

Jossain määrin Nissilä ilmaisi kiinnostusta kaukolämpöyhtiön kanssa tehtävään

yhteistyöhön markkinoinnista. Tämä voisi olla hänen mukaansa yksi porras, jos KLEI-

projektin tyyppistä ratkaisua ei päädytä tekemään. Schneider Electricin edustaja Perämäki
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esitti kiinnostusta siihen, että hintaohjauksella voisi ohjata asiakkaan käyttäytymistä

kulutushuippujen leikkaamiseen. Hän näki siinä vastauksen siihen, että laitetoimittajat

voisivat tarjota ratkaisuja, joilla saataisiin säästöjä kulutushuippujen aikana kuin

muulloinkin.

Haastatteluissa tuli jonkin verran muitakin kommentteja pilottiasetelman kehittämiseksi.

Tiedonsiirto voisi Schneider Electricin Perämäen mukaan olla nykyistä

yksinkertaisempaa ja standardoidumpaa. Erityisenä toiveena olisi se, että tieto

kaukolämpöyhtiöltä asiakkaalle ja asiakkaalta laitetoimittajalle olisi standardoitua jopa

kaukolämpöyhtiöiden kesken, jotta laitetoimittajat voisivat tehdä myös itse

standardoidumman palvelun, jota voisi hyödyntää myös muilla paikkakunnilla. Perämäki

uskoi tämän helpottavan myös muita laitetoimittajia. Vertailukohtana käytettiin Forecan

tuottamaa sääennustetta, mitä monet laitetoimittajat käyttävät jo nykyisellään.

Laitetoimittajien haastattelujen perusteella sopimusvaihtoehdot ja hinnoittelu vaatii vielä

pohtimista. Laitetoimittajien näkemyksien mukaan asiakkaalla ei ole valinnanvaraa uutta

lisäautomaatiota hankkiessa, koska lisäosan ostamisen vuoksi koko

kiinteistöautomaatiojärjestelmän vaihtaminen ei olisi järkevää. Haasteena on se, miten

hinnat pidetään asiakkaalle kilpailukykyisinä ja sellaisina, että säästöä syntyisi niin

asiakkaalle kuin kaukolämpöyhtiöllekin ja toiminta olisi laitetoimittajienkin

näkökulmasta kannattavaa.

4.5 Säästöpotentiaalin selvittäminen

Säästöpotentiaalin laskennalla pyrittiin selvittämään, millaisilla asiakasvolyymeillä

Oulun Energian olisi kannattavaa investoida kulutushuippuja leikkaavan palveluun, jonka

avulla voitaisiin tuottaa kiinteistöille kulutushuippujen leikkaukseen tähtäävä

kysyntäennuste. Analyysin lähtötietoina on käytetty ulkopuolisen konsulttiyhtiön

laatimia kulutusprofiiliryhmiä, joille on laskettu kahdelle pakkasalueelle (-10…-15 ja -

15…-20) kolmentunninmittaiset kokonaiskulutusmäärät sekä aamulta klo 7–10 välillä

että illalta klo 20–23 välillä. Profiiliryhmät jaoteltiin muodon perusteella kahteen

ryhmään: yhden huipun kiinteistöiksi (1H) ja kahden huipun kiinteistöiksi (2H). Yksi

kulutushuippu aamulla kertoo todennäköisesti ilmanvaihtokoneiden käynnistymisestä,
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joten voidaan olettaa, että 1H-ryhmä sisältää esimerkiksi liikekiinteistöjä,

toimistorakennuksia ja kouluja tai muuta suuria kiinteistöjä. 2H-ryhmässä voidaan

puolestaan olettaa olevan enemmän asuinkäytössä olevia kiinteistöjä.

Kokonaiskulutustiedon lisäksi lähtötietoina käytettiin viiden edellisen talven

keskilämpötilatietoja, Oulun Energian tuotantotietoja vuodelta 2012 ja Oulun Energian

tuotantohintoja vuodelta 2014. Lämpötilatiedoista laskettiin päivien lukumäärät kahdella

pakkasalueella (-8…-15 °C ja -15…-22 °C) viiden vuoden keskiarvona. Kulutushuippuja

leikkaavan palvelimen hinnaksi arvioitiin 150 000 €.

Kulutusryhmien kokonaiskulutusta leikattiin Oulun Energian aiempien pilottien ja

aiempien tutkimustietoihin perustuvilla prosenteilla. 1H-ryhmän kiinteistöjä leikattiin

lämpötilaltaan -8…-22 °C arkipäivien osalta seuraavasti: minimileikkaus aamulla -15 %

ja illalla -0 %, keskileikkaus aamulla -20 % ja illalla -10 % ja maksimileikkaus aamulla -

25 % ja illalla -10 %. 2H-ryhmän kiinteistöjä leikattiin kaikkina lämpötilaltaan -8…-22

°C päivien osalta seuraavasti: minimileikkaus aamulla ja illalla -10 %, keskileikkaus

aamulla ja illalla -15 % ja maksimileikkaus aamulla ja illalla -20 %. Leikattu

energiamäärä muunnettiin säästetyksi tuotantoenergiamääräksi verkostohyötysuhteen

(arviolta 90 %) käänteisluvun avulla. Säästetylle energiamäärälle laskettiin säästyneet

tuotantokustannukset tuotantohinnan avulla. Laskelmien oletuksena on, että öljy

pystyttäisiin leikkaamaan kulutushuipusta kokonaan ja loppu osuus huipusta olisi muilla

raaka-aineilla tuotettua energiaa. Leikkauksessa ei ole huomioitu mahdollisia

latausjaksoista aiheutuvaa lisäystä tuotantokustannuksissa.

Säästetyt tuotantokustannukset jaettiin ryhmän jäsenten lukumäärälle, jolloin saatiin

säästetty tuotantokustannukset per kiinteistö. Kulutusryhmille laskettiin tarvittavat

kiinteistöjen lukumäärä, jotta 150 000 euron investointi olisi kannattava viiden vuoden

takaisinmaksuajalla. Kannattavuuslaskelmassa käytettiin annuiteettimenetelmää ja

korkokantana 5 %. Annuiteetiksi saatiin 34 646,22 €, joka jaettiin kulutusryhmien

kiinteistökohtaisilla tuotantosäästöillä, jolloin saatiin tarvittava kiinteistöjen lukumäärä,

jolla voidaan kattaa investoinnin kustannukset Oulun Energialle (ks. kuva 14.) 1H-

ryhmän kiinteistöjä tarvittaisiin 100–200 kappaletta (17–33 % Oulun Energian

liikekiinteistö-, toimistorakennus- ja koulurakennuksia sisältävästä asiakasryhmästä)

riippuen leikkausprosentin suuruudesta. 2H-ryhmän kiinteistöjä tarvittaisiin 150–230
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(13–19 % asuinkerrostaloasiakasryhmästä) kappaleeseen riippuen siitä, kuinka paljon

leikataan. Käytetyssä aineistossa 2H-ryhmän kiinteistöjä oli 1 410 kappaletta ja 1H-

ryhmän 665 kappaletta. Kuvasta 14 nähdään selkeästi, että oletetut leikkausprosentit

vaikuttavat tulokseen merkittävästi. Koska 1H-kiinteistöjen leikkausprosentin oletetaan

olevan suurempi kuin 2H-kiinteistöissä, tarvitaan 1H-kiinteistöjä näin ollen vähemmän

kuin 2H-kiinteistöjä, jotta investointi olisi Oulun Energialle kannattava.

Kuva 14. Tarvittavat yhden huipun ja kahden huipun kiinteistöt mimimi-, keski- ja
maksimileikkauksilla.

Herkkyysanalyysin avulla voidaan tarkastella, miten investoinnin suuruus vaikuttaa

tarvittavien kiinteistöjen lukumäärään (ks. kuva 15). Herkkyysanalyysissä on käytetty

keskileikkausta: 20 % aamuisin ja 10 % iltaisin 1H-kiinteistöissä ja 15 % 2H-

kiinteistöissä aamuisin ja iltaisin,  sekä samaa päivien lukumäärää kuin edellisessä

laskelmassa. Ainoastaan investoinnin suuruutta on vaihdettu. Esimerkiksi jos

investoinnin suuruus olisi vain 50 000 €, riittäisi ainoastaan muutama kymmenen (40–

60) asiakasta Oulun Energialle investoinnin takaisinmaksamaksuun. Investoinnin ollessa

100 000 € asiakkaiksi tarvittaisiin joko 75 yhden kulutushuipun kiinteistöä tai 120 kahden

huipun kiinteistöä. Vastaavasti, jos investointi olisi 200 000 €, tarvittaisiin lähemmäs 150

1H-kiinteistöä tai noin 240 2H-kiinteistöä.
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Kuva 15. Investoinnin suuruuden vaikutus tarvittavien kiinteistöjen määrään.

Kulutushuippujen leikkaamisesta aiheutuvaa säästö voidaan suhteuttaa, on sitä hyvä

verrata johonkin konkreettiseen lukuun.  Taulukossa 6 on esitetty 150 1H-kiinteistön ja

200 2H-kiinteistön kulutushuippujen leikkaamisesta syntyvän tuotantosäästön suhde

yhden keskimääräisen lämmityskuukauden tuotantomäärään vuonna 2012.

Lämmityskaudella tarkoitetaan kuukausia tammikuusta huhtikuulle ja lokakuulta

joulukuulle. Taulukon 6 perusteella voidaan havaita, että ainakaan tuotantomäärät ei tällä

määrällä ja näillä leikkausprosenteille laske. Taulukko 6 ei ota kantaa siihen, kuinka

paljon öljynkäyttö voisi laskea.

Taulukko 6. Kulutushuippujen leikkaussäästön suhde yhden lämmityskuukauden
tuotantomäärään vuonna 2012.

Öljynkäytön vähenemisen arvioimiseksi voidaan tarkastella kiinteistökohtaisen

energiasäästön suhdetta lämmityskauden öljyn käyttöön. Taulukkoon 7 on koottu

tarvittavien kiinteistöjen määrä, jotta 10 %, 20 % tai 30 % yhden lämmityskauden (2012)

öljyllä tuotetun energian määrästä saadaan katettua. Laskelmissa on käytetty

keskimääräisen talven pakkaspäiviä ja maksimileikkausta. Lämmityskauden öljyn
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tuotantomäärä on otettu Oulun Energian vuoden 2012 ajojärjestyksestä +5…-35 °C

lämpötila-alueella. Taulukosta 7 ei voi suoraan päätellä, että esimerkiksi 248 1H-

kiinteistöllä saadaan 10 % leikattua öljynkäytöstä, vaan sillä saadaan leikattu

energiamäärä joka on yhtä suuri kuin 10 % öljyn tuotantomäärästä lämmityskaudella

2012.

Taulukko 7. Tarvittava kiinteistöjen määrä vastaavan öljyn energiamäärän
säästämiseksi.

Laskelmien perusteella tarvittaisiin joko noin 100–200 yhden huipun kulutusprofiilin

kiinteistöjä tai 150–230 kahden huipun profiilin kiinteistöjä, jotta 150 000 €

kulutusennustepalvelimeen investointi olisi kannattava. Laskelmia analysoidessa tulee

kuitenkin huomioida, että mukana ei ole sitä leikkauspotentiaalia, joka voidaan saavuttaa,

kun lämpötila on alle -22 °C. Laskelmissa ei ole otettu huomioon myöskään latausjaksoa.

Voidaan kuitenkin olettaa, että järjestelmä optimoi myös muina ajankohtina kuin

kulutushuipun aikana, latausjakso ei merkittävästi lisää tuotantomääriä.

4.6 Kannattavuuslaskelma kahden asiakkaan näkökulmasta

Tässä on laskettu esimerkkikoulun ja esimerkkikerrostalon tietoja apuna käyttäen, miten

kulutushuippujen leikkaus vaikuttaa asiakkaiden energiamaksuun ja kuinka paljon

kiinteistökohtaiset hiilidioksidipäästöt voivat laskea. Esimerkit on laskettu käyttäen

koulun ja asuinkerrostalon lämmityskauden 2013 kulutusarvoja. Kahdelle eri

pakkasalueelle -8…-15 °C ja -15…-22 °C laskettiin keskimääräiset tuntituntikulutukset

molemmille kiinteistöille. Koulun leikkausprosentit olivat aamulla klo 7–10 välillä -25 %

ja illalla klo 20–23 välillä -10 %. Asuinkerrostalon prosentit olivat puolestaan -20 % sekä

aamun että illan vastaavilla jaksoilla. Vertailun vuoksi esimerkkitaulukoihin on laskettu

säästöluku, jos lämmityskauden muina voitaisiin energiatehokkuus toimin säästää 5 %

lämmitysenergiasta.
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Kulutushuippujen säästöt kerrottiin keskimääräisillä talven pakkaspäivillä, joita oli -8…-

15 °C välillä 37,8 päivää (27 arkipäivää) ja -15…-22 °C välillä 20,2 päivää (15,2

arkipäivää). Koulujen säästö kerrottiin arkipäivien lukumäärällä ja asuinkerrostalon

kaikkien päivien lukumäärällä. Säästöt jaettiin koko lämmityskauden energiamäärällä.

Näin saatiin kulutushuippujen kautta säästynyt energia lämmityskauden

kokonaisenergiasta. Euromääräinen säästö laskettiin Oulun Energian nykyistä

energiamaksun hintaa käyttäen, joka on 37,97 (alv. 0 %).

Hiilidioksidipäästöjen väheneminen on laskettu olettamalla, että arviolta 5 %

kulutushuipuista tuotetaan öljyllä ja loput kaukolämmöllä. Motivan (2012) yksittäisen

kohteen laskentaohjeen mukaan yhdestä öljyllä tuotetusta MWh:sta tulee 261 kg

hiilidioksidia ja yhdestä yhteistuotannolla tuotetusta MWh:sta kaukolämpöä tulee 217 kg

hiilidioksidia.

Esimerkkikoulun luvuilla laskettuna, ainoastaan kulutushuippuja leikkaamalla voidaan

säästää 1,7 % lämmityskauden energiamäärästä (20 MWh) ja energiamaksuista (740 €)

ja saada hiilidioksidipäästöjä 1,7 % alemmaksi (ks. taulukko 8). Jos muina ajankohtina

pystyttäisiin säästämään 5 % lämmityskuluista, voidaan säästää yhteensä 6,6 %

energiamäärästä ja energialaskusta sekä 6,7 % hiilidioksidipäästöistä lämmityskauden

aikana. Taulukko 8 osoittaa, että asiakkaalle merkittävämmän säästön tuottaa muuna

aikoina tasaisesti leikattu teho, enemmin kuin pelkästään kulutushuippujen aikana

leikattu teho. Tämä tieto on syytä ottaa huomioon laskelmia analysoidessa.

Taulukko 8. Esimerkkikoulussa säästyvä energiamäärä, energiamaksut ja
hiilidioksidipäästöt lämmityskaudessa 2013–2014.
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Esimerkkiasuinkerrostalon luvuilla laskettuna saadaan vastaavia tuloksia kuin edellä (ks.

taulukko 9). kulutushuippuja leikkaamalla voidaan säästää 2,3 % lämmityskauden

energiamäärästä (4,4 MWh) ja energiamaksuista (170 €) ja saada hiilidioksidipäästöjä 2,3

% alemmaksi (ks. taulukko 9).

Taulukko 9. Esimerkkiasuinkerrostassa säästyvä energiamäärä, energiamaksut ja
hiilidioksidipäästöt lämmityskaudessa 2013–2014.

Esimerkkilaskelmia tarkastellessa voidaan sanoa, että pelkästään kulutushuippuja

leikkaamalla asiakas ei voi säästää merkittäviä määriä lämmityskauden energiasta ja

summia energiamaksuista. Jos kaukolämpöyhtiö haluaa kannustaa uusia asiakkaita

palvelun piiriin, olisi suositeltavaa tarjota kannuste mieluummin tehomaksun kautta.

Esimerkkikoulun lämmityskauden tehomaksu 10 000 € luokkaa ja esimerkkikerrostalon

1 700 € luokkaa. Esimerkiksi 10 % leikkaus tehomaksusta toisi jo merkittäviä säästöjä

asiakkaille kulutushuippujen leikkauksen lisäksi. Toisaalta, jos energiamaksuja vietäisiin

tuotantokustannuksia vastaavampaan suuntaan, myös asiakkaalle syntyvä säästö olisi

merkittävämpi. Asiakkaan säästön perusteella laitetoimittajienkin kannattaa pohtia

kulutushuippuja leikkaavien lisälaitteiden tai -automaation hinnan muodostumista. Toki,

jos lisälaitteilla voidaan lisätä energiatehokkuutta muunakin kuin kulutushuippujen

aikana, asiakkaalle tulevan laitteen lisäarvo nousee. Hiilidioksidipäästöt ovat myös pieniä

– ainakin näissä laskelmissa. Todellisuudessa öljynkäytön osuus voi kuitenkin olla

suurempi kuin laskelmissa esitetty.

4.7 Yhteenveto liiketoimintamallien kehittämisestä Oulun Energialle

Tämän luvun tavoitteena oli löytää uusia win-win-liiketoimintamalleja Oulun Energialle

ja sen asiakkaille energian tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. Lähtökohtana

kehitettäviin liiketoimintamalleihin oli se, että asiakkaan kulutusta voidaan ohjata
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suoraan leikkaus- ja latausjaksojen avulla sekä rakennuksen varauskapasiteettiä

hyödyntämällä. Lisäksi kaukolämpö yhtiö muodostaisi kannusteen liittyä palvelun piiriin

jonkinlaisen hinnoittelumallin avulla. Liiketoimintamallia kehitettiin teoriassa

esiinnousseiden vaihtoehtojen ja puolistrukturoitujen asiakashaastattelujen ja

laitetoimittajahaastattelujen avulla.

Asiakashaastatteluja varten muodostettiin kaksi alustavaa sopimusvaihtoehtoa sekä

muutamia hinnoittelumalleja. Sopimusvaihtoehdot olivat kaukolämpöyhtiö-asiakas-

laitetoimittaja-malli ja avaimet käteen -malli. Keskeisin ero näiden kahden mallin välillä

on se, että ensimmäisessä asiakas hankkii itse laitteensa laitetoimittajalta ja toisessa

kaukolämpöyhtiön kautta. Hinnoittelumallit liittyivät energiamaksun ja tehomaksun

muuttamiseen sekä kannusteiden kehittämiseen ja hybridiasiakkaille kehitettyyn omaan

hinnoittelumalliin.

Asiakashaastatteluissa ei noussut esiin selkeää kantaa sopimusvaihtoehdoista.

Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön haastattelussa oikeastaan kumpi tahansa ratkaisu

nähtiin toimivaksi. Kiinteistösijoittajan haastattelussa vaihtoehdossa peräänkuulutettiin

sitä, että kaukolämpöyhtiö tarjoaisi ainoastaan kannusteen asiakkaille lähteä tasaamaan

kulutusta, mikä kannustaisi myös laitetoimittajia kehittämään asiakkaille soveltuvia

ratkaisuja. Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön haastattelussa nousi esiin se, että luontevaa

voisi olla se, että asiakas itse hankkisi tarvitsemansa lisälaitteet ja solmisi

kaukolämpöyhtiön kanssa sopimuksen vain energian toimittamisesta. Tulevaisuuden

hinnoittelumallit voisivat olla monentyyppisiä, koska eri asiakkaille sopii eri vaihtoehdot.

Hybridiasiakkaille olisi myös syytä tarjota hinnoitteluvaihtoehto, joka kannustaisi

asiakkaita lähtemään omatuotantoon sekä pysymään kaukolämmön piirissä.

Laitetoimittajien haastatteluissa nousi esiin se, että heillä olisi valmiuksia ja kiinnostusta

lähteä kulutushuippuja leikkaavaan liiketoimintaan mukaan. Tuotteen pitäisi olla helposti

siirrettävissä uusiin kohteisiin, jotta kiinteistökohtaista räätälöintiä ei tarvitsisi tehdä niin

paljon kuin pilotoinnin aikana. Lisäksi kulutusennusteen tiedonsiirto kaukolämpöyhtiöltä

asiakkaille ja asiakkailta kaukolämpöyhtiölle voisi olla standardoitua myös eri

kaukolämpöyhtiöissä Suomessa, jotta samat tuotteet olisivat skaalattavissa eri

kiinteistöihin ja useammillakin paikkakunnille. Lisälaitteiden hinnoitteluvaihtoehdot ovat
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vielä auki. Haastatteluissa ainakin toinen laitetoimittaja oli valmis hinnoittelemaan

asiakkaita syntyneeseen säästöön perustuen ja toinen kiinteään maksuun ja

ylläpitosopimukseen perustuen.

Jotta kulutushuippuja leikkaavaan palvelimeen investointi olisi Oulun Energialle

kannattavaa, tarvittaisiin noin 100–200 yhden kulutushuipun profiilin kiinteistöä tai 150–

230 kahden kulutushuipun profiilin kiinteistöä mukaan kulutushuippuja leikkaavan

palvelimen piiriin. Tämä ei kuitenkaan vielä kerro, pystytäänkö kulutushuippuja

leikkaavalla liiketoiminnalla vähentämään öljynkäyttöä.

Kulutushuippuja leikkauksella syntyneet tuotantosäästöt lämmityskaudella suhteessa

yhteen keskimääräiseen lämmityskuukauteen ovat 0,5–1,1 % luokkaa, jos yhden

kulutushuipun kohteita olisi 150 kappaletta. Jotta vaikutukset öljyn käyttöön olisi

suuremmat, tarvitaan palvelimen piiriin enemmän kohteita. Esimerkiksi 10 % vuoden

2012 öljynkäytöstä vastaavan energiamäärän saavuttamiseksi tarvittaisiin noin 250 yhden

kulutushuipun kiinteistöä.

Asiakkaan näkökulmasta pelkästään kulutushuippuja leikkaava malli ei ole taloudellisesti

kovinkaan kannattava, jos tarkastellaan nykyisellä energiamaksulla laskettuja

esimerkkejä. Suurempi lisäarvo asiakkaalle saataisiin esimerkiksi koko lämmityskauden

energiatehokkuutta parantavilla tuotteilla tai perusmaksun (tehomaksun) kiinteällä

alennuksella. Myös energiamaksun hinnoittelun muuttaminen tuotantokustannuksia

vastaavampaan suuntaan, voisi parantaa asiakkaan kannattavuutta liittyä palvelun piiriin.

Hiilidioksidipäästöt vähenivät esimerkkilaskelmissa vain vähän. Laskelmat perustuvat

vain arvioon ja todellista vaikutusta öljyn käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen

ei ole osoitettavissa.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Diplomityön lähtökohtana oli löytää kaukolämmön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavia

yleisiä menetelmiä ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin asiakasta, kaukolämpöyhtiötä

kuin laitetoimittajia. Työssä oli tarkoitus myös selvittää, miten kulutusta voidaan ohjata

edullisempaan tuotantoon ja miten öljyn käyttöä voidaan vähentää kaukolämmön

tuotannossa. Lisäksi tavoitteena oli kehittää uusia liiketoimintamalleja Oulun Energialle.

5.1 Tutkimuksen tulokset

Diplomityössä tutkittiin energialiiketoimintaa sekä tuotantoa ja kulutusta tasapainottavia

menetelmiä kirjallisuuskatsauksessa. Oulun Energian uusien liiketoimintamallien

kehittämiseksi luotiin vaihtoehtoja kirjallisuuden ja Oulun Energian toimijoiden käytyjen

keskustelujen pohjalta. Liiketoimintamalleja kehitettiin puolistrukturoitujen asiakas- ja

laitetoimittajahaastattelujen perustella. Lisäksi kulutushuippujen leikkaamisen

investoinnin kannattavuutta arvioitiin sekä Oulun Energian että asiakkaan näkökulmista.

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pyrittiin löytämään vastaus siihen, miten

energialiiketoimintaa käydään Suomessa ja Oulussa. Tähän saatiin vastaus

kirjallisuuskatsauksen perusteella. Energialiiketoiminnan arvoketju muodostuu

polttoaineiden hankinnasta, energiantuotannosta, myynnistä ja jakelusta sekä

energiapalveluista, hajautetusta energiantuotannosta ja energian varastoinnista. Sähkö- ja

kaukolämpömarkkinat poikkeavat toisistaan: sähkön hinta muodostetaan

markkinaehtoisesti ja kaukolämmön hinta yhden tuottajan markkinoilla. Kaukolämmön

kohtuullista hinnoittelua valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Energialiiketoimintaa

ohjaavat säädökset tähtäävät kilpailun toteutumiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen,

energiatehokkuuden parantumiseen ja uusiutuvien energianlähteiden lisäämiseen.

Ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, energiaverotus ja uusiutuvien energialähteiden puolella

syöttötariffit ja vihreät sertifikaatit.

Työn toisessa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta siihen, millaisilla ratkaisuilla

energian tuotantoa ja kulutusta pystytään tasapainottamaan. Tähän kysymykseen saatiin

vastaus kirjallisuuskatsauksen ja kirjallisuudessa esitettyjen tapausesimerkkien avulla.
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Älykkäässä kaukolämpöverkossa voidaan optimoida kulutusta ja tuotantoa. Älykkään

kaukolämpöverkon ominaisuuksia ovat muun muassa joustavuus, älykkyys, uusien

teknologioiden hyödyntäminen, integroitavuus, tehokkuus sekä asiakkaiden

houkuttelevuus ja luotettavuus. Tuotantoa voidaan optimoida muun muassa tuotannon

oikealla mitoituksella ja tuotannon ajojärjestyksen suunnittelulla. Kulutusta voidaan

ohjata epäsuorasti hintaohjauksen tai informaatio-ohjauksen avulla tai suorasti

säätöjärjestelmän avulla. Kulutuspuolen ohjausta voidaan toteuttaa myös ajallisen

ohjauksen, energian rakennusmassaan varastoinnin ja hajautetun energiantuotannon

avulla. Kulutuksen ohjaukseen soveltuvat etenkin energiamaksu-, kiertovesimaksu- ja

tehomaksukomponentteihin perustuvat hinnoittelumallit. Energian tuotantoa ja kulutusta

voidaan tasapainottaa myös liiketoimintamallien avulla. Näistä ei kuitenkaan löydy

riittävästi tutkimustietoa kirjallisuudesta.

Kolmanteen tutkimuskysymykseen: millaisia win-win-liiketoimintamalleja Oulun

Energialle ja sen asiakkaille voisi luoda energian tuotannon ja kulutuksen

tasapainottamiseksi, saatiin vastaus potentiaalisille asiakkaille- ja laitetoimittajille

tehtyjen haastattelujen ja tapaustutkimuksen avulla. Tarkasteltavat

liiketoimintavaihtoehdot perustuivat kaukolämpöyhtiön tarjoamaan

kysyntäennusteeseen, jonka avulla asiakkaan kiinteistöautomaatiojärjestelmä voisi

suoraan tasata kiinteistön huippukulutusta. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tarvitsisi

jonkin lisälaitteen, jonka asiakas voisi ostaa joko suoraan laitetoimittajalta tai

kaukolämpöyhtiön kautta. Potentiaalisiksi asiakasryhmiksi nähtiin suurien kiinteistöjen,

kuten liikekiinteistöjen, toimistorakennuksen ja koulujen sekä isoimpien

asuinkerrostalojen, omistajat. Asiakashaastatteluissa haastateltiin Oulun Tilakeskuksen

kiinteistöpäällikköä ja yksityistä kiinteistösijoittajaa. Kiinteistösijoittaja korosti

haastattelussaan vapaita markkinoita: kaukolämpöyhtiön tulisi antaa asiakkaille vain

kannuste lähteä mukaan. Tämä loisi markkinat myös kiinteistöautomaation

laitetoimittajille. Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön mielestä tutkitut

liiketoimintavaihtoehdot herättävät kiinnostusta sellaisinaan. Laitetoimittajien, Fidelix

Oy:n ja Schneider Electricin edustajien, haastatteluissa nousi esiin se, että heillä olisi

valmiuksia ja kiinnostusta lähteä kulutushuippuja leikkaavaan liiketoimintaan mukaan.

Kehitettävän tuotteen tulisi kuitenkin olla helposti skaalattavissa ja siirrettävissä uusiin

kohteisiin. Liiketoiminnan ansaintalogiikka jäi tutkimuksessa auki. Tämä vaatii vielä
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pohdintaa niin kaukolämpöyhtiön, laitetoimittajien kuin asiakkaiden kesken. Asiakkaat

kuitenkin näkivät, että tulevaisuudessa kaukolämmön hinnoittelu voi perustua useampaan

vaihtoehtoon. Tapaustutkimuksessa selvitettiin kaukolämpöyhtiön ja asiakkaan

näkökulmasta, onko kulutushuippuja ennustavaan liiketoimintaan sijoittaminen

kannattavaa.  Jos kysyntäennustetta tuottava palvelin maksaisi Oulun Energialle 150 000

€, tarvittaisiin 100–200 yhden kulutushuipun profiilin kiinteistöä tai 150–230 kahden

kulutushuipun profiilin kiinteistöä mukaan palvelun piiriin. Yhden huipun kiinteistöistä

useiden kohteiden voidaan olettaa olevan liikekiinteistöjä tai muita suuria ilmanvaihtoa

käyttäviä kohteita. Kahden huipun kiinteistöt ovat oletettavasti enimmäkseen

asumiskäytössä olevia rakennuksia. 100–200 yhden huipun kiinteistöä vastaa Oulun

Energian kaukolämmön piirissä olevista nykyisistä liikekiinteistö-, toimisto-, koulu- tai

muista julkisista rakennuksista 17–33 % osuutta ja 150–230 kahden huipun kiinteistöä

asuinkerrostaloista 13–19 % osuutta. Jotta kulutushuippujen leikkaamisella saataisiin

oikeasti merkittäviä energiasäästöjä, tarvittaisiin kiinteistöjä enemmän. Esimerkiksi 10 %

vuoden 2012 öljynkäytöstä vastaavan energiamäärän säästämiseksi tarvittaisiin noin 250

yhden kulutushuipun kiinteistöä. Asiakkaan näkökulmasta ei pelkällä kulutushuippujen

leikkauksella saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä – ainakaan nykyisellä

hinnoittelulla. Asiakkaalle tuottaisi suuremman kannusteen esimerkiksi tehomaksun

alennus lämmityskauden aikana.

5.2 Diplomityön kriittinen arviointi

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat muun muassa käytetty lähdeaineisto ja

tutkimuksen toistettavuus ja yleistettävyys. Tutkimuksen aiheesta oli paikoin vaikeaa

löytää lähdemateriaalia aiheen uutuuden takia. Lisäksi suuri osa käytetyistä lähteistä on

Energiateollisuus ry:n, energia-alan konsulttien ja yrityksien tuottamaa materiaalia, mikä

heikentää tutkimuksen tieteellistä arvoa. Diplomityössä on keskitytty lähinnä Suomeen ja

sen kaukolämpötoimintaan, joten tulokset eivät välttämättä ole hyödynnettävissä

sellaisinaan Suomen ulkopuolella. Tutkimuksessa tehtiin haastatteluja ainoastaan

kahdelle asiakkaalle ja kahdelle laitetoimittajalle. Näin yhden ihmisen vastaukset

saattavat vaikuttaa liian paljon tutkimuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, mikä heikentää

tutkimuksen yleistettävyyttä muualla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla

haastattelumenetelmällä, joten tältä osin tutkimus voi olla vaikeasti toistettavissa muualla
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samanlaisena. Diplomityössä esitetyt laskelmat perustuvat Oulun Energian

lähdeaineistoon, joten sellaisinaan niitä ei voi käyttää muualla. Toisaalta samat

laskentamenetelmät ovat toistettavissa muuallakin. Esimerkkilaskelmat vaatisivat vielä

samansuuntaisia tuloksia KLEI-projektin seuraavissa vaiheissa tai muissa tutkimuksissa,

jotta niiden luotettavuus olisi varmistettu.

5.3 Jatkotutkimuksen aiheet ja suositukset Oulun Energialle

Diplomityö on rajoittunut melko suppeaan näkökulmaan, joten uusia liiketoimintamalleja

voisi lähteä tutkimaan laajemmin asiakkaiden, kaukolämpöyhtiöiden ja laitetoimittajien

näkökulmasta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vastaavantyyppisiä asioita mietitään

monissa kaukolämpöyhtiöissä, joten tutkimuksen luotettavuuden kannalta olisi hyvä

kerätä kokemuksia ja näkemyksiä myös heiltä. Toinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla

liiketoimintamallien ja energianhallinnan palveluiden kehittäminen loppukäyttäjien

näkökulmasta. Tutkimuksessa voitaisiin esimerkiksi hakea vastausta siihen, mitkä

olisivat ne palveluominaisuudet, jotka asiakkaat tarvitsisivat käyttäjärajapintaansa.

Kolmas jatkotutkimuksen aihe voisi olla uusien hinnoittelumallien soveltuvuuden

selvittäminen Suomen olosuhteisiin ja lainsäädäntöön, sillä tässä tutkimuksessa ei otettu

kantaa hinnoitteluvaihtoehtojen lainsäädännöllisiin muutostarpeisiin.

KLEI-projektissa olisi syytä tutkia tarkemmin, miten kulutushuippujen leikkaus vaikuttaa

todellisuudessa öljyn käytön vähenemiseen. Oulun Energian pilottikiinteistöistä

luultavasti saadaan tästä dataa ensi talven osalta. Pilottikiinteistöjä on kuitenkin niin

vähän, joten pelkästään niiden avulla ei voida simuloida koko kaukolämpöverkon

käyttäytymistä ja tuotannon muutoksia aukottomasti.

Oulun Energian olisi syytä kehittää liiketoimintamalleja eteenpäin yhdessä

potentiaalisten asiakkaiden ja laitetoimittajien kanssa. Asiakkaiden houkuttelemiseksi

kulutushuippuja leikkaavan palvelun piiriin Oulun Energian tulee tarjota aidosti

kannustavia ratkaisuja. Lisäksi heidän olisi hyvä tarkastella, millaisia riskejä eri

liiketoimintavaihtoihin ja uusiin hinnoittelumalleihin liittyy. Keskipitkällä aikavälillä

olisi tarpeellista kehittää erityyppisiä hinnoitteluvaihtoehtoja asiakkaiden vaatimukset

huomioiden, kuten hybridihinnoittelu hybridiasiakkaille.
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Liite 1. Taulukko uusista kaukolämpötuotteista (muokattu Aarnio 2014).
Tuoteryhmä Tuote Kuvaus Hyvät puolet Huonot puolet

Kaukolämpöyhtiö Asiakas Kaukolämpöyhtiö Asiakas

H
in

ta
oh

ja
uk

se
en

tä
ht
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vä

tt
uo

tte
et

U
lk

ol
äm

pö
til

at
uo

te

Tuotteen hinta perustuu

ulkolämpötilaan. Neljä luokkaa: <-20

°C, -20…-15 °C, -15…-10 °C ja >-10.

Hinta määräytyy esimerkiksi

vuorokaudeksi kerrallaan.

Säästöä

tuotantokustannuksissa

Säästöt asiakkaan

kulutusjouston ansiosta

Huonompi

ohjauspotentiaali kuin

huipputehotuotteella

Kulutusjouston suurus

lähes olematonà pienet

säästöt, monimutkainen

hinnoittelu

H
ui

pp
ut

uo
te

Tuotteessa energiamaksu on jaettu

kahteen: perustehohintaan ja

kalliimpaan huipputehohintaan.

Säästöt

tuotantokustannuksissa,

eniten

hintaohjauspotentiaalia

Säästöt asiakkaan

kulutusjouston ansiosta

- Kulutusjouston suurus

lähes olematonà pienet

säästöt, monimutkainen

hinnoittelu, vaatii

asiakkaan seurantaa

omasta kulutuksestaan
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Tuoteryhmä Tuote Kuvaus Hyvät puolet Huonot puolet

Kaukolämpöyhtiö Asiakas Kaukolämpöyhtiö Asiakas
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ht

ää
vä

tt
uo

tte
et

Ta
lv

ia
am

uj
en
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ill
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Tuotteessa hinnoittelu talviaamujen

huippukulutuksen aikana on kalliimpaa

kuin muina aikoina.

Pieniä säästöjä

huipputuotannon

vähentymisen vuoksi

Kulutusjouston

kannalta parempi

tuote kuin

huipputehotuote tai

ulkolämpötilatuote

Ei merkittävää

hintaohjauspotentiaalia, jos

hinnat määritetään

kustannusvastaavasti

Kulutusjouston

saaminen vaikeaa

M
uu

te
ne

rg
ia

m
ak

su
un

lii
tty

vä
tt

uo
tte

et

K
au

si
tu

ot
e

Tuotteella vuodenaikoihin perustuva

hinnoittelu (esim. kesä ja talvi)

Hybridilämmittäjien

saaminen kaukolämmön

piiriin

Hybridilämmittäjille

kustannusvastaavampi

tuote

Savon Voimalla uudistus ei

ole kustannusvastaava,

joten malli ei sovellu

läpinäkyvyytensä vuoksi

välttämättä käyttöön

-

V
ih

re
ä

tu
ot

e

Uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettu

vaihtoehto perustuotteen rinnalle.

Hieman kalliimpi kuin perustuote.

Hieman nykyistä

suuremmat maksut

hieman korkeamman

hinnan vuoksi.

Lämmitysvalinnan

tekemisen

mahdollisuus

ympäristöarvojen

perusteella

Ristiriita Savon voiman

”lähienergian

ystävällisyyttä korostavan

markkinoinnin kanssa”,

pieni potentiaali, sillä moni

asiakkaista ei ole valmis

maksamaan suuria summia

-



LIITE 1 (3)

Tuoteryhmä Tuote Kuvaus Hyvät puolet Huonot puolet

Kaukolämpöyhtiö Asiakas Kaukolämpöyhtiö Asiakas
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m
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lii
tty
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tt

uo
tte

et

K
uu

ka
us

itt
ai

n
va

ih
tu

va
te
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m
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Tuotteen tehomaksu (perusmaksu)

jakautuu kiinteään ja kuukauden

toteutuneeseen huipputehoon

perustuvaan maksuun. Uusi

komponentti mahdollistaa kiinteiden

maksuosuuden kasvattamisen.

Huipputehon käytön

aleneminen

Hybridilämmittäjille

kustannusvastaavampi

tuote kuin keskitehoon

perustuva maksu

Ei yksinään riitä

uudistamaan

hinnoittelua

hybridilämmittäjien

osalta

kustannusvastaavasti

Heikentää asiakkaiden

kykyä ennakoida

lämmityskulujaà

mahdollisia

maksukykyongelmia

joillekin asiakkaille

Jä
äh

ty
m

ää
n

pe
ru

st
uv

a

te
ho

m
ak

su

Hinnoittelu perustuu asiakkaan

aiheuttamaan jäähtymään.

Tuotantokustannussäästöt Säästöt näkyvät omien

investointien perusteella

- Asiakkaat epätasa-

arvoisessa asemassa

toisiinsa nähden

riippuen mm.

rakennuksen iästä.
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Tuoteryhmä Tuote Kuvaus Hyvät puolet Huonot puolet

Kaukolämpöyhtiö Asiakas Kaukolämpöyhtiö Asiakas
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Hybridilämmittäjille (eli asiakkaat,

jotka käyttävät kaukolämpöä vara- tai

huipputehona) suunnattu alempi

perusmaksu

Asiakaspotentiaali

hybridilämmittäjistä

Hybridilämmittäjille

kustannusvastaavampi

tuote ilman, että

kaikkien perusmaksua

täytyy uudistaa

Mahdollinen

negatiivinen julkisuus

-

B
on

us
-

jä
rje

st
el

m
ä

Tuotteessa asiakkaalle maksetaan

bonusta alentuneen tilaustehon

perusteella.

Yhtiölle

markkinoinnillista arvoa

Uusi mahdollisuus

säästää

lämmityskuluissa

Bonus-järjestelmästä

aiheutuvat kustannukset

-

Li
itt

ym
ism

ak
su

un
lii

tty
vä

tt
uo

tte
et

K
or

ot
on

lii
tty

m
is

m
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su
n

os
am

ak
su

va
ih

to
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to

Liittymismaksuun maksamiseen

tarjotaan osamaksumahdollisuutta.

Mahdollisia uusia

asiakkaita

kaukolämmön piiriin

Joillekin asiakasryhmille

kannuste siirtyä

kaukolämpöön

Pieniä kustannuksia ja

pienen luottoriskin, jos

osamaksu tarjotaan

korottomasti asiakkaille

Kaukolämpöön

investointi on pitkä

investointi, joten

vaikuttaako kuitenkaan

asiakkaan päätökseen

liittyä kaukolämmön

piiriin

A
va

im
et

kä
te

en

pa
lv

el
u

Energiayhtiö hankkii ja asentaa

asiakkaan laitteistot käyttövalmiiksi

joko itse tai aliurakoitsijan avulla.

Uudet potentiaaliset

asiakkaat

Asiakkaan helppous

liittymisen helppous ja

vaivattomuus

Merkittävät

lisäkustannukset ja

kasvava resurssitarve

-
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Haastattelurunko – Asiakkaat

Johdantoa kulutushuippujen leikkaamisesta ja Oulun Energian ja Oulun yliopiston
pilotista.

Yleiset kysymykset

1. Taustatiedot: Montako kiinteistöä asiakkaalla on tällä hetkellä? Minkä tyyppisistä

kiinteistöistä on kyse (esimerkiksi toimistoja tai asunto-osakeyhtiöitä)? Mitä

kiinteistötyyppiä on eniten?

2. Lämmityksen rooli kiinteistöissä. Kuinka tärkeää lämmityksen ja

lämmitysratkaisut sinulle ovat? Minkälaisia asioita arvostat lämmitysratkaisuissa?

(avoin vastaus) Entä, kuinka merkittävinä pidät seuraavia vaihtoehtoja

[merkittävä – merkitsee vähän – ei lainkaan merkittävä]

· helppous ja vaivattomuus

· matala hintataso

· hintojen ennustettavuus

· lähienergian hyödyntäminen

· ympäristöarvot (esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen)

· vaikutusmahdollisuudet lämmitysratkaisua valittaessa

· muita asioita…?

3. Millaisia asioita arvostat kaukolämpöyhtiön toiminnassa? (avoin vastaus)

(Esimerkiksi vuorovaikutus ja asiakaspalelu)?
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Liiketoimintamalleihin liittyvät kysymykset

4. Energialiiketoimintamallin läpikäyminen ja hinnoittelumallien läpikäyminen

· Mitä mieltä olet esitetyistä sopimustyypeistä?

· Kaukolämpöyhtiö-asiakas-laitetoimittajamalli

· Avaimet käteen -malli.

· Onko kiinnostusta uusille kiinteistöille suunnattua mallia kohtaan?

· Jatkokysymys: kumpi vaihtoehdoista on mieleisempi?

5. Mitä mieltä olet esitetyistä hinnoitteluvaihtoehdoista? (tasahinnoittelu,

kausihinnoittelu, jäähtymään perustuva hinnoittelu, huipputehoon perustuva

hinnoittelu, kannustimet, hybridihinnoittelu)

6. Muita kommentteja tai kysymyksiä?
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Haastattelurunko - Laitetoimittajat
Taustatiedot:

1. Minkätyyppistä liiketoimintaa harjoitatte?

Liiketoimintamallit

2. Miten kulutushuippuja liiketoimintamallin teidän näkökulmastanne voisi toimia?

(Esimerkiksi kuka vastaisi siitä, että asiakkaalla on taattu lämpötila? Onko

valmiutta tarjota asiakkaille huoltopalveluita?)

3. Millaisia odotuksia teillä on millaisilla volyymien pitäisi olla, jotta olisitte

kiinnostuneita tarjoamaan kulutushuippuja leikkaavaa palvelua asiakkaille? (Entä

Resurssien niukkuus? Tuleeko jossain kohta, että ei pystytä tarjoamaan palvelua?)

4. Laitteen hinnoittelun muodostuminen. Oletteko miettineet, millaisia vaihtoehtoja

voisitte tarjota asiakkaillenne? (esim. tehokkuuteen perustuva hinnoittelu,

kiinteähinnoittelu)

5. Ajatuksia tai näkemyksiä esitetyistä sopimusvaihtoehdoista ja

hinnoittelumalleista?

6. Toiveita kaukolämpöyhtiön suuntaan?


