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Tiivistelmä

Energiantuotannossa ollaan siirtymässä kohti hajautettuja ratkaisuja perinteisen keskitetyn energiantuotannon sijaan.
Tämä aiheuttaa muutoksia operoinnin lisäksi myös liiketoiminnassa, josta ei ole olemassa malleja esimerkiksi
pienimuotoisten yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon voimalaitosten tapauksessa. Tällainen voimalaitos ollaan
implementoimassa Oulun Karjasillan uudelle asuinalueelle ja se asennetaan alueen rakentamisen yhteydessä. Täten
laitoksen ominaisuudet tulisi määrittää alueelle sopiviksi. Tämän lisäksi ajatus laitoksen implementoinnin taustalla
on, että onko investointi mahdollista allokoida esimerkiksi rakennutettavien talojen asuntojen hintoihin. Koska
diplomityö on tehty Kulutushuippujen Leikkaus ja Energiantuotannon Integrointi (KLEI) –projektiin, otetaan
voimalaitoksen mahdollinen operointi kulutushuippujen leikkaajana myös huomioon.
Työn perimmäinen tarkoitus on määritellä liiketoimintamalli pienimuotoiselle lämpöä ja sähköä tuottavalle
voimalaitokselle. Liiketoimintamalli on kuitenkin tapauskohtainen ja siinä täytyy ottaa huomioon Oulun Karjasillalle
rakennettavan uuden asuinalueen ominaisuudet. Myös voimalaitoksen ominaisuudet määritellään työn aikana, joita
ovat laitoksen käyttämä teknologia sekä laitoksen tuottama lämpöteho. Liiketoimintamallin tavoin laitoksen
lämpöteho tulee määritellä Karjasillan alue huomioon ottaen. Lämpötehon määritystä varten ei ole ollut mahdollista
saada tarkkoja laskelmia alueen lämpöenergian vaatimuksista. Täten alueen lämpöenergian tarve on arvioitu käyttäen
muita menetelmiä. Laitoksen käyttämä teknologia sen sijaan tullaan määrittämään kirjallisuuskatsauksen perusteella.
Työn tuloksina on saatu suuntaa-antavia arvioita siitä, voidaanko pienimuotoisen voimalaitoksen investointia
allokoida asuntojen hintoihin. Työssä annetaan muutamia numeroarvoja, jotka kuvaavat asunnon hintaa neliömetriä
kohden. Näihin arvoihin vaikuttaa se, kuinka suuri voimalaitos alueelle täytyy hankkia. Alueen vaatimaa
lämpöenergian tarvetta sekä kulutushuippujen osuutta peruskulutuksesta analysoimalla on saatu määritettyä
mahdolliset vaihtoehdot voimalaitoksen lämpökapasiteeteiksi. Näiden kapasiteettien avulla saadaan määritettyä
lisäksi investoinnin hinta sekä laitoksen operointi- ja huoltokustannukset. Nämä laskut ja hinta-arviot perustuvat
pitkälti kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvaan voimalaitoksen teknologian valintaan. Tämä valinta tehtiin
vertailemalla erilaisia pienimuotoisia yhdistetysti sähköä ja lämpöä tuottavia voimalaitosteknologioita ja niiden
ominaisuuksia. Näihin vertailtaviin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa ympäristöystävällisyys, melun taso,
uusiutuvan energian mahdollinen käyttö ja teknologian käyttöikä.
Työ koostuu teoriaosiosta ja empiriaosiosta. Teoriaosiossa pääpaino on hajautetulla energiantuotannolla, sen
määritelmällä, hyödyillä ja käytetyillä teknologioilla. Tämän lisäksi työssä käydään läpi älykkään sähkö- ja
lämpöverkon ominaisuudet sekä eräs sen ratkaisuista (microgrid). Teoriaosiossa perehdytään myös
liiketoimintamalliin, sen kuvauksessa käytettävään työkaluun nimeltä business model canvas sekä erilaisiin
hajautetun energiantuotannon liiketoimintamalleihin. Näiden lisäksi käydään läpi aluerakentamisen konsepti,
tonttienjako sekä hajautetun energiantuotannon huomioiminen kaavoituksessa. Empiriaosiossa käydään lävitse jo
olemassa olevia pienimuotoisia voimalaitoksia ja niiden toimintaympäristöjä. Tämän lisäksi Karjasillan asuinalue,
johon laitos implementoidaan, kuvaillaan ja alueen suunnitelmat tuodaan esille. Lopuksi näiden tietojen pohjalta
luodaan arvioita liiketoimintamallien toimivuudesta.

Muita tietoja

Avainsanat: Hajautettu energiantuotanto, CHP, liiketoimintamalli, business model canvas, aluerakentaminen

3

ABSTRACT
FOR THESIS

University of Oulu Faculty of Technology

Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master’s Thesis)

Major Subject (Licentiate Thesis)

Degree Programme in Industrial Engineering and
Management
Author

Thesis Supervisor

Huotari Samu Niila Sebastian

Kess P., Professor

Title of Thesis

The definition of a business model for a small-scale CHP plant that will be implemented during the building of a
residential area
Major Subject

Type of Thesis

Submission Date

Number of Pages

Product Development
Management

Master’s Thesis

May 2016

101 + 10

Abstract

Production of energy is shifting towards distributed generation instead of traditional, large-scale centralized energy
production. This brings changes into the operation of the power plants and into the business as well. This is an issue
as there aren’t many feasible business models around, for example in the case of a small-scale combined heat and
power plant. This kind of a power plant will be implemented to a new residential area in Karjasilta, Oulu during the
building of other infrastructure. Therefore the properties for this power plant should be defined to be compatible with
the area. Additionally, the idea behind the implementation is that whether it would be possible to allocate the
investment cost directly to the apartments of the buildings that will be built to the area. Because the Thesis has been
made as a part of the KLEI project (Peak shaving and energy production integration) the possibility of operating the
power plant for peak shaving purposes is taken into account as well.
The fundamental purpose of the Thesis is to define a business model for a small-scale combined heat and power
plant. This definition will serve a specific cause as it will be created for the case of a new residential area in Karjasilta,
Oulu. In addition, the properties of the power plant are defined in the Thesis. These properties include the technology
of the plant as well as its heat power. As in the situation of the business model, the area of Karjasilta needs to be
taken into consideration when defining the plant’s heat power as well. There weren’t any specific data available about
the heat demand of the area in Karjasilta. Therefore there aren’t exact numbers regarding the heat power but other
means were used when this quality was evaluated. The technology of the power plant was defined by a literature
review.
The Thesis’ main results were estimates about whether the investment cost of the power plant could be allocated into
the selling prices of the apartments. A few numeral values are presented regarding the effect of the power plant into
the apartments’ price per square meter. This effect is connected to the size of the acquirable power plant. Some values
for the heat power of the power plant have been defined by analyzing both the heat power requirement for the
residential area and the energy demand peaks’ proportions of the basic energy demand. By using these specifications,
the price of the investment as well as the operational and maintenance costs were defined. These calculations and
cost estimations are based quite firmly on the technology selection which was done based on a literature review. The
technology selection was done by comparing different kinds of small-scale combined heat and power plant
technologies and their properties. The compared properties included environmental friendliness, the level of noise,
possibility of renewable fuels and the operating life of the technology.
The Thesis consists of a theory part and an empirical part. In the theory part the main emphasis is in distributed
generation, its definition, its benefits and its technologies. In addition, the theory part includes the concept of smart
grid and one of its solutions (microgrid). The theory part also researches the business model in theory, a tool called
business model canvas to describe the concept as well as different existing business models of distributed generation.
In addition to these, the concept of urban planning, distribution of plots and distributed generation in land use zoning
are described as well. In the empirical part different instances of small-scale combined heat and power plants and
their environments are studied. Also, the new residential area inside Karjasilta is described and the plans regarding
the area are analyzed. Finally, evaluations about the usability of the created business models are created.
Additional Information

Keywords: Distributed generation, CHP, business model, business model canvas, residential building

4

ALKUSANAT

Tämän diplomityön tavoitteena on ollut määrittää liiketoimintamalli pienimuotoiselle
lämpöä ja sähköä yhteistuottavalle voimalaitokselle, joka tullaan implementoimaan
Oulun

Karjasillalle.

Työ

on

toteutettu

Oulun

yliopiston

tuotantotalouden

tutkimusryhmässä osana Kulutushuippujen Leikkaus ja Energiantuotannon Integrointi –
projektia. Diplomityön tekeminen oli mielekästä ja palkitsevaa, sillä tutkimuksen
päätavoitteet saavutettiin. Vaikkakin tuloksena luotiin suuntaa-antavia arvioita
absoluuttisten totuuksien sijaan.
Haluan kiittää diplomityöni ohjaajia professori Pekka Kessiä ja tutkijatohtori Hanna
Kropsu-Vehkaperää ohjaamisestani oikeaan suuntaan ja antamistaan vinkeistä
diplomityöprojektin aikana. Kiitän myös muuta tuotantotalouden tutkimusryhmän
henkilökuntaa vihjeistä ja keskusteluista diplomityöhön liittyen. Osoitan kiitokset myös
TA-Yhtiöiden Jouko Knuutiselle, Hartela-Forum Oy:n Matti Tarkiaiselle ja Volter Oy:n
Jarno Haapakoskelle yhteistyöstä ja heiltä saamastani informaatiosta.
Kiitokset lisäksi opiskelukavereilleni vertaistuesta niin koko opiskelun kuin myös
diplomityön aikana. Suuret kiitokset haluan osoittaa avopuolisolleni Senja Salmijärvelle
kallisarvoisesta tuesta.
Oulussa, 29.04.2016

Samu Huotari

5

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ................................................................................................................. 2
ABSTRACT ...................................................................................................................... 3
ALKUSANAT .................................................................................................................. 4
SISÄLLYSLUETTELO .................................................................................................... 5
MERKINNÄT JA LYHENTEET ..................................................................................... 7
1 JOHDANTO .................................................................................................................. 8
1.1 Työn tausta .............................................................................................................. 8
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ............................................................................................ 9
1.3 Työn sisältö ........................................................................................................... 10
2 HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO ................................................................. 12
2.1 Hajautetun energiantuotannon määritelmä ........................................................... 12
2.2 Hajautetun energiantuotannon hyödyt .................................................................. 15
2.3 Älykäs sähköverkko .............................................................................................. 17
2.3.1 Älykäs lämpöverkko .................................................................................... 20
2.3.2 Microgrid ..................................................................................................... 20
2.4 Energianhallinta käytettäessä hajautettuja energiaresursseja ................................ 22
2.4.1 Energian tuotannon optimointi .................................................................... 24
2.4.2 Kulutuspuolen ohjaus .................................................................................. 25
2.4.3 Energian varastointi ..................................................................................... 27
2.5 Hajautetun energiantuotannon teknologiat ........................................................... 28
2.5.1 Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto ........................................................ 28
2.5.2 Aurinkoenergia ............................................................................................ 37
2.5.3 Maalämpö, kaukolämpö ja ilmalämpöpumput ............................................ 39
2.6 Energian kysyntä ja kulutushuippujen leikkaus .................................................... 41
2.7 Teknologian valinta ............................................................................................... 44
3 LIIKETOIMINTAMALLI JA HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO ............... 45
3.1 Liiketoimintamalli yleisesti ................................................................................... 45
3.2 Business model canvas – Liiketoimintamallin kuvaus ......................................... 47
3.2.1 Asiakassegmentit ......................................................................................... 48
3.2.2 Arvolupaus ................................................................................................... 48
3.2.3 Kanavat ........................................................................................................ 48

6

3.2.4 Asiakassuhteet ............................................................................................. 49
3.2.5 Tulovirrat ..................................................................................................... 50
3.2.6 Tärkeimmät resurssit ................................................................................... 51
3.2.7 Tärkeimmät aktiviteetit ................................................................................ 51
3.2.8 Tärkeimmät kumppanit ................................................................................ 52
3.2.9 Kustannusrakenne ........................................................................................ 52
3.3 Hajautetun energiantuotannon liiketoimintamalli ................................................. 53
4 ALUERAKENTAMINEN ........................................................................................... 58
4.1 Maankäytön suunnittelu ........................................................................................ 58
4.2 Yleiskaava ............................................................................................................. 59
4.3 Asemakaava .......................................................................................................... 60
4.4 Tonttijako .............................................................................................................. 62
4.5 Hajautettu energiantuotanto aluerakentamisessa .................................................. 62
5 TULEVA CHP-LAITOS JA SEN LIIKETOIMINTAMALLI.................................... 64
5.1 Taustaa – Käytössä olevat CHP-laitokset ............................................................. 64
5.1.1 Kempeleen ekokortteli ................................................................................. 65
5.1.2 Kivikkokankaan rivitaloasunnot .................................................................. 65
5.1.3 Alpuan omasähkölaitos ................................................................................ 67
5.1.4 Madekoski.................................................................................................... 67
5.1.5 Yhteenveto ................................................................................................... 68
5.2 Karjasillan asuinalue ............................................................................................. 69
5.3 CHP-laitoksen liiketoimintamalli.......................................................................... 71
5.3.1 CHP-laitoksen liiketoimintamallin kuvaus .................................................. 72
5.3.2 Tekniset kriteerit .......................................................................................... 77
5.3.3 Investointi ja operointi ................................................................................. 80
5.3.4 CHP-laitoksen huomioiminen kaavoituksessa ............................................ 84
6 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................. 86
6.1 Tutkimuksen eteneminen ja tulokset ..................................................................... 86
6.2 Tutkimuksen arviointi ........................................................................................... 90
6.3 Tarve jatkotutkimukselle ....................................................................................... 92
7 LÄHDELUETTELO .................................................................................................... 93
8 LIITTEET .................................................................................................................. 102

7

MERKINNÄT JA LYHENTEET
CHP

Combined Heat and Power (Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto)

CRM

Customer Relationship Management (Asiakassuhteiden hallinta)

DG

Distributed Generation (Hajautettu energiantuotanto)

DER

Distributed Energy Resources (Hajautetut energiaresurssit)

DSM

Demand Side Management (Kulutuspuolen ohjaus)

ESS

Energy Storage System (Energian varastointijärjestelmä)

h

tunti

KLEI

Kulutushuippujen Leikkaus ja Energiantuotannon Integrointi –projekti

kW

kilowatti

kWh

kilowattitunti

m²

neliömetri, pinta-alan yksikkö

MRL

Maankäyttö- ja rakennuslaki

MW

megawatti

MWh

megawattitunti

RIL

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

TCO

Total Cost of Ownership (Omistamisen kokonaiskustannukset)
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1 JOHDANTO
1.1 Työn tausta
Energian tuotantoa ollaan siirtämässä kohti pienempiä, hajautettuja tuotantolaitoksia.
Tämä asettaa omia haasteita sekä energian tarjoajille, rakennuttajille kuin myös laitosten
operoijille. Vielä tällä hetkellä erilaiset vaihtoehtoiset ratkaisut energian tuotantoon ovat
kalliita toteuttaa, sillä ne vaativat suuria investointeja, eikä niiden operointi ole
välttämättä halvempaa kuin suuren keskitetyn tuotantolaitoksen. Tämän vuoksi on
tärkeää tutkia ja määritellä liiketoimintamalleja näille ratkaisuille, jotta niiden käyttöä
saataisiin lisättyä. Diplomityö on toteutettu osana Kulutushuippujen Leikkaus ja
Energiantuotannon Integrointi –projektia (KLEI), jonka tavoitteena on kehittää konsepti
energian huippukuormien minimointiin (MMEA 2014). Diplomityö liittyy Oulussa,
Karjasillan asuinalueella, toteutettavaan sähköä ja lämpöä yhteistuottavaan (englanniksi
CHP, Combined Heat and Power) voimalaitokseen ja sen liiketoimintamallin
määrittämiseen. Alueelle tulee siis pienimuotoinen voimalaitos, joka toteutetaan
aluerakentamisen yhteydessä. Voimalaitoksen lisäksi energiantuotantoa on suunniteltu
toteutettavan rakennettavien kerrostalojen katoille asennettavilla aurinkopaneeleilla.
Aiheesta on tehty laajemmin tutkimusta liittyen etenkin hajautettuun energiantuotantoon
(Ackermann ym. 2001; Akorede ym. 2010; Bayod-Rújula 2009; Farhangi 2010;
Hatziargyriou 2014; Pepermans ym. 2005; El-Khattam & Salama 2004; Vihanninjoki
2015), energian varastointiin (Chen ym. 2009; Dell & Rand 2001; Ibrahim ym. 2008;
Motevasel ym. 2013; Rodriguez 2010; Rosen 2012; Vazquez ym. 2010) ja näiden
yksiköiden kontrollointiin (Basu ym. 2011; Chakraborty ym. 2007; Chen ym. 2011; Gu
ym. 2014; Hernandez-Aramburo ym. 2005; Lasseter 2002; Logenthiran ym. 2012;
Palensky ym. 2011; Parisio & Glielmo 2011; Stluka ym. 2011; Strbac 2008). Myös
erilaisia hajautetun energiantuotannon teknologioita on tutkittu laajasti (Akorede ym.
2010; Alanne & Saari 2004; Hintikka 2004; Karjalainen 2012; Kumar ym. 2009;
McKendry 2002; Onovwiona & Ugursal 2006; Vartiainen ym. 2002). Lisäksi
energianhallinta tuotannon optimoinnin, energian varastoinnin ja kulutuspuolen
ohjauksen avulla on tärkeä osa tulevaisuuden energiaverkkoja ja hajautetun
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energiantuotannon optimaalista operointia. Tällainen toiminta vaatii alustakseen
älykkään sähköverkon (englanniksi Smart Grid, SG), joka älykkäästi integroi yhteen
energian tuottajan ja energian kuluttajan (Clastres 2011). Älykkään sähköverkon tulisi
välittää tietoa kuluttajien ja tuottajien välillä, jotta energiaa voitaisiin toimittaa oikea
määrä oikeaan paikkaan (Farhangi 2010). Eräs älykkään sähköverkon sovellutuksista,
microgrid, on yksi lupaavimmista ratkaisuista liittyen hajautettuun energiantuotantoon ja
sen hallintaan.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet
Tämän työn perimmäisenä tavoitteena on määritellä CHP-laitokselle toimiva
liiketoimintamalli, joka toimisi apuna myös energian kulutushuippujen leikkaamisessa.
CHP-laitoksen implementoinnin ongelmina pidetään suurta investoinnin hintaa, sekä
operoinnin kilpailukyvyttömyyttä hinnan suhteen verrattuna muihin, perinteisiin
energiantuotannon muotoihin. Esimerkiksi alueen liittäminen kaukolämpöön on vielä
tällä hetkellä halvempaa, kuin erillisen CHP-laitoksen rakennuttaminen. Tämän vuoksi
on tärkeää luoda sellainen liiketoimintamalli, jolla saataisiin lyhennettyä investoinnin
takaisinmaksuaikaa. Tämän lisäksi työssä pyritään selvittämään CHP-laitoksessa
käytettävä

teknologia,

mikä

olisi

paras

vaihtoehto

kun

otetaan

huomioon

ympäristöystävällisyys ja Suomessa saatavilla olevat resurssit. Myös CHP-laitoksen
tehon määrä tulisi määritellä, jotta alueelle osattaisiin rakennuttaa oikeanlainen laitos.
Diplomityön tutkimuskysymyksiksi ovat muotoutuneet:
TK 1: Millaista teknologiaa käyttävä laitos kannattaisi rakennuttaa tulevalle
Karjasillan alueelle?
TK 2: Minkä tehoalueen CHP-laitos Karjasillan alueelle tulisi implementoida
alueen kaavoitus huomioiden?
TK 3: Millainen on sopiva liiketoimintamalli aluerakentamisen yhteydessä
implementoitavalle CHP-laitokselle Karjasillan asuinalueen tapauksessa?
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Hajautetun energiantuotannon konseptissa perehdytään sen määritelmään, hyötyihin,
älykkääseen

sähköverkkoon,

energianhallintaan,

teknologioihin

sekä

energian

kulutukseen ja sen tasaamiseen. Älykkään sähköverkon tapauksessa perehdytään yhteen
sen lupaavimmista sovellutuksista, microgridiin. Vaikka työssä puhutaan paljon
älykkäästä sähköverkosta, voidaan näitä periaatteita tietyssä määrin soveltaa myös
lämpöverkkojen puolelle. Energianhallinnassa otetaan huomioon sekä hajautettu
energiantuotanto ylipäänsä että myös microgridit ja niiden energianhallinta. Hajautetun
energiantuotannon teknologioita on olemassa monia, mutta tämän työn kannalta
tärkeimpiä ovat CHP-teknologiat ja aurinkoenergia. Tämä sen vuoksi, että tulevalla
Karjasillan asuinalueella pyritään hyödyntämään sekä CHP-laitosta että aurinkopaneeleja
energiantuotannossa. CHP-laitoksen teknologian arvioinnissa on syytä ottaa huomioon
myös se, että kyseinen teknologia on mahdollisimman ympäristöystävällinen.
Teknologialla voisi myös mahdollisesti hyödyntää Suomesta löytyviä raaka-aineita
polttoaineena. Tämän lisäksi työssä tutustutaan maalämpö- ja ilmalämpöpumppuihin
sekä kaukolämpöön. Täten voidaan hieman vertailla niiden ominaisuuksia hajautetun
energiantuotannon ratkaisuihin. Diplomityön kannalta tärkeänä aspektina on myös
energian kysyntä ja sen huippukuormien leikkaaminen. Tämän vuoksi työssä tutustutaan
Suomen nykytilanteeseen sähkön kulutuksessa ja tuotannossa sekä siihen, milloin
energian kulutus on Suomessa suurimmillaan.
Kirjallisuuskatsauksen lähteinä hyödynnetään mahdollisimman paljon tuoreita julkaisuja,
jotta tieto olisi mahdollisimman ajankohtaista. Kuitenkin tutkimuksessa käytetään myös
paljon sellaista tutkimusta, joka on hyvin perustavanlaatuista. Tämä sen vuoksi, että
voidaan luoda hyvä käsitys tutkimukseen liittyvistä aihekokonaisuuksista. Karjasillan
alueen

tapauksessa

työssä

käytetään

lähteenä

erinäisiä

asiantuntijoita

sekä

voimalaitokseen että Karjasillan alueen suunnitelmiin liittyen. Asiantuntijoita on
haastateltu lähinnä sähköpostilla ja tarvittaessa myös puhelimella. Asiantuntijoihin
lukeutuu voimalaitostoimittajayritysten toimitusjohtajia, valtakunnallisen asuntojen
omistaja

ja

rakennuttaja

–yrityksen

aluepäällikkö,

rakennusliikkeen

rakennuttajapäällikkö sekä Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti. Näiden tietolähteiden
asiantuntemus ja tieto tutkimukseen liittyvistä aiheista ovat elintärkeitä. Lista
asiantuntijoista löytyy liitteestä 1.
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2 HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO
2.1 Hajautetun energiantuotannon määritelmä
Hajautetulle energiantuotannolle (englanniksi distributed generation, DG) ei ole
suoranaisesti yhtä ainoaa olemassa olevaa määrittelyä, vaan useissa lähteissä se
määritellään eri tavoin. Karppanen (2012) mainitsee näiden määrittelyjen sisältävän
termit ”hajautettu tuotanto, pientuotanto, mikrotuotanto ja pienimuotoinen tuotanto".
Monet

eri

toimijat

ja

tutkijat

määrittelevät

hajautetun

energiantuotannon

tuotantolaitoksen sen tuotantotehon mukaan (Ackermann ym. 2001; Pepermans ym.
2005). Vartiainen ja muut (2002) määrittävät hajautetun energiantuotannon sen tehon
perusteella, ollen se heidän mukaansa alle 10 MW. EU:n tasolla pienimuotoiseksi
energiantuotannoksi luetaan alle yhden megawatin tuotantolaitokset, mutta useampien
selvitysten mukaan hajautetun ja pienimuotoisen energiantuotannon tehon yläraja on 20
MW (Vihanninjoki 2015). Suomen Sähkömarkkinalaissa pienimuotoiseksi tuotannoksi
luetaan sellainen laitos tai useamman laitoksen kokonaisuus, jonka tuotantoteho on
enintään kaksi megavolttiampeeria (Sähkömarkkinalaki 588/2013, 3§). Pepermans ja
muut (2005) kiteyttävät asian niin, että hajautetun energiantuotannon laitosten tehot ovat
selvästi keskitettyjen tuotantolaitosten tehoja alhaisempia. Tämän työn sisällä hajautetun
energiantuotannon piiriin voidaan lukea kuuluvan Suomen lainsäädännön mukaisesti
tuotantolaitokset, joiden tuotantoteho on alle 2 megavolttiampeeria (MVA).
Useassa tapauksessa tehoa tärkeämmäksi lukeutuvat kuitenkin energiantuotannon muut
aspektit. Hajautettu energiantuotanto määritellään yleensä ottaen siten, että se sijaitsee
lähellä loppukäyttäjää ja on osana jakeluverkkoa (Ackermann ym. 2001; Akorede ym.
2010; El-Khattam & Salama 2004; Pepermans ym. 2005; Bayod-Rújula 2009).
Hajautettua energiaa

tuottava laitos voi olla kytkettynä asiakkaan puolella

kulutusmittaria, sen lisäksi että se on yhteydessä jakeluverkkoon (Ackermann ym. 2001;
Pepermans ym. 2005). Hajautettuun energiantuotantoon liitetään monessa tapauksessa
sekä paikallisuusaspekti ja paikallisten energianlähteiden käyttö että tiettyyn pisteeseen
asti omavaraisuus (Pesola ym. 2010; Vihanninjoki 2015). Vaikkakin monet hajautetun
energiantuotannon teknologioista hyödyntävät uusiutuvia energianlähteitä (Ackermann
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ym. 2001), ei se ole välttämättömyys siihen, että laitos voidaan lukea kuuluvan
hajautettuun energiantuotantoon (Pesola ym. 2010).
Lopes ja muut (2007) sanovat, että nykyään on normaalia lukea hajautetun
energiantuotannon

kuuluvan

osaksi

hajautettuja

energiaresursseja

(englanniksi

Distributed Energy Resources, DER), joka sisältää energiantuotannon lisäksi myös
energian varastoinnin ja reagoivan energiakuorman. Kuvassa 2 on esitettynä hajautetut
energiaresurssit sekä siihen kuuluvat eri teknologiat.

Kuva 2. Hajautetut energiaresurssit (Akorede ym. 2010).
Hajautetussa energiantuotannossa on käytössä useampia teknologioita. Teknologiat
hyödyntävät sekä uusiutuvia että uusiutumattomia energianlähteitä. Hajautetun
energiantuotannon teknologiat voidaan jakaa kuuluvan uusiutuviin energianlähteisiin tai
sähköä ja lämpöä yhteistuottaviin laitoksiin (Vartiainen ym. 2002; Pesola ym. 2010;
Vihanninjoki 2015). Sähköä ja lämpöä yhteistuottavat laitokset tunnetaan myös nimellä
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CHP-laitokset (englanniksi Combined heat and power, CHP). Vartiainen ja muut (2002)
tekevät hajautetun energiantuotannon jaottelun seuraavalla tavalla:
”Uusiutuvat energialähteet:


tuulivoima



pien- ja minivesivoima



aurinkosähkö ja -lämpö



lämpöpumput



biomassakattilat.

Pienimuotoinen CHP:


kaasu- ja dieselmoottorit



mikroturbiinit



stirling-moottorit



polttokennot



höyryturbiinit ja –koneet”.

Tätä samaa jaotteluperiaatetta käytetään myös muissa lähteissä, muun muassa Pesola ja
muut (2010) sekä Vihanninjoki (2015) jaottelevat hajautetun energiantuotannon
teknologiat tällä tavalla. Kirjallisuudesta löytyy tämän lisäksi muitakin jaotteluja, joissa
esimerkiksi CHP-laitoksia ei ole erotettu omaksi kategoriakseen, mutta ovat kyllä
listattuina DG-teknologioiden joukossa (Pepermans ym. 2005; Bayod-Rújula 2009).
Bergman ja muut (2006) listaavat hajautettuun energiantuotantoon kuuluvaksi vain
uusiutuvia energianlähteitä, vaikka aiemmin työssä mainitussa määrittelyssä tällä ei ole
käytännön

merkitystä.

Kuvassa

3

on

esitetty

hajautetun

energiantuotannon

teknologioiden suhde keskitettyyn energiantuotantoon. Kuvassa teknologiat on
määritelty sen mukaan, kuinka suuri niiden tehoalue yleensä on ja kuinka kaukana ne
sijaitsevat loppukäyttäjästä.
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DG-laitokset ylipäänsä, niiden pienemmän kokonsa puolesta, tuovat joustavuutta
energiantuotantoon ja jakeluverkkojen laajentamiseen (Bayod-Rújula 2009; El-Khattam
& Salama 2004; Pepermans ym. 2005). Bayod-Rújula (2009) mainitsee myös DGlaitosten pienen koon vaikuttavan siihen, että ne saadaan nopeammin ja helpommin
rakennettua kuin suuri keskitetty laitos. Ympäristöystävällisyyden ja joustavuuden lisäksi
hajautetun energiantuotannon lisääminen vaikuttaa myös kustannussäästöin. Säästöistä
Pepermans ja muut (2005) mainitsevat sen, että hajautetun energiantuotannon laitokset
voivat hyödyntää halvempia energianlähteitä kuin perinteiset laitokset. Kustannussäästöt
ilmenevät myös muun muassa siten, että laitosten ollessa lähempänä loppukäyttäjää kuin
suuri keskitetty energiantuotantolaitos, vähentää se siirrosta ja jakelusta aiheutuvia
rasituksia verkolle sekä siitä aiheutuvia kustannuksia ja energian hukkaa (Bayod-Rújula
2009; Fraser 2002; Pepermans ym. 2005). El-Khattam ja Salama (2004) mainitsevat
myös, että DG-laitokset tuottavat lisää energiaa jakeluverkostoon. Näin se vähentää
energian kysyntää ja tätä myöten myös keskitetysti tuotetun energian hintaa.
Paikallisesti tuotetun energian lisääntyminen vaikuttaa myös verkon luotettavuuteen.
Mikäli energianjakelu keskeytyisi onnettomuuden tai jonkun muun seurauksena voivat
DG-laitokset toimia varaenergianlähteenä (Akorede ym. 2010; Bayod-Rújula 2009; ElKhattam & Salama 2004; Pepermans ym. 2005). Näin hajautettu energiantuotanto tuottaa
jakeluverkolle avustavia palveluita. Varaenergiantuotannon lisäksi näihin kuuluvat
sähkön taajuuden, jännitteen ja loistehon kontrollointi (Bayod-Rújula 2009; Fraser 2002;
Pepermans ym. 2005). Hajautettu energiantuotanto tukee keskitettyä energiantuotantoa
myös auttamalla energiakuormien hallinnassa (El-Khattam & Salama 2004). Tämä
tarkoittaa siis sitä, että energiaa voidaan tuottaa hajautetuilla energiatuotantolaitoksilla
silloin, kun keskitetty energiantuotanto on huipussaan, mikä aiheutuu suuresta energian
kulutuksesta. Tässä tapauksessa tarkoitetaan siis, että DG-laitoksilla voidaan leikata
energian kulutushuippuja (El-Khattam & Salama 2004; Pepermans ym. 2005). Tämä
kulutushuippujen leikkaus vähentää myös polttoainekustannuksia (El-Khattam & Salama
2004), sillä monesti keskitetyn energiantuotannon perusresurssit eivät riitä kulutuksen
huippujen kattamiseen, jolloin joudutaan turvautumaan varatoimenpiteisiin kuten öljyn
tai hiilen polttoon.
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Hajautetun energiantuotannon lisääminen vaikuttaa myös keskitetyn suuren jakeluverkon
rakentamiseen. Kun pienempiä energiantuotantolaitoksia rakennetaan, vähentää se
tarvetta rakentaa jakeluverkkoa pidemmälle. Täten DG-laitokset vähentävät ja lykkäävät
tarvetta rakentaa uutta infrastruktuuria (Akorede ym. 2010; Bayod-Rújula 2009; ElKhattam & Salama 2004; Fraser 2002; Pepermans ym. 2005). El-Khattam ja Salama
(2004) näkevät tämän asian myös pidentävän keskitetyn energiantuotannon järjestelmien
ja kaluston käyttöikää. Kaiken tämän lisäksi hajautettu ja paikallinen energiantuotanto
lisää paikallisten energiaresurssien käyttöä (El-Khattam & Salama 2004; Bayod-Rújula
2009) ja mahdollistaa paikallisen työvoiman käytön sekä palveluiden lisääntymisen
(Bayod-Rújula 2009). Bayod-Rújulan (2009) mukaan hajautetun energiantuotannon
hyödyntäminen tuo mukanaan myös uusia markkinamahdollisuuksia ja teollista
kilpailukykyä.

2.3 Älykäs sähköverkko
Jotta hajautettua energiantuotantoa voidaan toteuttaa suuressa mittakaavassa, täytyy
sähköverkon suunnittelua ja hallinnointia kehittää (Molderink ym. 2010). Tämä
kehittäminen

vaatii

onnistuakseen

energiantuotannon

integroinnin

älykkääseen

sähköverkkoon. Älykäs sähköverkko (englanniksi Smart Grid, SG) on moderni verkko,
joka yhdistää siihen liittyneet energian kuluttajat ja tuottajat (Clastres 2011). Älykäs
sähköverkko määritellään siten, että se mahdollistaa energian kuluttajan osallistumisen
myös energian tuotantoon ja sen hallintaan (Clastres 2011; Farhangi 2010; National
Institute of Standards and Technology (NIST) 2010; U.S. Department of Energy 2014) ja
se toimii tehokkaammin verrattuna perinteiseen sähköverkkoon käyttämällä hyödyksi
automaatiota, mittausta ja monitorointia sekä kommunikaatioteknologioita (Clastres
2011; Fang ym. 2012; Güngör ym. 2011). Tämän lisäksi älykäs sähköverkko käyttää
digitaaliteknologiaa

ohjatakseen

kuluttajien

sähkölaitteita

toimimaan

energiaa

säästävämmin (Guerrero ym. 2011). Älykäs sähköverkko on myös itsekorjautuva
(Clastres 2011; Farhangi 2010) eli mikäli keskitetyssä energianjakelussa on ongelmia,
kuten tuotantokatkos, voi älykäs sähköverkko toimia itsekseen käyttäen omia
energianlähteitään. Tämä onnistuu siksi, että älykkään sähköverkon toiminnassa
hyödynnetään hajautettuja energiaresursseja, eli hajautettua energiantuotantoa, energian
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varastointia ja energianhallintaa (Fang ym. 2012; Güngör ym. 2011; National Institute of
Standards and Technology (NIST) 2010). Taulukossa 1 on eriteltynä tämän hetkisen eli
perinteisen sähköverkon ja älykkään sähköverkon eroavaisuudet.
Taulukko 1. Tämän hetkisen sähköverkon ja älykkään sähköverkon vertailu (Farhangi
2010).
Nykyinen sähköverkko

Älykäs sähköverkko

Yksisuuntainen kommunikaatio

Kaksisuuntainen kommunikaatio

Keskitetty energiantuotanto

Hajautettu energiantuotanto

Hierarkkinen

Verkosto

Vähän mittaavia antureita

Antureita pitkin verkostoa

”Sokea”

Itseään monitoroiva

Manuaalinen palautus (katkoksesta) Automaattinen palautus (katkoksesta)
Epäonnistumisia ja sähkökatkoja

Adaptiivinen ja saarekekäytettävä

Manuaalinen kunnon tarkistus

Etätarkistus

Rajattu hallinta

Läpitunkeva hallinta

Asiakkaalla vähän vaihtoehtoja

Asiakkaalla paljon vaihtoehtoja

Jotta kuluttaja voi osallistua älykkään sähköverkon toimintaan, energian tuotantoon ja sen
hallintaan, täytyy verkon toimia kaksisuuntaisesti (Clastres 2011; Fang ym. 2012). Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että ylimäärin tuotettu energia voidaan myydä takaisin
suurempaan jakeluverkkoon (Fang ym. 2012). Siinä samassa missä energia voi kulkea
kaksisuuntaisesti, myös informaatio liikkuu älykkäässä sähköverkossa samalla tavalla
(Fang ym. 2012). Älykäs sähköverkko tuottaa ja lähettää informaatiota reaaliajassa sekä
kuluttajalle että energian tuottajalle (Clastres 2011). Tämän datan avulla on mahdollista
hallita energian tuotantoa, sen jakelua ja varastointia, ja optimoida nämä kaikki tilanteen
vaatimalla tavalla.
Fang ja muut (2012) puhuvat älykkään sähköverkon kehittymisestä, eli siitä mistä
tällaisen sähköverkon käyttöönotto aloitetaan, ja miten se kehittyy siitä eteenpäin. Heidän
mukaansa aloitetaan hajautetun energiantuotannon mukaan ottamisella, ja nämä
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hajautetut laitokset toimivat yhdessä keskitetyn energiantuotannon kanssa. Tästä
seuraava askel on se, että valtaosa energiasta tuotetaan hajautetulla energiantuotannon
laitoksilla. Farhangi (2010) toteaa myös, että älykkään sähköverkon käyttöönotto ei ole
äkkinäinen tapahtuma, vaan se tapahtuu vähitellen. Hänen mukaansa alkuun otetaan
käyttöön hallinta- ja monitorointijärjestelmiä nykyisen verkon avuksi. Täten voidaan
hetkittäin siirtää vanhan verkon vastuuta uusille, älykkäille sähköverkoille. Nämä
älykkäät

verkot

integroivat

hajautetun

energiantuotannon

ja

vaihtoehtoiset

energianlähteet perinteiseen tuotantoon, sekä lisäävät päästöjen ja hiilijalanjäljen
kontrollointia.

Lisäksi

tällä

saadaan

lisättyä

energiantuotannon

tehokkuutta

kulutuspuolen ohjauksella, kulutushuippujen leikkauksella sekä palvelun laadun
parantamisella (Farhangi 2010).
Älykäs sähköverkko parantaa energian tuotannon laatua (Clastres 2011), tehokkuutta ja
ennen kaikkea mahdollistaa hajautetun energiantuotannon sekä myös hajautettujen
energiaresurssien, kuten energian varastoinnin, hyödyntämisen (National Institute of
Standards and Technology (NIST) 2010; Güngör ym. 2011). Güngör ja muut (2011)
mainitsevat, että älykäs sähköverkko myös parantaa energian tuotannon luotettavuutta, ja
Clastresin (2011) mukaan sillä saadaan lisäksi lyhennettyä mahdollisten sähkökatkojen
kestoa. Älykäs sähköverkko myös vähentää öljyn kulutusta, sillä se kasvattaa hajautetun
energiantuotannon ja vaihtoehtoisten energianlähteiden käyttöä (National Institute of
Standards and Technology (NIST) 2010). Tämä vaikuttaa myös ympäristötavoitteiden
saavuttamiseen (Clastres 2011; National Institute of Standards and Technology (NIST)
2010) ja NIST:n (2010) raportin mukaan lisäksi myös kasvihuonekaasujen tuotannon
vähenemiseen. Älykkäällä sähköverkolla saadaan tuotettua myös kustannussäästöjä, sillä
energiatehokkuus kasvaa ja saadaan myös energian kysynnän huippuja tasattua
energianhallinnan avulla (Clastres 2011). Clasters (2011) mainitsee energian kuluttajille
älykkään sähköverkon antavan paremman hallinnan sähkönkulutukseen monitoroinnin
ansiosta ja energian tuottajille taas selkeämmän kuvan energian kysynnästä, jolloin
energian tuotantoa voidaan paremmin optimoida. Älykkään sähköverkon mainitaan myös
vähentävän rasitusta keskitetyltä verkolta (Clastres 2011) ja mahdollistavan uusia
tuotteita, palveluita ja markkinoita (Clastres 2011; National Institute of Standards and
Technology (NIST) 2010).
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2.3.1 Älykäs lämpöverkko
Älykkään sähköverkon yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon myös älykkään
lämpöverkon

mahdollisuudet.

Etenkin

kaukolämpöverkolla

on

tärkeä

rooli

energiatehokkuuden kasvattamisessa (Lund ym. 2014). Kuten sähköverkon tapauksessa,
myös kaukolämpöverkkojen tulee toimia älykkäällä tavalla. Tämä onnistuu myös samoin
kuin sähköverkon tapauksessa eli reaaliaikaisen tiedon keräämisellä (Schmidt ym. 2013).
Tätä tietoa hyödynnetään lämpöverkon tilan hallinnassa. Schmidt ja muut (2013)
mainitsevat, että älykkään lämpöverkon tiedonkeruun ei pidä olla käytössä vain energian
tuottajilla, vaan myös kuluttajien täytyy voida vaikuttaa lämmitysjärjestelmään ja sen
hallintaan muuttamalla lämpötilaa ja suunniteltua lämmitysaikataulua kotonaan. Lund ja
muut (2014) mainitsevat, että suoriutuakseen älykkään lämpöverkon tehtävistä, täytyy
lämpöverkon toiminnassa ottaa muutamia aspekteja huomioon. Lämpöverkon täytyy
pystyä toimittamaan lämpöä kaikkiin taloihin, riippumatta tyypistä tai iästä. Lämpöä
täytyy myös voida jakaa ilman suurta energiahukkaa ja lämpöenergiaa tulee voida
kierrättää esimerkiksi aurinko- ja maalämmön avulla (Lund ym. 2014). Lund ja muut
(2014) mainitsevat myös, että lämpöverkon täytyy olla integroitu osa muita
energiajärjestelmiä.
2.3.2 Microgrid
Microgridit määritellään energianjakelujärjestelmiksi, joihin kuuluu hajautettuja
energiaresursseja, varastointijärjestelmiä ja hallittavia kuormia (Hatziargyriou 2014;
Parisio ym. 2014; Laaksonen ym. 2011). Se operoi joko liittyneenä kantaverkkoon tai
itsenäisenä saarekkeena (englanniksi islanding) kontrolloidusti (Hatziargyriou 2014;
Guerrero ym. 2011; Hatziargyriou ym. 2007; Parisio ym. 2014; Pasonen & Hoang 2014;
Schwaegerl ym. 2009; Barnes ym. 2007). Lasseter (2002) määrittelee microgridin
ryppäänä kuormia, jotka toimivat yhtenä kontrolloituna järjestelmänä tuottaen
lähialueelleen sähköä ja lämpöä. Hatziargyriou (2014) mainitsee, että hajautettujen
energiaresurssien hallinnoiminen ja koordinointi erottaa microgridin yksinkertaisesta
jakeluverkosta, joka vain käyttää hyödyksi hajautettuja energiaresursseja. Microgrid on
yksi lupaavimmista tulevaisuuden energiaverkoista ja se perustuu energiavirtojen
kaksisuuntaisuuden

ja

hajautettujen

energiaresurssien,

kuten

hajautetun
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energiantuotannon ja energian varastoinnin, käyttöön ja kontrollointiin (Hatziargyriou
2014; Parisio ym. 2014; Laaksonen ym. 2011). Parisio ja muut (2014) mainitsevat että
microgridiin kuuluu yleensä varastointiyksikköjä, hajautetun energiantuotannon
kontrolloitavia yksiköitä, hajautettuja energiaresursseja sekä kontrolloitavia kuormia,
joita voidaan leikata silloin kun se on tarpeellista. Guerreron ja muiden (2011) mukaan
näiden avulla loppukäyttäjän on mahdollista tuottaa, varastoida, kontrolloida ja
hallinnoida energiaa, jota hän kuluttaa. Microgrid toimii yleensä osana kantaverkkoa,
mutta kantaverkon energiakatkon aikana se tuottaa virtaa alueelleen itsenäisenä
saarekeverkkona (Katiraei ym. 2008; Laaksonen ym. 2011; Pasonen & Hoang 2014).
Microgrid voi myös myydä energiaa sen tuottajille tai ostaa energiaa näiltä kyseisiltä
tuottajilta (Parisio ym. 2014).
Schwaegerl ja muut (2009) sekä Hatziargyriou (2014) kiteyttävät microgridin
ominaisuudet kolmeen eri aspektiin:


Microgrid on integroitu alusta, jossa on omia pienimuotoisia energianlähteitä,
varastointiyksikköjä ja kontrolloitavia kuormia, ja jolla on oma jakeluverkko.



Microgrid toimii sekä yhdistyneenä suurempaan jakeluverkkoon että myös
itsenäisesti saarekkeena, erillisenä kokonaisuutenaan (esimerkiksi sähkökatkon
aikana).



Microgrid eroaa passiivisesti toimivista pienimuotoisista energianlähteistä sillä,
että microgridissä saatavilla olevia resursseja hallinnoidaan ja koordinoidaan.

He myös mainitsevat neljä eri tilannetta, jolloin verkko ei ole microgrid. Nämä ovat
kuorman puuttuminen, pienimuotoisen energiantuotannon puuttuminen, monitoroinnin ja
hallinnoinnin puuttuminen sekä riittämätön hiilijalanjäljen pienentäminen (Hatziargyriou
2014; Schwaegerl ym. 2009). Mikäli siis jokin näistä olennaisista ominaisuuksista
puuttuu, vaikka verkko muuten täyttäisi microgridin kriteerit, ei verkko ole siinä
tapauksessa microgrid.
Vaikka microgrid on yksi varteenotettavimmista älykkään sähköverkon sovellutuksista,
on senkin hyödyntämiselle Schwaegerlin ja muiden (2009) mukaan olemassa esteitä.
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Mikäli microgridin sisällä toimiviin, pienimuotoisiin energianlähteisiin liittyminen tulee
maksamaan suhteellisen paljon, voi tämä olla esteenä sen laajalle hyödyntämiselle. Jos
lainsäädäntö tai muut säännökset estävät energian myymisen ja ostamisen pienempien
lähteiden välillä, ei microgridin toimintaperiaatteita voida täysin täyttää. Myös energian
hinnan tippuminen erittäin alhaiselle tasolle vähentää microgridin kysyntää, kuten myös
jos pienimuotoisten hajautettujen energiantuotannon laitosten hyödyt jätetään
huomioimatta. (Schwaegerl ym. 2009)

2.4 Energianhallinta käytettäessä hajautettuja energiaresursseja
Uudenlaisia energianhallintajärjestelmiä tarvitaan, jotta voidaan optimaalisesti ohjata
hajautettua energiantuotantoa energianjakeluverkossa (Parisio & Glielmo 2011).
Älykkäät energianhallintajärjestelmät tulevat olemaan tärkeä osa älykkään sähköverkon
toimituspisteitä kodeissa, rakennuksissa ja teollisuuden laitoksissa (Stluka ym. 2011).
Energianhallintajärjestelmä tekee energian tuotannon ja jakelun päätöksiä perustuen
kuormaprofiileihin, säähän, energian ja polttoaineiden hintoihin sekä erilaisiin säädöksiin
(Basu ym. 2011; Lasseter 2002). Koko järjestelmän tavoite on tuottaa sopivia ohjearvoja
sekä energianlähteille että –varastoille, jotta taloudellisesti optimoitua energianjakelua
voidaan ylläpitää täyttämään varmaa kuorman kysyntää (Chakraborty ym. 2007; Chen
ym. 2011). Stluka ja muut (2011) mainitsevat, että energiahallintajärjestelmien avulla
energian loppukäyttäjä saa enemmän mahdollisuuksia kontrolloida omaa kulutustaan ja
tämän lisäksi palvelun toimittajat saavat lisää joustavuutta kulutushuippujen
hallinnointiin.
Energianhallinta ei ole helppo tehtävä, sillä siihen sisältyy monia eri aspekteja kuten
erilaisten

energialaitteiden

kytkentä,

useita

operationaalisia

tavoitteita

kuten

energiatehokkuus sekä lyhyen ja pitkän aikavälin aikatauluja. Energianhallinnan
optimaalinen operaatioaikataulu vaatii usean tiedonlähteen hyväksikäyttöä. Näihin
tiedonlähteisiin kuuluvat sääennusteet, laitteiden ominaisuudet, reaaliaikaiset energian
hinnat ja operatiiviset tavoitteet. Tämän lisäksi kuorman mallintaminen on elintärkeää,
sillä asiakkaiden kysyntä on esivaatimus energianhallinnalle. Myöskin hajautettujen
energiantuotannon yksiköiden hallinta on vaativaa, sillä niiden toimintaan vaikuttavien
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2.4.1 Energian tuotannon optimointi
Microgridin energian tuotannon optimointiin liittyvät päätökset koostuvat yksittäisten
energianlähteiden hallitsemisesta, vaihtelusta eri polttoaineiden välillä (aurinko,
biomassa yms.) sekä energian myymisen ja ostamisen ajoittamisen optimoinnista.
Sääntönä on myös, että kaikki kysynnän puolen kuormat ovat kriittisiä ja niiden
energiantarve täytyy aina täyttää. Energian tuotannon optimointiin microgridin
tapauksessa tuo lisää epävarmuutta uusiutuvat energianlähteet, joten myös sääennusteita
täytyy käyttää hyödyksi tuotannon suunnittelussa. (Stluka ym. 2011)
Microgridin tuotannon optimointi voidaan ajatella myös polttoaineiden ja kustannusten
minimointina. Pienien tuotantolaitosten optimointi eroaa suuren, keskitetyn energian
tuotantolaitoksen optimoinnista. Esimerkki yhdestä eroavaisuudesta on paikallinen
lämmön tarve, joka lisää yhden ulottuvuuden microgridin energian tuotannon
optimointiin. Tämä on tärkeä huomio, sillä yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (CHP)
tulee olemaan merkittävä osa microgridejä tulevaisuudessa. Tämän lisäksi microgridin
pienempien tuotantolaitosten hallinnointi eroaa yhdestä keskitetystä voimalaitoksesta
siten, että microgridin tapauksessa on yksinkertaisempaa käynnistää ja sammuttaa
pienempiä tuotantoyksiköitä. Tämä tuo lisää mahdollisuuksia verkon optimointiin.
(Hernandez-Aramburo ym. 2005)
Energian tuotannon suunnittelussa on siis monia tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon.
Näitä ovat muun muassa ennustetut kuormitukset, jotka voidaan jakaa lämmön,
viilennyksen ja sähkön kysyntään. Nämä ovat tärkeitä syötteinä annettuja parametreja,
joiden avulla tuotantoa voidaan hallita mahdollisimman kustannus-, ympäristö- ja
energiatehokkaasti, jokaiselle kohdealueelle erikseen. Energian tuotannon hallintaan
vaikuttavat tekijät voidaan nähdä kuvasta 5. (Gu ym. 2014)
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sähkömarkkinoiden hallinnointiin, infrastruktuurin rakentamiseen ja hajautettujen
energiaresurssien kontrollointiin (Logenthiran ym. 2012).
Strbac (2008) määrittelee jo käytössä olevia kulutuspuolen ohjauksen tekniikoita:
yöaikaan tapahtuva lämmitys, kuorman suora kontrollointi, kuorman rajoitin, taajuuden
säätäminen,

käyttöaika–hinnoittelu

ja

älykäs

mittaus.

Yöaikaan

tapahtuvalla

lämmityksellä saadaan tasattua kuormien profiilia, kun muu sähköntuotto/-käyttö
tapahtuu päiväsaikaan. Kuormituksen suoralla kontrolloinnilla tarkoitetaan energiaa
paljon kuluttavien laitteiden ohjaamista, kuten sammuttamista, etäohjauksella.
Kuormituksen rajoittimet yksinkertaisesti rajoittavat kuorman määrää, jota yksittäinen
kuluttaja voi käyttää. Taajuuden säätämisellä voidaan vaikuttaa energian tuotannon ja
kysynnän tasapainoon. Käyttöaika–hinnoittelu (englanniksi Time-of-use pricing, TOU)
tarkoittaa, että energian kulutuksen huippuaikoina energia on hinnoiteltu kalliimmaksi, ja
kulutushuippujen ulkopuolisella ajalla energia on halvempaa. Tämä menetelmä on
käytössä jo monissa Euroopan maissa. Älykäs mittaus on energiankäytön reaaliaikaista
mittausta ja datan talteenottoa ja hyödyntämistä, mikä on yksi älykkään sähköverkon
perusperiaatteista. (Strbac 2008)
Myös Palensky ja muut (2011) määrittävät kulutuspuolen ohjaukseen kuuluvan erilaisia
toimintoja kuten energiatehokkuus ja sen parantaminen sekä energiakontrollerit, jotka
ovat asennettuja energiamittareihin ja monitoroivat kulutussuuntausta. Lisäksi
kulutushuippujen leikkaamiseenkin käytetty kuorman ohjaus (englanniksi Demand
Response, DR) on yksi näistä toiminnoista. Tällä tarkoitetaan sitä, että kulutuspisteestä
lähetetään infoa energian tuottajalle, joka voi tiedon perusteella säätää kuormitusta.
Jotta kulutuspuolta voidaan ohjata mahdollisimman tarkasti, täytyy tätä varten olla
olemassa kulutuksen mallinnus- ja ennustamistyökaluja. Tämä sisältää sekä hajautettujen
energiaresurssien tuotannon ennustamista, kuin myös kulutuspisteiden kuormien
hallinnointia ja ennustamista. Näiden lisäksi myös energian hintatietoja voidaan käyttää
hyväksi kulutuspuolen ohjauksessa. (Stluka ym. 2011)
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2.4.3 Energian varastointi
Energian varastointijärjestelmät (englanniksi Energy Storage Systems, ESS) muuttavat
sähköenergian johonkin muuhun energianmuotoon, joka voidaan varastoida ja täten
vapauttaa tarpeen tullessa (Vazquez ym. 2010; Chen ym. 2009). Yleensä energian
varastointijärjestelmiä

käytetään

varastoimaan

energiaa,

joka

on

tuotettu

kulutushuippujen ulkopuolella ja joka vapautetaan ja käytetään hyödyksi suurimman
energian tarpeen aikana (Rosen 2012). Rodriguezin (2010) mukaan energian varastointi
nähdään yhtenä älykkään sähköverkon vaatimina teknologioina. Energian varastoinnille
on olemassa useampia mahdollisia teknologioita ja nämä hyödyntävät miltei kaikkia
energian muotoja, eli mekaanista, kemiallista ja lämpöenergiaa (Ibrahim ym. 2008).
Varastoimalla energiaa voidaan paikata kysynnän lyhytaikaisia, satunnaisia muutoksia
sekä välttää keskitetyn energiantuotannon taajuuden säätelyä (Dell & Rand 2001).
Energian

varastointijärjestelmät

ovat

Vazquezin

ja

muiden

(2010)

mukaan

kulutushuippujen leikkauksen, sähköautojen ja uusiutuvien energianlähteiden käytön
lisäämisen mahdollistaja. ESS:ien avulla voidaan varmistaa myös uusiutuvien
energianlähteiden (tuuli, aurinko) energiantuotannon jatkuva toiminta (Vazquez ym.
2010; Vosen & Keller 1999). Rosen (2012) mainitsee, että energian varastoinnilla
voidaan tarjota sähköverkolle oheispalveluita, kuten verkon taajuuden kontrollointia ja
operointivarastoa, joiden avulla vahvistetaan verkon vakautta sekä energiantuotannon
laatua ja luotettavuutta. Tämän lisäksi ESS tuottaa kustannussäästöjä, kun
energiantuotannon infrastruktuurin rakentamista voidaan lykätä ja vähentää (Dell & Rand
2001). ESS on tärkeä microgridin energianhallinnan kannalta ja se voi parantaa
microgridin toimivuutta sekä taloudellista tehokkuutta (Motevasel ym. 2013).
Varastointijärjestelmien implementoinnissa on kuitenkin haasteita ja mikäli ESS
asennetaan väärin se voi vaikuttaa verkon toimintaan negatiivisesti ja tämän lisäksi myös
lisätä turhia kustannuksia (Rodriguez 2010).
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Energian varastointi voidaan jakaa neljään eri kategoriaan riippuen asennuskohteesta
(Ibrahim ym. 2008):
1. Pienitehoinen järjestelmä syrjäisellä alueella, pääsääntöisesti muuntimien ja
hätäterminaalien apuna.
2. Keskisuuritehoinen järjestelmä syrjäisellä alueella (itsenäisiä energiajärjestelmiä)
3. Verkkoon liitetty sovellutus auttaen huippujen tasaamisessa
4. Energiantuotannon laadun kontrollointi
Tämän lisäksi jaottelu voidaan tehdä myös eri kriteerien mukaan (Ibrahim ym. 2008):


Sovellutuksen tyyppi: pysyvä tai liikuteltava



Varastoinnin kesto: lyhyt- tai pitkäaikainen



Tuotannon tyyppi: kuinka suuri teho tarvitaan?

2.5 Hajautetun energiantuotannon teknologiat
Tämä kappale käsittelee hajautetussa energiantuotannossa käytettäviä erilaisia
teknologioita. Vaikkakin hajautettuun energiantuotantoon liitetään runsas määrä eri
teknologioita, on silti pienimuotoinen yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (pien-CHP)
ja aurinkoenergian hyödyntäminen tämän työn kannalta tärkeimmässä asemassa. Näiden
lisäksi teknologioihin kuuluvat tuulivoima, pienvesivoima ja erilaiset lämpöpumput
(Vihanninjoki 2015).
2.5.1 Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto
Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (CHP) voidaan määrittää olevan yhtäaikaista
lämpö- ja sähköenergian tuottamista samasta lähteestä, jossa tuotettu hukkalämpö
käytetään hyödyksi (Bhatt 2001; Knowles 2011). Tämän yhdistetyn tuotannon täytyy
täyttää kohteen sähkön ja lämmön tarve, tai se voi täyttää jommankumman, sähkön tai
lämmön tarpeen (Onovwiona & Ugursal 2006). CHP-teknologioita pidetään
vaihtoehtoisina perinteiselle keskitetylle energiantuotannolle ja sen avulla saavutetaan
energiasäästöjä,

kulutetaan

vähemmän

polttoainetta

ja

tuotetaan
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ympäristöystävällisempää energiaa (Dong ym. 2009; Hawkes & Leach 2007; Peacock &
Newborough 2005; Ren ym. 2008; Rezaie & Rosen 2012). Dongin ja muiden (2009)
mukaan kaikista lupaavin CHP:n käyttökohde on energian tuotanto rakennuksille. Näissä
kohteissa yleensä käytetään pienimuotoista ja mikro-CHP:tä. Tämä jaottelu tarkoittaa
CHP:n määrittelyä tehon mukaan. Pienimuotoinen CHP voidaan määrittää olevan alle
100 kW (Dong ym. 2009) tai alle 250 kW (Alanne & Saari 2004). Dong ja muut (2009)
määrittävät myös mikro-CHP:n olevan alle 15 kW. Knowlesin (2011) mukaan
pienimuotoinen CHP määritellään kuuluvan tehovälille 100 kW – 2 MW. Kuten
hajautetun energiantuotannonkin osalta, voidaan tässä työssä olettaa pienimuotoisen
CHP:n olevan alle 2 MW.
CHP-teknologioita on olemassa monenlaisia ja ne voidaan jaotella neljään eri
kategoriaan: mäntämoottorit, Stirling-moottorit, polttokennot ja mikroturbiinit. Tämän
lisäksi jotkin kirjallisuuden lähteet mainitsevat muitakin teknologioita, kuten ORCteknologian (englanniksi Organic Rankine Cycle, ORC) ja höyryturbiinit tai –koneet sekä
kaasutusteknologia. Tässä luvussa käydään seuraavaksi läpi tärkeimmät CHP-teknologiat
ja niiden ominaisuudet.
Mäntämoottori
Mäntämoottorit kuuluvat polttomoottoreihin, jotka ovat siis yleensä kuljetusvälineiden
kuten autojen voimantuoton käytössä (Akorede ym. 2010). Voimalaitos, joka perustuu
mäntämoottoriin, koostuu yksinkertaisesti mäntämoottorista ja moottoriin liitettävästä
generaattorista (Alanne & Saari 2004; Karjalainen 2012). Vartiainen ja muut (2002)
mainitsevat, että CHP-sovellutuksissa käytetään hyödyksi myös polttomoottoreiden,
kuten

mäntämoottorin,

palamisprosessissa

syntyvä

lämpö.

Mäntämoottorin

ominaisuuksiin kuuluu suuri sähköntuottotehokkuus/hyötysuhde (Alanne & Saari 2004;
Karjalainen 2012; Vartiainen ym. 2002), suuri tehoalue sekä usean polttoaineen
yhteensopivuus moottorin kanssa (Alanne & Saari 2004; Karjalainen 2012; Vartiainen
ym. 2002; Onovwiona & Ugursal 2006). Jotta biopolttoaineita voitaisiin käyttää
mäntämoottorissa, täytyy niiden täyttää samat vaatimukset ja ominaisuudet kuin
perinteisten dieselin ja maakaasun (Hintikka 2004). Vartianen ja muut (2002) sekä
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Karjalainen (2012) mainitsevat mäntämoottorin eduiksi vielä sen lyhyen rakennusajan ja
modulaarisen rakenteen. Koska näissä sovellutuksissa on paljon liikkuvia osia, vaativat
ne tämän vuoksi paljon huoltoa (Onovwiona & Ugursal 2006; Alanne & Saari 2004;
Karjalainen 2012). Lisäksi, ne aiheuttavat paljon melua ja niiden päästöt ovat myös yksi
niihin liittyvistä epäkohdista (Alanne & Saari 2004; Karjalainen 2012).
Stirling-moottori
Stirling-moottori on mäntämoottori, kuten polttomoottorit, mutta siinä on selkeä ero
perinteisiin polttomoottoreihin verrattuna, sillä sen sylinteritila on suljettu ja
palamisprosessi tapahtuu sylinteritilan ulkopuolella (Alanne & Saari 2004; Vartiainen
ym. 2002). Lisäksi, koska Stirling-moottorin palamistila on ulkopuolinen, tarkoittaa se
sitä, että moottori toimii pelkällä lämmöllä eikä täten polttoaineella ole perustoiminnan
kannalta merkitystä (Hintikka 2004; Karjalainen 2012; Alanne & Saari 2004; Onovwiona
& Ugursal 2006; Vartiainen ym. 2002). Moottoreita onkin käytetty jopa auringon
lämmöllä (Hintikka 2004; Onovwiona & Ugursal 2006) ja Suomen oloihin potentiaalinen
vaihtoehto olisi biomassapolttoaineena toimiva puuhake (Vartiainen ym. 2002;
Onovwiona & Ugursal 2006). Karjalainen (2012) sekä Vartiainen ja muut (2002)
kertovat, että Stirling-moottori toimii siis ilman tai muun kaasun syklisen kompression ja
laajentumisen, eli paineenmuutosten, vaikutuksesta kun moottorin sylintereitä
lämmitetään ja jäähdytetään vuorotellen. Tässä tilanteessa lämpöenergia muutetaan siis
mekaaniseksi työksi (Karjalainen 2012). Stirling-moottoreiden etuihin luetaan sen
käyntiäänen hiljaisuus (Alanne & Saari 2004; Hintikka 2004; Karjalainen 2012;
Onovwiona & Ugursal 2006; Vartiainen ym. 2002) sekä vähäiset päästöt (Alanne & Saari
2004; Karjalainen 2012; Vartiainen ym. 2002). Onovwiona ja Ugursal (2006) mainitsevat
Stirling-moottorilla olevan myös potentiaali korkealle hyötysuhteelle, joka kuitenkin
Vartiaisen ja muiden (2002) sekä Alanteen ja Saaren (2004) mukaan riippuu hyvin pitkälti
käytetystä polttoaineesta. Sähköntuotannon hyötysuhde onkin hieman matalampi kuin
muissa CHP-sovellutuksissa (Alanne & Saari 2004). Erona perinteiseen polttomoottoriin
on myös vaadittujen huoltojen pidemmät aikavälit. Syinä tähän ovat ulkoinen
palamisprosessi (Vartiainen ym. 2002) sekä suljettu sylinteritila (Onovwiona & Ugursal
2006).
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Mikroturbiini
Mikroturbiineiksi määritellään yleensä kaasuturbiinit, joiden sähkön tuotantoteho on n.
25 kilowatista n. 250 kilowattiin (Alanne & Saari 2004; Karjalainen 2012; Vartiainen ym.
2002). Mikroturbiinit koostuvat akselista, johon sen muut osat eli generaattori,
kompressori, polttokammio ja turbiini ovat laakeroitu joko öljy- tai ilmalaakereiden
avulla (Vartiainen ym. 2002; Karjalainen 2012). Alanne ja Saari (2004) kertovat, että
näissä laitteissa ilma johdatetaan polttokammioon kompressorin kautta ja joissain
tapauksissa rekuperaattorin kautta, jossa pakokaasujen lämpö otetaan talteen. Heidän
mukaansa mikroturbiinissa tarvitsee olla myös tasasuuntain ja taajuusmuuttaja, jotta
turbiinin

generaattorin

tuottama

korkeataajuinen

vaihtovirta

voidaan

muuttaa

sähkölaitteille sopivaksi. Mikroturbiineille tyypillistä on pieni melun ja värinän määrä
moottorin ollessa käynnissä (Alanne & Saari 2004; Onovwiona & Ugursal 2006).
Alanteen ja Saaren (2004) mukaan tämä johtuu pääasiassa mikroturbiinin pienestä koosta
ja generaattorin suuresta pyörimisnopeudesta.
Tämän lisäksi mikroturbiini on pääsääntöisesti erittäin vähäpäästöinen (Akorede ym.
2010; Hintikka 2004; Onovwiona & Ugursal 2006). Onovwiona ja Ugursal (2006) sekä
Hintikka (2004) kuitenkin mainitsevat että mikäli mikroturbiinia käytetään osittaisella
teholla, nousevat päästöt suurempiin määriin. Sama vaikutus on nähtävissä myös
mikroturbiinin hyötysuhteessa, joka on suurempi käytettäessä turbiinia täydellä teholla,
mutta osakuormituksilla hyötysuhde laskee, täten tehden käytöstä kannattamatonta
(Hintikka 2004). Onovwiona ja Ugursal (2006) mainitsevat mikroturbiinin eduiksi myös
vähäisen huollon tarpeen, lämmön talteenoton suuren potentiaalin sekä usean
polttoaineen

käyttömahdollisuuden.

Vartiainen

ja

muut

(2002)

toteavat

että

mikroturbiinissa voidaan käyttää sekä nestemäisiä että kaasumaisia polttoaineita.
Yleisimpänä polttoaineena toimii maakaasu, mutta myös muita polttoaineita, kuten
diesel, bensiini, metanoli ja etanoli, biokaasu ja muita biopolttoaineita, voidaan käyttää
(Onovwiona & Ugursal 2006; Alanne & Saari 2004). Hintikka (2004) kertoo myös että,
kun useampia mikroturbiineja käytetään yhdessä, voidaan niillä helposti sopeutua
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erilaisiin kuormitustilanteisiin menettämättä hyötysuhdetta osakuormituksien takia.
Sopeutuminen tapahtuisi käynnistämällä tai sammuttamalla yksittäisiä turbiineja, jotka
kaikki kävisivät täysillä kuormituksilla.
Polttokenno
Polttokenno on laite, joka muuttaa sen polttoaineen kemiallisen energian suoraan
sähköksi ja lämmöksi ilman perinteistä palamisprosessia (Akorede ym. 2010; Karjalainen
2012; Vartiainen ym. 2002). Yleisin polttokennon polttoaineista on vety (Hintikka 2004),
jota voidaan tuottaa reformoimalla esimerkiksi maakaasusta (Vartiainen ym. 2002).
Alanteen ja Saaren (2004) mukaan polttokenno koostuu yksinkertaisimmillaan anodista,
katodista ja elektrolyytistä. Toiselle näistä elektrodeista (anodi ja katodi) syötetään
polttoainetta ja toiselle elektrodille hapetinta, kuten happea tai ilmaa (Vartiainen ym.
2002; Karjalainen 2012). Vartiainen ja muut (2002) kertovat, että polttokennossa
polttoaine, eli yleisimmin vety, luovuttaa elektronejaan anodille ja nämä elektronit
kulkeutuvat ulkoista virtapiiriä pitkin polttokennon katodille, mikä aiheuttaa
polttokennon sähköntuotannon. Alanne ja Saari (2004) mainitsevat, että tämän reaktion
nopeus riippuu sekä elektrolyytistä että anodin ja katodin materiaaleista. Heidän
mukaansa polttokennon reaktiota saadaan myös tehtyä voimakkaammaksi lämmittämällä
prosessia ulkoisella palamisella.
Polttokennot määritellään eri tyyppeihin yleensä niiden käyttämän elektrolyytin
perusteella (Akorede ym. 2010; Alanne & Saari 2004). Alanne ja Saari (2004)
mainitsevat, että luokittelussa voidaan käyttää periaatteena myös polttokennon
operointilämpötilaa ja sen käyttämää polttoainetta. Yleensä polttokennot jaetaan viiteen
eri tyyppiin, jotka tällä hetkellä ovat kaupallisesti saatavilla: protoninvaihto/polymeeripolttokenno (PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel Cell tai Polymer
Electrolyte

Fuel

Cell),

alkalipolttokenno

(AFC,

Alkaline

Fuel

Cell),

fosforihappopolttokenno (PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell), kiinteäoksidipolttokenno
(SOFC, Solid Oxid Fuel Cell) sekä sulakarbonaattipolttokenno (MCFC, Molten
Carbonate Fuel Cell) (Akorede ym. 2010; Onovwiona & Ugursal 2006; Vartiainen ym.
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2002). Vartiainen ja muut (2002) mainitsevat että näistä kaksi viimeistä, eli kiinteäoksidija sulakarbonaattipolttokenno toimivat korkeissa lämpötiloissa ja loput kolme matalissa.
Polttokenno koostuu fyysisesti kolmesta eri laitteesta: polttoaineprosessorista, joka
poistaa polttoaineesta epäpuhtauksia ja voi kasvattaa sen vedyn konsentraatiota;
voimantuotto-osiosta eli polttokennosta itsestään, joka tuottaa sähkön ja lämmön; sekä
tehonlähteestä, joka muuttaa polttokennon tuottaman tasavirran sähköverkolle sopivaksi
vaihtovirraksi (Akorede ym. 2010). Polttokennon etuja ovat suuri sähkön hyötysuhde
(Akorede ym. 2010; Alanne & Saari 2004; Hintikka 2004; Onovwiona & Ugursal 2006;
Vartiainen ym. 2002), päästöjen pienet määrät, prosessin äänettömyys sekä sen
luotettavuus ja huoltojen pieni tarve (Akorede ym. 2010; Alanne & Saari 2004;
Onovwiona & Ugursal 2006). Polttokennon hyötysuhde pysyy hyvänä myös osateholla
(Onovwiona & Ugursal 2006; Vartiainen ym. 2002). Polttokennon haittapuoliksi voidaan
nimetä sen suuret investointikustannukset ja suhteellisen lyhyt elinikä (Onovwiona &
Ugursal 2006). Alanne ja Saari (2004) mainitsevat myös, että polttokenno on vaativampi
polttoaineen tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen suhteen kuin muut teknologiat.
Muut teknologiat
Muita teknologioita aiemmin mainittujen lisäksi ovat höyryturbiinit ja –koneet sekä
ORC-teknologia. Tämän lisäksi myös kaasutusprosessia voidaan pitää omana CHPsovellutuksenaan.
Höyrykoneessa käytetään korkeapaineista höyryä joilla liikutetaan mäntää, joka on
yhdistettynä generaattoriin, jonka avulla tuotetaan sähköä (Vartiainen ym. 2002). CHPsovellutuksessa yhdistetään lämpökattila ja höyrykone, jossa polttoaineesta vapautuva
lämpöenergia

käytetään

tuottamaan

höyrykattilassa

höyryä,

joka

johdetaan

höyrykoneeseen joka pyörittää sähkögeneraattoria (Karjalainen 2012; Vartiainen ym.
2002). Vartiainen ja muut (2002) kertovat, että koneessa käytettävä höyry tuotetaan
erillisessä kattilassa, joten polttoaineena voi toimia useampi vaihtoehto, kuten hiili, öljy,
maakaasu tai biomassa.
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ORC-prosessi toimii siten, että kuuman kaasun lämpöenergia muutetaan höyryturbiinissa
mekaaniseksi energiaksi, samalla periaatteella kuin höyrykoneessa. ORC-prosessissa
käytetään kuitenkin kiertoaineena jotain sopivaa orgaanista nestettä, kuten öljyä, veden
sijasta. Tämän teknologian vahvuuksia ovat sen yksinkertaisuus, se vaatii vähän ylläpitoa
sekä se pystytään automatisoida hyvinkin pitkälle. (Karjalainen 2012)
Biomassan kaasutusjärjestelmä muuttaa biomassan lämpöenergian avulla synteettiseksi
kaasuksi, jota voidaan sitten käyttää polttoaineena (Varbanov & Klemeš 2011).
Karjalaisen (2012) mukaan kaasutus ja tästä syntyneen polttoainekaasun poltto
moottorissa on yksi parhaimmista tavoista tuottaa sähköä pienessä mittakaavassa.
Energianlähteinä voidaan tällöin käyttää muun muassa metsähaketta, metsäteollisuuden
sivutuotteita ja muuta biomassaa (Karjalainen 2012). Kaasutusprosessi koostuu yleensä
neljästä

eri

vaiheesta:

biomassan

esiprosessoinnista,

kaasutuksesta,

kaasun

puhdistamisesta sekä kaasun hyödyntämisestä (Kumar ym. 2009). Reaktoria, jossa
biomassan kaasutus tapahtuu, kutsutaan kaasuttimeksi. Kaasuttimet voidaan jakaa
kahteen eri kategoriaan, kiinteäpeti- ja leijupetikaasuttimet (McKendry 2002).
Kiinteäpetikaasuttimia on olemassa kolmea erilaista: myötävirta-, vastavirta- ja
ristivirtakaasutin (Rajvanshi 1986). Rajvanshin (1986) mukaan kaasuttimen nimitys tulee
siitä,

miten

ilma

kulkee

kaasuttimen

sisällä,

reagoiden

biomassan

kanssa.

Leijupetikaasuttimesta on McKendryn (2002) mukaan olemassa kahta eri sovellutusta,
kupliva ja kiertävä leijupetikaasutin. Kaasuttimien kokonaistehokkuuden arvioidaan
olevan noin 75 – 80 % luokkaa (McKendry 2002). Kuvassa 6. on esitettynä Volter Oy:n
kaasutuksella toimivan CHP-laitoksen kaaviokuva.
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Pienet kustannukset.

Kuvassa 7. on neljän CHP-teknologian arviointi näiden kriteerien mukaisesti
tähtidiagrammeihin piirrettyinä asteikolla 1-5. Mitä suurempi luku on, sitä paremmin
teknologia on pärjännyt kyseisessä kategoriassa.

Kuva 7. CHP-teknologioiden sopivuus rakennusten käytössä (mukaillen Alanne & Saari
2004).
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Knowles (2011) on listannut eri CHP-teknologioita, niiden tehoalueita, sähkön
hyötysuhteita ja kokonaishyötysuhteiden (eli sähkön ja lämmön yhteistuotannon
hyötysuhde) huippuja (Taulukko 2).
Taulukko 2. CHP-teknologiat ja niiden ominaisuudet (mukaillen Knowles 2011).
CHP teknologia

Tehoalue

(CHP- Sähköntuotannon

CHP hyötysuhde

sovellutuksessa)

hyötysuhde (%)

(huippu) (%)

Kaasuturbiini

500 kW – 100 MW

15 – 40

75

Mäntämoottori

5 kW – 10 MW

25 – 40

95

Mikroturbiini

30 – 250 kW

25 – 30

75

Polttokenno

5 kW – 1 MW

30 – 40

75

Stirling-moottori

1 – 50 kW

10 – 25

80

2.5.2 Aurinkoenergia
Auringon säteilystä voidaan tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Aurinkosähkö tarkoittaa
auringon säteilyenergian muuttamista sähköenergiaksi aurinkopaneelien avulla. Nämä
aurinkopaneelit voidaan kytkeä joko rinnan tai sarjaan, jotta haluttu jännite- ja tehotaso
saadaan täytettyä. Paneelien lisäksi aurinkoenergiasysteemeissä käytetään monesti
akkuja, jotta aurinkoenergian tuotanto ja energian kysyntä saadaan tasattua. Tämän
kaiken lisäksi aurinkosähkön hyödyntäminen vaatii vaihtosuuntaajan käyttöä, jotta
järjestelmä voidaan kytkeä vaihtovirtaverkkoon. (Pesola ym. 2010)
Aurinkoenergian saatavuuteen vaikuttavat sekä sääolosuhteet että sijainnin leveysasteet.
Esimerkiksi Suomessa vuotuinen säteilyenergian määrä vaakasuoralle pinnalle vaihtelee
sijainnin mukaan, Helsingissä se on noin 940 kWh/m2, Jyväskylässä 880 kWh/m2 ja
Sodankylässä 790 kWh/m2. Keski-Euroopassa samat arvot ovat välillä 900 – 1100
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kWh/m2. Vihanninjoki (2015) mainitsee että Suomessa suurin osa saatavasta auringon
säteilystä ajoittuu maaliskuun ja syyskuun väliselle ajalle, joten aurinkoenergia soveltuu
tuotantomuodoksi vain rajatulle aikavälille. Aurinkopaneeleista saatavaan sähkön
määrään vaikuttaa sijainnin ja sään lisäksi myös paneelin hyötysuhde. Paneeleiden
hyötysuhde määritetään niin, että sen tuottamaa tehoa verrataan paneelin pinta-alaan.
Nykyään paneeleiden yleisin raaka-aine on kiteinen pii, jonka avulla saavutetaan parempi
hyötysuhde kuin muilla rakennusaineilla. Aalto-yliopistossa on kesällä 2015 kehitetty
heidän mukaansa maailman tehokkain aurinkopaneeli, jonka hyötysuhteeksi jää noin 22
prosenttia, ja kaupallisten paneelien hyötysuhde jää alle 20 prosentin (Helsingin Sanomat
2015). Myös muut laadulliset tekijät vaikuttavat aurinkoenergian houkuttelevuuteen,
kuten vähäinen huollon tarve liikkuvien osien puuttumisen vuoksi. (Pesola ym. 2010;
Vartiainen ym. 2002)
Aurinkolämmöllä tuotetaan lämpöenergiaa, jolla usein lämmitetään talojen käyttövettä
tai joissain tapauksissa asuntojen huoneilmaa. Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu eri
osista,

jotka

ovat

aurinkokeräin,

lämpövaraaja,

pumppu

ja

ohjausyksikkö.

Aurinkokeräimet muuttavat auringon säteilemän energian lämmöksi. Keräimiä on
olemassa kaksi yleistä tyyppiä, jotka ovat tasokeräin, jonka sisällä kiertää jäätymätön
neste kun taas tyhjiöputkikeräimessä kiertävä neste höyrystyy ja tätä kautta siirtää
lämpöenergian eteenpäin (Pöyry Management Consulting Oy 2013). Keräimessä
lämpenevä neste kuljetetaan lämminvesivaraajaan, josta lämpö siirtyy lämmönvaihtimen
avulla käyttöveden lämmitykseen tai muuhun lämmitysjärjestelmään. (Pesola ym. 2010)
Aurinkoenergiasovellutukset voidaan jakaa eri kategorioihin seuraavalla tavalla (Pesola
ym. 2014):


”Mobiilit laitteet (esimerkiksi kannettavat akkujen latauslaitteet)



Sähköverkon ulkopuoliset kohteet, kuten kesämökkijärjestelmät



Sähköverkkoon kytketyt pientalojärjestelmät



Isojen kiinteistöjen ja yritysten järjestelmät (pääosin sähköverkkoon kytkettyjä)



Teollisuuskokoluokan
sähköverkkoon)”.

aurinkosähkövoimalaitokset

(koko

tuotanto
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2.5.3 Maalämpö, kaukolämpö ja ilmalämpöpumput
CHP-laitoksille on olemassa erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja etenkin lämmityksen
suhteen. Näitä ovat esimerkiksi maalämpö, kaukolämpö ja ilmalämpöpumput.
Maalämpöä ja ilmalämpöpumppuja voidaan pitää hajautettuna energiantuotantona, sillä
ne tuottavat lämpöä paikallisesti. Kaukolämpö taas on lämmitysverkosto, jossa lämpö
tuotetaan keskitetysti ja jaetaan sitten suuremmalle alueelle. Nämä ratkaisut eivät
suoranaisesti ole CHP-laitoksen korvaajia, vaan pelkän lämpöenergian tuottoon
tarkoitettuja ratkaisuja.
Maalämpö
Maalämmöllä tarkoitetaan pumppua, jolla kerätään auringon varastoitunutta lämpöä
maaperästä, kalliosta tai vedestä (Motiva Oy 2012c). Motiva Oy:n (2012c) raportissa
todetaan, että lämpö kerätään yleensä porakaivosta tai pitkästä vaakaputkistosta, joka on
asennettu pintamaahan. On todettu, että syvyyden ollessa riittävä, maa-aineksen lämpötila
on talvella aina korkeampi ja kesällä aina viileämpi kuin ilman lämpötila (Florides &
Kalogirou 2007; Omer 2008). Täten talvella maalämpöpumpulla voidaan lämmittää ja
kesällä viilentää huoneilmaa (Florides & Kalogirou 2007; Omer 2008). Vaikka maalämpö
on auringon varastoimaa energiaa, tarvitaan sen keräämiseen sähköä (Motiva Oy 2012c).
Motiva Oy:n (2012c) raportissa mainitaan lämpökertoimen kuvaavan maalämpöpumpun
tehokkuutta. Lämpökertoimella tarkoitetaan sitä, että missä suhteessa käytettyyn sähköön
pumppu tuottaa lämpöä. Maalämpöpumpulla voidaan tuottaa lämpöä melko edullisesti,
mutta järjestelmän alkuinvestointi on suhteellisen suuri (Motiva Oy 2012c).
Kaukolämpö
Motivan (2012b) raportissa todetaan, että ”kaukolämpö on Suomen yleisin
lämmitysmuoto.” Kaukolämpöjärjestelmä koostuu kaukolämpöverkostosta, josta lämpö
siirtyy käyttäjälle kuuman veden avulla, joka kiertää verkostossa. Sieltä se siirtyy
asiakkaiden käyttöön talon teknisen tilan kautta, missä lämmönjakojärjestelmä siirtää
lämmön talon käyttöön. Käyttöön voivat kuulua vesikiertoiset patterit, lattialämmitys ja
lämmin käyttövesi. Kaukolämmön vesi ei kuitenkaan missään vaiheessa sekoitu käyttäjän
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talon oman veden kanssa. Kaukolämmön vesi jäähtyy lämmitettyään asunnon vettä, ja
palaa voimalaitokselle uudestaan lämmitettäväksi. (Motiva Oy 2012b)
Yleensä kaukolämpö tuotetaan keskitetyissä, suuren kokoluokan CHP-laitoksissa, jossa
lämpö on ikään kuin sähköntuotannon sivutuote. Täten säästetään polttoainetta ja tuotanto
on tehokkaampaa kuin erillistuotannossa. Polttoaineena voivat toimia joko maakaasu,
kivihiili tai öljy, mutta myös biopolttoaineita, kuten turvetta, on käytetty Suomessa
kasvavissa määrin. (Motiva Oy 2012b)
Ilmalämpöpumput
Ilmalämpöpumppuja

on

kolmea

erilaista:

ilma-ilmalämpöpumppu,

ilma-

vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu. Periaatteena on hyödyntää ilmassa olevaa
energiaa ja toimia joko lisä- tai päälämmityslaitteena. Perinteisesti ilmalämpöpumppu
käyttää sähköä puolet siitä, mitä se tuottaa lämpöenergiaa. (Motiva Oy 2012a)
Ilma-ilmalämpöpumppu on lähinnä lisälämmityslaite, jonka rinnalle vaaditaan jokin
toinen päälämmitysjärjestelmä. Laitteen periaatteena on ottaa lämpöä ulkoilmasta ja
lämmittää huoneiston sisäilmaa. Tämä tapahtuu siis puhaltamalla lämpöä huoneistoon.
Ilma-ilmalämpöpumppu tuottaa sitä vähemmän lämpöä, mitä kylmempää ulkoilma on.
(Motiva Oy 2012a)
Ilma-vesilämpöpumpulla tarkoitetaan lämpöpumppua, jolla otetaan lämpöenergiaa
ulkoilmasta ja siirretään vesikiertoiseen talon lämmitysjärjestelmään. Tällä tavoin
voidaan lämmittää myös käyttövesi. Ilma-vesilämpöpumppu vaatii täten joko
vesikiertoisen patteri- tai lattialämmityksen, tai jopa molemmat. Tämä laite voi kattaa
koko talon lämmitystarpeen noin 15 – 20 pakkasasteeseen saakka. (Motiva Oy 2012a)
Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämpöenergiaa talon lämpimästä poistoilmasta ja siirtää
sen lämmitysjärjestelmään ja käyttöveden lämmitykseen. Tähän tarvitaan vesikiertoinen
lämmitysjärjestelmä. Lisäksi, mikäli lämmitystarve kasvaa kovinkin suureksi, tarvitaan
lisälämpöä, joka voidaan tuottaa esimerkiksi sähkövastuksilla. (Motiva Oy 2012a)
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2.6 Energian kysyntä ja kulutushuippujen leikkaus
Energian kysyntä vaihtelee vuorokauden aikojen sekä vuodenaikojen välillä suhteellisen
paljon. Luonnollisesti talvikuukausina, kun lämmitystä tarvitaan, nousee energian
kysyntä ja kulutus verrattuna lämpimiin kesäpäiviin. Myöskin ilmalämpöpumppujen
yleistyttyä on kesäkuukausien ajan energian kulutuksessa ehkä hieman nousua. Kuitenkin
kulutuksen

huiput

ovat

kylmimpinä

talvikuukausina,

jolloin

Suomen

oma

sähköntuotantokapasiteetti ei pysty vastaamaan tähän kysyntään. Tällöin olemme
riippuvaisia tuontisähköstä. (Pöyry Management Consulting Oy 2015) Kuvassa 8 on
esitettynä vuoden 2015 sähkön keksiarvokulutuksen käyrän, josta huomataan milloin
suurimmat kulutuspiikit ovat olleet.
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Sähkön kulutus (keskiarvo, MWh/h)

Sähkön tuotanto (keskiarvo, MWh/h)

Kuva 8. Vuoden 2015 sähkön kulutus ja tuotanto Suomessa, päivien keskiarvot, MWh/h
(Fingrid 2016b).

Kuvassa 8 on keskiarvoinen kysyntäprofiili koko vuoden 2015 ajalta kuten myös
tuotannon keskiarvot jokaiselle päivälle. Kuvaajasta voidaan nähdä, että suurimmat
energiankulutuspiikit ajoittuvat talvikuukausien ajalle. Pöyryn (2015) mukaan voidaan
olettaa kulutusprofiilin hieman tasaantuvan erilaisten tekijöiden vuoksi. Pöyry (2015)

42

listaa näiksi tekijöiksi sähkön lämmityskäytön, sähköautojen kulutuksen sekä
kysyntäjouston. Kulutuspiikit eivät tule heidän mukaansa tästä juurikaan kasvamaan.
Fingrid (2016a) tiedotti tammikuussa 2016 uuden kulutushuipun saavuttamisesta
Suomessa, ollen hieman yli 15 000 MW. Aiempi sähkönkulutuksen tuntiennätys on
tapahtunut vuonna 2011, jolloin kulutushuippu oli 14 900 MW (Fingrid 2016a).
Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkön käytön siirtämistä, yleensä ottaen kalleimmilta
ajoilta halvemmille. Tällä tavalla kokonaiskulutus ei muutu, mutta kulutushuippuja
saadaan leikattua. Toinen kysyntäjouston muoto on se, että sähkön käyttöä ei siirretä,
vaan kulutus yksinkertaisesti laskee suurempien hintahuippujen vuoksi. Kysyntäjoustoa
voidaan hyödyntää sekä teollisuuden että yksityiskäyttäjien piirissä, mutta tällä hetkellä
sitä käytetään lähinnä teollisuudessa. Tulevaisuudessa kysyntäjoustoa voidaan odottaa
tapahtuvan etenkin hajautetuissa kohteissa, kuten kotitalouksien sähkönkäytössä.
Tavallisesti tällaisten kohteiden kysyntäjousto on kulutuksen siirtoa vuorokauden sisällä
huippuajasta matalamman kulutuksen aikaan. Jotta kysyntäjoustoa voitaisiin toteuttaa
tällaisissa kohteissa, tarkoittaa se että sähkömarkkinoille tulisi sen mahdollistavia
palveluita. Koska kysyntäjoustoon liittyvät markkinat ja teknologia ovat vasta
kehittämisastella, liittyy tähän paljon epävarmuutta, vaikkakin kysyntäjoustoa tapahtuu
jo jossain määrin. (Pöyry Management Consulting Oy 2015)
Kuvassa 9 on esitettynä vuorokauden kulutusprofiili, josta voidaan huomata, että päivän
kulutushuippu osuu aamupäivälle, kello 07:00 ja 10:00 välille, kun taas illalla ja yöllä
sähkön kulutus on alhaisemmalla tasolla. Jotta vuorokauden kuormaprofiilia saataisiin
tasattua kysyntäjouston avulla, pitäisi aamupäivän kulutusta saada siirrettyä illan ja yön
aikaiseksi. Muitakin kulutushuippujen leikkauksen mahdollistajia on olemassa, kuten
energian varastointijärjestelmät (Vazquez ym. 2010), hajautettu energiantuotanto
kokonaisuudessaan (El-Khattam & Salama 2004), älykäs sähköverkko (Farhangi 2010)
sekä kulutuspuolen ohjaus (Logenthiran ym. 2012).
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2.7 Teknologian valinta
Työn yhtenä tarkoituksena on arvioida erilaisia hajautetun energiantuotannon
mahdollisuuksia ja valita teknologia, jolla CHP-laitos kannattaisi toteuttaa. Kuvassa 7 on
esitettynä eri CHP-teknologioiden ominaisuudet ja niitä voidaan myös vertailla
keskenään kuvan perusteella. Työn taustalla on olemassa ajatus, että hajautetun
energiantuotannon ratkaisujen tulisi olla ympäristöystävällisiä, sillä fossiilisiin
polttoaineisiin ei voida nojata enää tulevaisuudessa. Tämän lisäksi kriteereihin on hyvä
ottaa huomioon myös teknologian kustannukset ja saatavuus. Työssä on tarkoituksena
valita kirjallisuuskatsauksen perusteella varteenotettavin vaihtoehto CHP-laitoksen
teknologialle. Kun otetaan kaikki kriteerit huomioon, tullaan lopputulokseen että CHPlaitos kannattaa toteuttaa kaasutusteknologian avulla. Tällä tavoin saadaan uusiutuvaa
energiaa, joka käyttää kotimaista polttoainetta (puuhake). Kaasutusteknologia on myös
yksi parhaista vaihtoehdoista sähkön tuotannossa pienessä mittakaavassa (Alanne & Saari
2004). Sitä on myös mahdollista käyttää kulutushuippujen leikkauksessa, etenkin
lämpöenergian tapauksessa ja talvikuukausien aikaan.
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3 LIIKETOIMINTAMALLI JA HAJAUTETTU
ENERGIANTUOTANTO
Tässä luvussa käydään läpi liiketoimintamallin perusperiaate kirjallisuuteen pohjautuen.
Tämän lisäksi paneudutaan hajautetun energiantuotannon laitoksiin liittyviin jo olemassa
oleviin liiketoimintamalleihin. Sekä liiketoimintamallin suhteen yleisesti että myös
hajautetun energiantuotannon perspektiivistä hyödynnetään Osterwalderin ja Pigneurin
(2010) luomia konsepteja liittyen liiketoimintamalliin.

3.1 Liiketoimintamalli yleisesti
Liiketoimintamallista

on

olemassa

kirjallisuudessa

useita

määritelmiä.

Lyhykäisyydessään se määritellään niin, että liiketoimintamalli kuvailee tavan, jolla
organisaatio luo ja toimittaa arvoa (Osterwalder & Pigneur 2010). Teece (2010)
mainitsee, että liiketoimintamallin ydin on määritellä tapa, jolla yritys toimittaa arvoa
asiakkailleen, houkuttelee heidät maksamaan kyseisestä arvosta ja muuntavat nämä
maksut tuotoiksi. Täten se peilaa yrityksen johdon hypoteesia siitä, mitä asiakkaat
haluavat, miten he haluavat sen, kuinka yritys voi täyttää asiakkaiden vaatimukset ja
saada heiltä siitä maksun, joka muunnetaan tuotoiksi (Teece 2010). Shafer ja muut (2005)
määrittävät liiketoiminnan perustuvan arvon tuottamiseen ja sen ansaitsemiseen ja
liiketoimintamalli on lähinnä tämän todellisuuden kuvaus. Liiketoimintamalli voidaan
määrittää myös yrityksen tuote-, palvelu-, informaatio- ja tulovirtojen summaksi
(Valkonen ym. 2005). Valkosen ja muiden (2005) mukaan se kuvaa myös yrityksen
asemaa arvoverkostossa sekä havainnollistaa eri osapuolten saamat hyödyt ja
tulonlähteet. Heidän mukaansa se on myös viitekehys, jossa eri tekijät on yhdistetty
loogiseksi kokonaisuudeksi. Täten sitä voidaan käyttää päätöksien, ratkaisujen ja
erilaisten rakenteiden kuvaamisessa sekä suunnitelmapohjana tuleville päätöksille
(Valkonen ym. 2005). Richter (2012) sanoo, että kirjallisuudesta löytyy useampia
mainintoja siitä, että liiketoimintamalli on arvokas työkalu yrityksen ympäristön
analysointia varten. Liiketoimintamallin konsepti mahdollistaa markkinoiden ja yritysten
vertailua jäsentyneellä tavalla, jolloin se tuottaa perustan kriittisten onnistumiseen
liittyvien tekijöiden löytämiseksi (Richter 2012).
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Pulkkinen ja muut (2005) sekä Pekuri (2015) ovat tutkineet liiketoimintamallia ja
toteavat, ettei yhtä ja oikeaa määrittelyä ole saatu yhteisymmärryksessä tuotettua.
Pulkkinen ja muut (2005) ovat vertailleet eri määritelmiä ja laatineet lopputuloksena
kyseisen määritelmän: ”Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten yritys
ansaitsee tietystä liiketoiminnasta – toisin sanoen, mikä on sen tarjooma, kenelle tätä
tarjotaan ja miten se käytännössä toteutetaan. Liiketoimintamalli on sekä arvon luomisen
(value

creation)

että

ansaitsemisen/keräämisen

(value

capturing)

yhdistävä

rakenteellinen ratkaisu.”. Vaikka määritelmiä on olemassa useita, niiden yhdistävä tekijä
on kuitenkin arvon luomisesta ja sen keräämisestä puhuminen liiketoimintamallia
määritettäessä (Pekuri 2015).
Richterin mukaan (2012) monet liiketoimintamallin määritelmät perustuvat neljän
peruselementin varaan: arvolupaus, asiakasrajapinta, infrastruktuuri ja liikevaihtomalli.
Arvolupaus kuvaa tuotteita ja palveluita,

joita yritys tarjoaa asiakkailleen.

Asiakasrajapinnalla tarkoitetaan vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Infrastruktuuri
koostuu yrityksen aktiviteeteista ja avuista, joiden avulla luodaan arvolupaus. Täten sillä
tarkoitetaan organisaation sisäistä arvonluomisprosessia. Liikevaihtomalli kuvaa kaikki
tulot ja menot, jotka voidaan liittää arvolupauksen myymiseen. (Richter 2012). Pekuri
(2015) mainitsee myös, että suurin osa erilaisista liiketoimintamallin viitekehyksistä
sisältävät kolme eri elementtiä; järjestelmän arvon luomiselle, arvolupauksen sekä
liikevaihtomallin. Shafer ja muut (2005) toteavat, että liiketoimintamalli voidaan jakaa
osioihin muillakin tavoin. He ovat löytäneet 12 eri määritelmää liiketoimintamallille,
joista löytyi 42 eri elementtiä. Näistä on koottuna liiketoimintamallin määritelmä, joka
koostuu strategisista valinnoista, arvon tuottamisesta, arvoverkostosta sekä arvon
keräämisestä (Shafer ym. 2005). Myös Osterwalder ja Pigneur (2010) ovat luoneet
liiketoimintamallin kuvaamista varten työkalun, jota kutsutaan business model
canvasiksi. Tämän on tarkoitus helpottaa yrityksiä kuvaamaan heidän liiketoimintaansa,
kehittämään sitä sekä auttaa uusia yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa. Seuraavassa
kappaleessa käydään läpi tarkemmin business model canvasta kuvaamaan tarkemmin
kaikkea sitä, mistä liiketoimintamalli koostuu.

48

3.2.1 Asiakassegmentit
Asiakassegmentit ovat kaikkien liiketoimintamallien sydän, sillä ilman tuottoja tuovia
asiakkaita mikään yritys ei voi selvitä pitkään. Jotta asiakkaita voidaan palvella
paremmin, helpottaa asiakassegmentointi tätä kohdistamalla tarjoaman oikeille
kohdehenkilöille. Asiakassegmentointi voidaan määritellä asiakaspohjan jakamiseksi
erillisiin ryhmiin, jotta voidaan kehittää markkinointistrategioita ryhmien ominaisuuksien
perusteella (Tsiptsis & Chorianopoulos 2009). Tsiptsis ja Chorianopoulos (2009)
mainitsevat, että segmentointi voidaan tehdä monella eri tavalla riippuen segmentoinnin
kriteereistä. Organisaation täytyy tehdä tietoinen päätös, mitä segmenttejä he haluavat
asiakkaikseen ja mitkä on järkevää sivuuttaa. Kun tämä on tehty, liiketoimintamalli
voidaan suunnitella asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen ympärille. (Osterwalder &
Pigneur 2010).
3.2.2 Arvolupaus
Arvolupauksella tarkoitetaan sitä joukkoa tuotteita ja palveluita, joilla tuotetaan arvoa
asiakkaille. Hyvin määritellyn arvolupauksen kautta asiakkaat todella ymmärtävät
arvostaa tuotteen tai palvelun arvoa (Li 2007). Li (2007) mainitsee myös, että arvolupaus
on asiakkaiden havaitsema hyöty liittyen hyödykkeeseen. Se on myös syy miksi asiakkaat
päätyvät juuri sen yrityksen tuotteeseen ja lisäksi se täyttää asiakkaan tarpeen tai ratkaisee
hänen ongelmansa. Arvo voi olla määrällinen, kuten hinta tai palvelun nopeus tai se voi
olla laadullinen, kuten esimerkiksi design tai asiakkaan kokemus. (Osterwalder & Pigneur
2010)
3.2.3 Kanavat
Kanavat –elementti business model canvasissa tarkoittaa sitä kuinka yritys kommunikoi
asiakkaidensa kanssa ja miten se toimittaa asiakkaalle tarjoamansa arvolupauksen. Se on
tärkeä osa asiakasrajapintaa ja sillä on suuri rooli asiakaskokemuksen luomisessa.
Voidaan myös todeta, että yritys ei toimita kanavien kautta itse arvolupausta vaan se
toimittaa palvelun, jonka arvolupaus mahdollistaa (Barnes ym. 2009). Kanavat tukevat
useita toimintoja kuten tietoisuuden lisäämistä asiakkaiden keskuudessa yrityksen
hyödykkeistä. Kanavat auttavat asiakkaita arvioimaan yrityksen arvolupausta ja ostamaan
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spesifejä hyödykkeitä. Kanavien avulla myös toimitetaan asiakastukea hyödykkeen
ostamisen jälkeen. On myös elintärkeää löytää oikea yhdistelmä erilaisia kanavia, joilla
voidaan kommunikoida asiakkaiden kanssa sekä toimittaa arvolupaus ja asiakastuki.
(Osterwalder & Pigneur 2010)
3.2.4 Asiakassuhteet
Asiakassuhteilla tarkoitetaan niitä suhteita, joita organisaatio luo eri asiakassegmenttien
kanssa. Yrityksen täytyy määrittää, minkälainen on jokainen suhde eri segmenttien
välillä. Osterwalder ja Pigneur (2010) listaavat kolme eri motivaatiota, jotka ajavat
asiakassuhteiden luomista. Nämä ovat

asiakkaiden hankkiminen,

asiakkaiden

säilyttäminen sekä myynnin kasvattaminen. Yrityksen liiketoimintamallin määrittämät
asiakassuhteet vaikuttavat vahvasti asiakaskokemukseen. Asiakassuhteiden hallintaa
(englanniksi Customer Relationship Management, CRM) pidetään erittäin tärkeänä osana
yrityksen liiketoimintaa ja sen tarkoituksena on maksimoida asiakasportfolion arvo
kolmen edellä mainitun motivaation perusteella (Reinartz ym. 2004).
Asiakassuhteet voidaan jakaa kuuteen eri kategoriaan: henkilökohtainen avustus,
omistautunut henkilökohtainen avustus, itsepalvelu, automatisoidut palvelut, yhteisöt ja
yhteiskehittely. Henkilökohtainen avustus ja omistautunut henkilökohtainen avustus
molemmat perustuvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen eli jotta asiakas voi keskustella
oikean henkilön kanssa saadakseen apua esimerkiksi ostotilanteessa. Omistautunut
avustus vie tilanteen vielä hieman pidemmälle ja se on yleensä yhden asiakaspalvelijan
allokointia yhdelle asiakkaalle. Nämä asiakassuhteet ovat erittäin pitkäikäisiä.
Itsepalvelussa yritys antaa asiakkaalle vain keinot, jotta he voivat auttaa itseään.
Automatisoidut palvelut ovat nimensä mukaisesti automatisoitua asiakkaiden palvelua.
Esimerkiksi Internet-sivuilla oleva vastausrobotti, joka vastaa asiakkaan kysymyksiin.
Yhteisöillä tarkoitetaan käyttäjäyhteisöä, jotka yhdessä etsivät ongelmakohtia ja
ratkaisevat niitä. Organisaatio voi käyttäjäyhteisöä ylläpitämällä saada tarpeellista tietoa
tuotteen ongelmista ja ratkaisuja niihin laittamatta itse juurikaan resursseja tähän.
Yhteiskehittelyssä mennään perinteisen myyjä-asiakas –suhteen yli ja organisaatio
tuottaa arvoa yhdessä asiakkaiden kanssa. Tästä toimii esimerkkinä Amazon, jossa
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asiakkaat voivat kirjoittaa arvioita kirjoista, täten tuottaen niille arvoa. (Osterwalder &
Pigneur 2010)
3.2.5 Tulovirrat
Business model canvasin tulovirtojen elementti kuvaa sitä tuloa, mitä organisaatio tuottaa
jokaisesta asiakassegmentistä. Tämä tarkoittaa tietenkin tuloa, josta on vähennetty siihen
liittyvät kustannukset. Tulovirta kuvaa siis organisaation saamaa rahavirtaa (Gordijn ym.
2005). Organisaation täytyy miettiä, kuinka paljon eri asiakassegmentit ovat valmiita
maksamaan yrityksen arvolupauksesta. Saadessaan tähän kysymykseen oikean
vastauksen voi yritys täten luoda yhden tai useamman tulovirran asiakassegmenttiä
kohden. (Osterwalder & Pigneur 2010) Tulovirta voidaan määritellä suunnitelmaksi, jolla
varmistetaan tulojen tuominen organisaatioon, jotta liiketoiminta voidaan pitää käynnissä
(Mahadevan 2000).
Osterwalder

ja

Pigneur

(2010)

listaavat

liiketoimintamallille

kahdenlaisia

tulovirtatyyppejä. Näitä ovat transaktiotulot, jotka ovat kertaluontoisia tuloja asiakkaiden
maksuista sekä toistuvat tulot, jotka ovat jatkuvia maksuja. Toistuvat tulot voivat
muodostua joko arvolupauksen toimittamisesta tai oston jälkeisestä asiakastuesta. Lisäksi
jokaisella tulovirralla voi olla erilainen hinnoittelumekanismi. Nämä voidaan jakaa myös
kahteen eri kategoriaan: kiinteisiin hintoihin ja dynaamisiin hintoihin. Kiinteät hinnat
ovat ennalta määrättyjä ja riippuvat vain staattisista muuttujista. Dynaamiset hinnat taas
ovat riippuvaisia markkinoiden tilanteesta. Kiinteän hinnan mekanismeja ovat listattu
hinta, tuotteen ominaisuuksista riippuvainen hinta, asiakassegmentistä riippuvainen hinta
ja määrästä riippuvainen hinta. Dynaamisia mekanismeja taas ovat neuvoteltu hinta,
huutokauppahinta, markkinoista riippuvainen hinta sekä inventaariosta riippuva hinta. On
myös olemassa useampia tapoja tuottaa tulovirtoja kuten etujen myynti, käyttöhinta,
jäsenmaksu,

lainaus/vuokraus,

(Osterwalder & Pigneur 2010)

lisensointi,

välityspalkkiot

ja

mainostaminen.
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3.2.6 Tärkeimmät resurssit
Tärkeimmät resurssit on myös yksi business model canvasin rakennuspalikoista ja se
kuvaa organisaation tärkeimpiä etuja ja avuja, joiden avulla liiketoimintamalli saadaan
toimimaan. Tärkeimmät resurssit voidaan määritellä niiksi ihmisiksi, teknologioiksi,
tuotteiksi, laitoksiksi, välineiksi ja brändeiksi, joiden avulla arvolupaus voidaan luoda ja
toimittaa halutuille asiakkaille (Johnson ym. 2008). Lisäksi näiden resurssien avulla
voidaan ylläpitää suhteita asiakassegmentteihin ja ansaita tuloja. Resurssien muoto
riippuu täysin liiketoimintamallista ja ne voivat olla fyysisiä, taloudellisia, älyllisiä tai
inhimillisiä. Fyysisiin resursseihin lukeutuvat tuotantolaitokset, rakennukset, ajoneuvot,
koneet ja jakelukanavat. Älyllisiä resursseja ovat brändit, patentit ja tekijänoikeudet sekä
tietokannat asiakkaista. Älyllisiä resursseja on vaikea luoda, mutta silloin kun siinä
onnistutaan voivat ne tarjota huomattavaa arvoa. Inhimillisiä resursseja on olemassa joka
organisaatiossa, mutta ne ovat erittäin tärkeitä luovilla ja hyvin tietopohjaisilla aloilla.
Taloudelliset resurssit sisältävät käteisvaroja, limiittiluottoja ja osakepääomaa. Joillekin
liiketoimintamalleille tällaiset ovat tärkeämpiä kuin toisille. Tärkeimmät resurssit voivat
olla joko yrityksen täysin omia tai ne voidaan saavuttaa kumppanien avulla. (Osterwalder
& Pigneur 2010)
3.2.7 Tärkeimmät aktiviteetit
Business model canvasin tärkeimpien aktiviteettien elementti kuvaa niitä toimintoja, joita
yrityksen täytyy tehdä saadakseen liiketoimintamallinsa toimimaan. Richter (2012)
mainitsee, että tärkeimmät aktiviteetit voivat olla esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden
tuottamista. Tärkeimpien resurssien tapaan aktiviteetteja vaaditaan arvolupauksen
luomiseen ja tarjoamiseen, markkinoille pääsemiseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja
tulojen ansaitsemiseen. Tärkeimmät aktiviteetit ovat hyvin paljon riippuvaisia
liiketoimintamallin tyypistä. Esimerkiksi konsultointiyrityksellä ne ovat erilaisia kuin
ohjelmistojen kehittäjillä. Tärkeimmät aktiviteetit voidaan kategorisoida kolmeen eri
alueeseen: tuotanto, ongelmanratkaisu ja alusta/verkosto. Tuotannon aktiviteetit liittyvät
tuotteen suunnitteluun, valmistamiseen ja toimittamiseen. Tuotannon aktiviteetti on
dominoiva osa valmistusyrityksissä. Ongelmanratkaisun aktiviteeteilla tarkoitetaan
uusien ratkaisujen löytämistä yksittäisien asiakkaiden ongelmiin. Esimerkiksi
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konsultointiyritysten tärkeimpiin aktiviteetteihin lukeutuu ongelmanratkaisu. Tällainen
liiketoimintamalli vaatii tiedon ja taidon hallintaa (englanniksi knowledge management)
ja jatkuvaa kouluttamista. Alustalla tarkoitetaan sellaista asiaa, jonka pohjalle voidaan
rakentaa jotain tai jota käytetään yhteisenä alustana eri ohjelmistoille, esimerkkinä
Microsoft

Windows

alustapohjaisessa

–käyttöjärjestelmä.

liiketoimintamallissa

Tärkeimmät

liittyvät

alustan

aktiviteetit
hallinnointiin

tällaisessa
ja

sen

markkinointiin sekä erilaisten palveluiden tarjoamiseen. (Osterwalder & Pigneur 2010)
3.2.8 Tärkeimmät kumppanit
Tärkeimmät kumppanit on seuraava business model canvasin elementti. Se kuvaa
toimittajien ja kumppanien verkostoa, joiden avulla liiketoimintamalli saadaan
toimimaan. Kumppanuuksia voidaan pitää yhtenä liiketoiminnan kulmakivistä. Yritykset
tekevät useampien toimijoiden kanssa yhteistyötä optimoidakseen liiketoimintaansa,
vähentääkseen riskiä ja epävarmuutta tai saadakseen tietynlaisia resursseja tai toimintoja
käyttöönsä. Organisaatiot myöskin pyrkivät hankkimaan sellaisia kumppaneita, joiden
avulla yrityksen arvolupauksen arvoa voidaan kasvattaa (Kothandaraman & Wilson
2001). Kumppanuudet voidaan jakaa neljään kategoriaan: strategiset allianssit eikilpailevien yritysten kesken, strategiset kumppanuussuhteet kilpailevien yritysten
kesken, yhteishanke uuden liiketoiminnan kehittämistä varten sekä osto-toimitus –suhteet
luotettavien toimitusten varmistamiseksi. (Osterwalder & Pigneur 2010)
3.2.9 Kustannusrakenne
Kustannusrakenne kuvailee kaikkia kustannuksia, jotka johtuvat liiketoimintamallin
operoinnista. Arvon luominen ja toimittaminen, asiakassuhteiden ylläpitäminen ja
tulovirtojen luominen kaikki tuottavat kustannuksia. Kustannusrakenne antaa hintalapun
organisaation sisäisesti kaikille resursseille, eduille, toiminnoille, kumppanuuksille ja
vaihtokaupoille, jotka tuovat organisaatiolle kustannuksia (Osterwalder 2004). Nämä
kustannukset voidaan laskea suhteellisen helposti tärkeimpien resurssien, aktiviteettien ja
kumppanuuksien määrittämisen jälkeen. Kustannukset tulisi minimoida, oli kyseessä
mikä tahansa liiketoiminta. Toisille liiketoimintamalleille alhainen kustannusrakenne on
kuitenkin tärkeämpää kuin toisille. Liiketoimintamallit voidaankin jakaa karkeasti kahtia:
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kustannuspainotteinen (englanniksi cost-driven) ja arvopainotteinen (englanniksi valuedriven).
Kustannuspainotteisessa liiketoimintamallissa pyritään minimoimaan kustannuksia aina
kun mahdollista, jotta voidaan luoda

ja

ylläpitää

mahdollisimman kevyttä

kustannusrakennetta matalahintaisella arvolupauksella, maksimaalisella automaatiolla ja
ulkoistamalla suuri osa toiminnoista. Arvopainotteinen liiketoimintamalli keskittyy
toiminnassaan

korkealuokkaiseen

arvolupaukseen

ja

erittäin

henkilökohtaiseen

palveluun. Kustannusrakenteilla voi olla erilaisia ominaisuuksia, kuten kiinteät
kustannukset, muuttuvat kustannukset, mittakaavaedut (economies of scale) tai
rinnakkaistuotannon edut (englanniksi economies of scope). Kiinteillä kustannuksilla
tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät muutu vaikka tuotannon tai tarjottujen palveluiden
määrä muuttuisi. Tästä on hyvänä esimerkkinä palkat ja vuokrat. Muuttuvat kustannukset
taas

ovat

niitä,

jotka

muuttuvat

esimerkiksi

tuotantomäärien

muuttuessa.

Mittakaavaeduilla tarkoitetaan sitä, että yritys hyötyy kustannussäästöin kun sen
hyödykkeiden tuotantomäärä kasvaa. Esimerkiksi, kun ostetaan suurempi määrä raakaaineita, säästetään yksikkökustannuksissa. Rinnakkaistuotannon edut taas kuvaavat sitä,
että esimerkiksi yksi toiminto voi tukea useampaa tuotetta. Täten säästetään
kustannuksissa, kun esimerkiksi jokaisen tuotteen markkinointiin ei tarvita erillistä
markkinointitiimiä. (Osterwalder & Pigneur 2010)

3.3 Hajautetun energiantuotannon liiketoimintamalli
Energiantuotannon

liiketoiminta

voidaan

jaotella

energiateknologioihin

ja

energialiiketoimintaan. Energiateknologiaan kuuluu laitteet, järjestelmät ja palvelut sekä
niiden kehittäminen, ja näiden laitteiden käyttöönotto, käyttäminen ja ylläpito ovat osa
energialiiketoimintaa. (Valkonen ym. 2005) Valkonen ja muut (2005) mainitsevat, että
jotta

voidaan

luoda

kannattavaa

energiateknologian

liiketoimintaa,

täytyy

energialiiketoiminnan eli tässä tapauksessa hajautetun energiantuotannon olla
kannattavaa. Jotta hajautettu energiantuotanto voisi olla kannattavaa, tarvitsee se
pohjakseen toimivan liiketoimintamallin (Richter 2012).
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Suurimmassa osassa nykyisistä uusiutuvaan energiaan liittyvistä liiketoimintamalleista
jokin kolmas osapuoli omistaa hajautetun energiantuotannon laitoksen ja energiayhtiö
vain järjestää yhteyden verkkoon ja on sitoutunut ostamaan tuotetun sähkön. Richter
(2012) viittaa Frantzisiin ja muihin (2008) todetessaan, että energiayhtiön kannattaisi itse
omistaa hajautetun energiantuotannon voimalaitos, sillä tällä toimintatavalla on heidän
mukaansa suurin tuottopotentiaali. Ideana on, että energiayhtiöiden tulisi kehittyä
energiapalveluiden tuottajiksi asiakkailleen, jotta he voisivat luoda uusia tuoton lähteitä.
Nämä energiapalvelut voisivat perustua hajautettuun uusiutuvaan energiaan, sen
tehokkuuteen sekä uusiin teknologioihin kuten älykkääseen sähköverkkoon ja
kulutuspuolen ohjaukseen. (Richter 2012)
Energiantuotannon arvoketju koostuu energian tuotannosta, siirrosta, jakelusta,
myynnistä ja lopulta energian kulutuksesta. Tuotanto ja kulutus ovat energiantuotannon
kannalta tärkeimmät arvoketjun osuudet, joista kulutus on murrosvaiheessa, sillä
hajautetun energiantuotannon myötä energiaa voidaan tuottaa myös kulutuspisteessä.
Perinteinen energian arvoketju tulee muuttumaan energian tuotannon muuttuessa
keskitetystä hajautettuihin yksiköihin, sillä tämä muuttaa myös energian tuotannon ja
jakelun periaatteet. Tämän myötä hajautetun energiantuotannon liiketoimintamalleja on
syntynyt kaksi kappaletta: energiantuottajan puolen ja asiakaspuolen liiketoimintamallit.
Kuvassa 12. on esitettynä energiantuotannon arvoketju, johon on sijoitettuna hajautetun
energiantuotannon asiakaspuolen liiketoimintamalli. (Richter 2012)

Kuva 12. Hajautetun energiantuotannon asiakaspuolen liiketoimintamallin sijoittuminen
energiantuotannon arvoketjuun (mukaillen Richter 2012).
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Asiakaspuolen liiketoimintamallissa hajautetun energiantuotannon yksiköt sijaitsevat
asiakkaiden kiinteistöissä. Energiayhtiön arvolupaus voi vaihdella yksinkertaisesta
konsultoinnista täyden palvelun pakettiin, johon voi kuulua rahoitus, omistus ja yksikön
operointi. Tällainen toimintatapa parantaa asiakassuhdetta ja voi luoda pääsyn uusiin
asiakassegmentteihin, sellaisten asiakkaiden piiriin joilla ei välttämättä muuten olisi varaa
tällaisen laitoksen asentamiseen. Energiayhtiö saisi tästä tuottoja palvelumaksujen
muodossa, ja kuluja syntyisi hallinnoinnista, asennuksesta ja järjestelmän operoinnista.
(Richter 2012)
Vaikka asiakassuhteet eivät ole juurikaan olleet suuressa roolissa energiayhtiöillä,
hajautetun energiantuotannon lisääntyminen tekee niistä monimutkaisempia ja
tärkeämpiä. Asiakkaiden odotukset ovat kasvussa ja heidän tarpeensa ovat
monimuotoisempia, minkä vuoksi energiayhtiöiden täytyy tunnistaa asiakassegmenttinsä
ja niiden tarkat tarpeet, jotta voidaan luoda uusia arvolupauksia ja liiketoimintamalleja.
Myös pelkän energiantuottajan roolin muuttuessa enemmän palveluntarjoajaksi, ovat
asiakassuhteet entistä suuremmassa roolissa. Tämä tarkoittaa myös, että informaation
kulun täytyy muuttua paremmaksi ja sujuvammaksi energiayhtiön ja asiakkaiden välillä,
jotta esimerkiksi kulutuspuolen ohjausta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Täten
asiakas saa tiedon oikeasta kulutuksestaan ja energiayhtiö voi hyödyntää asiakastietoja
kuormien

hallinnoinnissa,

uusien

arvolupauksien

ja

hinnoittelumekanismien

suunnittelussa sekä liiketoimintamallien laatimisessa. (Richter 2012)
Tärkeimmät

resurssit

energian

tuotannon

liiketoiminnassa

ovat

energian

tuotantolaitokset. Perinteisessä liiketoimintamallissa nämä tarkoittavat keskitettyjä
voimalaitoksia,

kun

taas

hajautetun

energiantuotannon

asiakaspuolen

liiketoimintamallissa nämä ovat hajautettuja yksiköitä kuten CHP-laitoksia tai
aurinkopaneelijärjestelmiä.
energiayhtiön

toimesta

Näiden
muuttaisivat

energiantuotannon
perinteistä

yksiköiden

liiketoimintamallia

omistaminen
radikaalisti.

Perinteisesti tärkeimmät aktiviteetit ovat olleet laitosten hallinnointi ja operointi.
Energiayhtiöiden täytyy miettiä uusia lähestymistapoja näihin aktiviteetteihin
hajautettujen energiantuotantolaitosten tullessa kuvaan. Myös asiakasrajapinnassa
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vaaditaan uusia aktiviteetteja kun verrataan perinteiseen liiketoimintamalliin. (Richter
2012)
Hajautetun energiantuotannon ollessa uudempi aluevaltaus energiayhtiöille, täytyy
sellaisen rakentamisen, asentamisen ja käytön yhteydessä miettiä, miten kustannukset
jakautuvat ja kuka omistaa laitoksen sekä huolehtii siitä. Tähän apuvälineenä voidaan
käyttää total cost of ownershipia (TCO), joka voidaan vapaasti suomentaa omistamisen
kokonaiskustannuksiksi. TCO on työkalu, jolla pyritään ymmärtämään jonkin
hyödykkeen tai palvelun todellinen hinta yrityksen koko arvoketjun osalta (Ellram 2005;
Degraeve ym. 2000; Degraeve & Roodhooft 1999). TCO:n käyttäminen vaatii, että ostava
yritys määrittää, mitkä kustannukset ovat heidän mielestään tärkeimpiä hankinnassa,
omistamisessa, käytössä ja ennen pitkää hyödykkeestä luopumisessa (Ellram 2005). TCO
menee siis pelkkää ostamishetkeä pidemmälle, eli se ottaa huomioon hyödykkeen koko
elinkaaren ja tarvittavat tekijät kuten palvelun, laadun, toimituksen, hallinnoinnin,
kommunikoinnin, mahdolliset virheet ja kunnossapidon sekä niistä aiheutuvat
kustannukset (Ellram 2005; Degraeve ym. 2000). Ellram (2005) mainitsee, että TCO:ta
voidaan käyttää minkä tahansa oston yhteydessä. Lisäksi TCO tukee hankinnan
päätöksentekoa keskittymällä koko arvoon pelkän hinnan sijaan ja se laajentaa
toimintapohjaisen laskennan konseptia ja työkaluja yhä pidemmälle (Wouters ym. 2005).
Hajautetun energiantuotannon konseptissa TCO on hyvinkin hyödyllinen, sillä laitoksesta
aiheutuu käyttökuluja polttoaineen, käytön ja huoltojen ynnä muiden seurauksena. Myös
mahdollisten virheiden riski tulee ottaa huomioon. Liiketoiminnallisessa mielessä myös
hajautetun energiantuotannon laitoksen operointi ja vastuu vaihtelevat tapauskohtaisesti,
riippuen omistaako laitoksen kiinteistöyhtiö vai kenties energiayhtiö. Tämä täytyy myös
ottaa huomioon TCO konseptia implementoidessa.
Nykyään energiayhtiöiden saamat tulot perustuvat kiinteään kilowattituntihintaan, eli
mitä enemmän energiaa kulutetaan, sen parempi se on energiayhtiöille. Tämä tulomalli
luo eräänlaisen jarrun hajautettuun energiantuotantoon siirtymiselle, koska ne voivat
mahdollisesti pienentää kysyntää ja vähentää laitosten tuloja. Richter (2012) viittaa
Duncaniin (2010), joka toteaa että nykyinen tulomalli on suurin este hajautetulle
energiantuotannolle. Jotta laitokset haluaisivat kehittää liiketoimintamallin hyötyäkseen
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hajautetusta energiantuotannosta, tarvitaan myös taloudellisesti kannattava tulomalli.
Tätä varten on olemassa kolme erilaista lähestymistapaa; myyntimäärän ja tulojen
erottaminen, dynaaminen hinnoittelu ja yhtenäistariffi. (Richter 2012)
Myyntimäärän ja tulojen erottaminen on säätelyyn tarkoitettu työkalu, jolla pyritään
poistamaan esteet energiayhtiöiden siirtymiseltä hajautetun energiantuotannon piiriin.
Tällä tavoin pyritään saamaan keskittyminen siirrettyä asiakassuhteisiin ja asiakkaiden
palvelemiseen pelkän myyntimäärän sijaan. Dynaaminen hinnoittelu tarkoittaa hintojen
vaihtelua ajan mukaan, parhaimmassa tapauksessa reaaliaikaisesti kysynnän ja tarjonnan
perusteella. Yhtenäistariffi tarkoittaa, että energiayhtiö perisi kiinteän summan
asiakkailta riippumatta heidän käyttämästään energiamäärästä. Tällaisten sopimusten
tulisi sisältää mekanismeja joilla asiakkaiden energian kulutusta voidaan vähentää.
Yhtenäistariffi muuttaisi energiayhtiöt tämän hetkisistä, määritettyä hintaa vaativista
kulutushyödykkeen tuottajista kiinteän hinnan palveluntarjoajiksi. (Richter 2012)
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4 ALUERAKENTAMINEN
Tässä kappaleessa on tarkoitus käydä läpi aluerakentamisen konsepti ja siihen liittyvät
aiheet. Aluerakentamista säätelee Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), joka
myös määrää aluerakentamiseen liittyvät kaavoitukset kuten maakuntakaavan,
yleiskaavan ja asemakaavan. Tämän lisäksi laissa määritellään myös tontinjako, joka
liittyy läheisesti aluerakentamiseen.

4.1 Maankäytön suunnittelu
Jauhiainen ja Niemenmaa (2006) määrittelevät maankäytön suunnittelun alueiden käytön
ja rakentamisen ohjaamiseksi. He mainitsevat, että Suomen maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) yleinen tavoite on hyvän elinympäristön edellytysten luominen ja lisäksi kestävän
kehityksen edistäminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Ympäristöministeriön
(2015) mukaan maankäytön suunnittelulla on tarkoitus luoda edellytykset hyvälle
asuinympäristölle. Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitaan myös, että kunnan
alueiden käyttöä varten suunnitellaan yleis- ja asemakaavoja. Asemakaava on yleiskaavaa
yksityiskohtaisempi ja siinä määritetään, kuinka järjestetään kunnan jonkun alueen käyttö
ja rakentaminen (MRL 4§). Yleiskaavassa taas ovat alueiden käytön pääpiirteet (MRL
4§). Laissa määritellään myös maakuntakaava, joka on maakunnan alueiden tai osaalueen käytön suunnitelma. Kaavoituksessa määrätään, miten esimerkiksi asunnot,
työpaikat, palvelut, myymälät sekä liikenne- ja virkistysalueet sijoitetaan (Jauhiainen &
Niemenmaa 2006).
MRL:n säätämän kaavoituksen lisäksi paikalliseen maankäytön suunnitteluun vaikuttavat
kunnan asuntopolitiikka, rakennusvalvonta elinkeinopolitiikka sekä julkisten tilojen
käytön hallinnointi (Jauhiainen & Niemenmaa 2006; Ympäristöministeriö 2015). Kuntien
on myös mahdollista määrätä paikallisia säädöksiä ympäristön muovaamiseen
esimerkiksi ympäristömääräysten avulla (Jauhiainen & Niemenmaa 2006). Kaavoitus ei
heidän mielestään täten ole tärkeydestään huolimatta ainoa alueiden käytön suunnitteluun
sovellettava työkalu.
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Jauhiainen ja Niemenmaa (2006) mainitsevat, että yleiskaava voi koskea jotain kunnan
osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Ympäristöministeriö (2015) linjaa,
että yleiskaavassa pyritään määräämään kuntien alueiden käytön päämäärät ja siinä
määritellään myös asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainnit. Yleiskaavan
laatimisesta vastaa kunta ja sen hyväksyy kaupungin- tai kunnanvaltuusto (Jauhiainen &
Niemenmaa 2006; Ympäristöministeriö 2015). Kuntien on myös mahdollista muodostaa
yhteinen yleiskaava, jolloin sen hyväksymisestä vastaa kuntien yhteinen toimielin ja
kyseisen yhteisen yleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö (Ympäristöministeriö
2015).
MRL:n 39 § määrää yleiskaavan sisältövaatimukset ja siinä mainitaan, että
maakuntakaava

on

otettava

huomioon

yleiskaavaa

laadittaessa.

Lisäksi

sisältövaatimuksiin kuuluvat yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä taloudellisuus ja
ekologinen kestävyys. Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta on mahdollisuuksien
mukaan hyödynnettävä ja asumisen tarpeet sekä palveluiden saatavuus on otettava myös
huomioon. Sisältövaatimuksiin lukeutuu myös joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon järjestäminen. Pyrkimyksenä on tehdä nämä luonnonvarojen
ja talouden suhteen kestävällä tavalla. Yleiskaavaa laadittaessa täytyy pyrkiä luomaan
mahdollisuudet tasapainoiseen elinympäristöön sekä vähentämään ympäristöhaittoja ja
lisäksi vaalia ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvoja. On myös huomioitava
elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja virkistykseen sopivien alueiden riittävyys.
Lisäksi yleiskaavasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa maanomistajalle tai muulle
oikeuden haltijalle. (MRL 39 §)

4.3 Asemakaava
Kuten yleiskaavan tapauksessa myös asemakaavan tarkoituksesta on määrätty
maankäyttö- ja rakennuslaissa. MRL:n 50 § sisältää asemakaavan tarkoituksen
seuraavalla tavalla: ”Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja
kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset
alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten
olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan
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rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä
tavalla.” Asemakaavassa määritellään esimerkiksi rakennettavien rakennusten sijainti,
koko ja niiden tarkoitus (Jauhiainen & Niemenmaa 2006; Ympäristöministeriö 2015).
Tarkoituksena asemakaavalla on kuvata jonkin alueen tuleva käyttö (Jauhiainen &
Niemenmaa 2006). Jauhiainen ja Niemenmaa mainitsevat, että asemakaava voi koskea
jotain yhtä asuntoaluetta, johon sisältyy asuinalueet sekä työ- ja virkistysalueet tai sitten
se voi käsittää vain yhden ainoan tontin. Ranta-asemakaavalla tarkoitetaan ranta-alueelle
tehtyä asemakaavaa (Jauhiainen & Niemenmaa 2006).
Laatimisprosessi asemakaavalle kestää yleensä vajaan vuoden ja sen laatijana toimii
kunta (Jauhiainen & Niemenmaa 2006; Ympäristöministeriö 2015). Ranta-asemakaava
on tietyllä tavalla poikkeus, sillä sen voi laatia myös maanomistaja. Toisaalta sekin täytyy
hyväksyttää kunnalla. (Jauhiainen & Niemenmaa 2006) Jauhiainen ja Niemenmaa (2006)
kertovat, että asemakaava on pidettävä ajan tasalla ja laadittava silloin, kun kehitys
kunnassa edellyttää sitä.
Asemakaavan sisältövaatimukset määritetään MRL:n 54 § mukaan. Sisältövaatimuksissa
todetaan, että sekä yleiskaava että maakuntakaava on otettava huomioon asemakaavaa
määritettäessä. On myös tarkoitus luoda edellytykset palvelujen alueelliselle
saatavuudelle, liikenteen järjestämiselle sekä terveelliselle, viihtyisälle ja ennen kaikkea
turvalliselle elinympäristölle. Rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja ei saa hävittää ja
luonnonympäristöä tulee vaalia. Tämän lisäksi virkistykseen soveltuvia alueita tai
puistoalueita on oltava riittävästi joko kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä.
Asemakaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltialle kohtuutonta
haittaa tai asettaa rajoituksia, jotka voidaan välttää syrjäyttämättä kaavalle asetettuja
tavoitteita tai vaatimuksia. Mikäli asemakaava tehdään sellaiselle alueelle, jossa
yleiskaavaa ei ole käytössä, täytyy yleiskaavan sisältövaatimukset ottaa huomioon
asemakaavaa laadittaessa. (MRL 54 §) Jauhiainen ja Niemenmaa (2006) mainitsevat
myös että asemakaavaa vastoin ei saa rakentaa eikä sen alueelle saa sijoittaa sellaisia
toimintoja, jotka voisivat haitata kaavassa määritettyjen muiden alueiden käyttöä.
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4.4 Tonttijako
Aluekaavoitukseen ja -rakentamiseen kuuluu yhtenä olennaisena osana myös tonttijako.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asemakaavassa jaetaan rakennuskortteliin kuuluva
alue tontteihin silloin kun se on tarpeen. Tonttijako tehdään asemakaavan kartalla, jossa
myös määritellään onko tonttijako sitova vai ohjeellinen. Sitovuuteen vaikuttavat alueen
sijainti,

korttelin

rakennustehokkuus

sekä

kiinteistöjärjestelmän

selkeys.

Rakennuskorttelista on mahdollista tehdä yksi tai useampi tontti sekä se voidaan tehdä
myös korttelin osaan, kunhan näin ei estetä korttelin muiden osien mahdollisia
tonttijakoja. (MRL 78 §)
Oulun kaupunki (2016b) linjaa, että Oulun alueella tontin muodostaminen tehdään
useimmiten sitovana tonttijakona joko kaavan muodostuksen yhteydessä tai sitten sen
jälkeen. Tonttijaolla pyritään osoittamaan korttelin jaottelu järkeviin yksiköihin (Oulun
kaupunki

2016b).

Kiinteistörajat

pyritään

ottamaan

huomioon

tonttijaossa

mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kaupunki kustantaa alueen ensimmäisen asemakaavan
mukaisen tonttijaon ja mikäli maanomistaja haluaa tähän muutoksen, tehdään se
maanomistajan kustannuksella (Oulun kaupunki 2016b).

4.5 Hajautettu energiantuotanto aluerakentamisessa
Rajala ja muut (2010) mainitsevat, että alueen energiatehokkuuteen vaikuttaa jo
maankäytön suunnittelu ja siinä tehdyt ratkaisut. Pesola ja muut (2010) toteavat, että
hajautetulla energiantuotannolla on läheinen kytkös alueiden kaavoitukseen ja hajautettu
energia voi houkutella alueelle enemmän asukkaita sekä luoda paikallisia työpaikkoja ja
yritystoimintaa. Hajautetun energiantuotannon edellytykset pitää ottaa huomioon jo
kaavoituksessa, sillä alueet ovat aina erilaisia ja energiantuotantomuoto täytyy valita
aluekohtaisesti (Pesola ym. 2010). On siis syytä tutkia alueen kaikki mahdolliset
energiantuotannon vaihtoehdot erikseen, sillä energiaratkaisujen kustannukset ja muut
vaikutukset ovat hyvinkin paikkaan sidottuja (Rajala ym. 2010). Ja vaikka asuinalue
liittyisikin esimerkiksi kaukolämpöverkkoon, voidaan silti harkita sen rinnalla toimivia
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hajautetun energiantuotannon sovellutuksia kuten maalämpöä tai aurinkoenergiaa (Pesola
ym. 2010).
Rajala ja muut (2010) mainitsevat myös, että eri energiantuotannon vaihtoehtojen
kilpailutilanne vaihtelee hyvinkin nopealla syklillä, joten näiden asemaa ei kannata pitää
liian sitovina ennen alueen rakentamisen aloitusta. Rakentamisen suunnittelun yhteydessä
on kuitenkin syytä tutkia eri energiantuotannon vaihtoehtoja ja niiden sen hetkisiä
tilanteita (Rajala ym. 2010). Pesola ja muut (2010) toteavat, että joissakin hajautetun
energiantuotannon tapauksissa täytyy ottaa huomioon myös tarvittavat ympäristö- ja
rakennusluvat sekä niiden hankkiminen. Jokaiselle vaihtoehdolle on myös mahdollista
määrittää

kustannukset,

hiilidioksidipäästöt

sekä

ratkaisun

soveltuvuus

rakennuskohteeseen (Rajala ym. 2010).
Alueen

energiatehokkuuteen

ja

ympäristöystävällisyyteen

voidaan

vaikuttaa

kaavoituksen avulla (Pesola ym. 2010). Energiatehokkuuden vaatimukset tulisi liittää
maankäyttö- ja rakennuslain yhteyteen, jotta energiatehokkuus saataisiin osaksi
kaavoitusprosessia (Rajala ym. 2010). Pesolan ja muiden (2010) mukaan tärkeä osa tätä
prosessia on yhteistyö eri sidosryhmien, kuten energiayhtiöiden ja kaavoittajien, välillä.
Rajala ja muut (2010) toteavat, että energiayhtiöt ja työ- ja elinkeinoministeriö täytyisi
integroida kaavoitusprosessin yhteyteen. Myös eri energiantuotannon ratkaisujen
investoinnit täytyy ottaa huomioon kaavoitus- ja suunnitteluprosessin oikeassa vaiheessa
(Pesola ym. 2010).
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5 TULEVA CHP-LAITOS JA SEN LIIKETOIMINTAMALLI
Tämän kappaleen tarkoituksena on käydä läpi Oulun Karjasillalle tuleva uusi asuinalue
sekä sinne implementoitava CHP-laitos ja sen mahdolliset liiketoimintamallit. Taustaksi
käydään läpi Oulun alueella jo toiminnassa olevat CHP-laitokset ja niiden
toimintaympäristöt. Tässä kappaleessa myös tuodaan käytäntöön teoriassa käydyt teemat
sekä yhdistellään näitä.

Kappaleessa käytettyjä tietolähteitä ovat erilaiset Internet-

sivustot, kuten uutisartikkelit CHP-laitosten kohteista sekä CHP-laitetoimittajan Internetsivut. Tietolähteinä toimivat myös kahden CHP-laitetoimittajan toimitusjohtajien kanssa
käydyt sähköpostikeskustelut sekä Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehdin kanssa käydyt
puhelut ja sähköpostikeskustelut. Lisäksi Hartela-Forum Oy:n rakennuttajapäälliköltä on
saatu tietoja Karjasillan tulevaan asuinalueeseen liittyen. Myös TA-Yhtiöiden PohjoisSuomen aluejohtajalta on saatu informaatiota liittyen CHP-laitoksen kustannuksiin ja
operointiin. Nämä asiantuntijat sekä heidän kanssaan käydyt keskustelut löytyvät
listattuna liitteestä 1.

5.1 Taustaa – Käytössä olevat CHP-laitokset
Tässä kappaleessa käydään läpi tapauksia jo toiminnassa olevista CHP-laitoksista ja
niiden toimintaympäristöstä. Tähän tarkasteluun on valittu neljä eri kohdetta, jotka kaikki
ovat Oulussa tai sen lähialueilla. Nämä neljä CHP-laitosta sijaitsevat Kempeleen
ekokorttelissa, Oulun uudella asuinalueella Kivikkokankaalla, Raahen Alpuan kylässä
sekä Oulun Madekoskella. Valinnat tehtiin tutkimuksen aloituspalaverissa ja kriteerinä
oli sijainti Oulussa tai sen lähialueilla. Jokainen näistä CHP-laitoksista on hankittu Volter
Oy:ltä, joten teknisellä puolella vertailua ei voida oikein tehdä muun kuin laitosten koon
suhteen. Muitakin CHP-laitetoimittajia on olemassa, mutta Oulun alueella olevat laitokset
vain ovat Volterin toimittamia. Esimerkiksi Reisjärvellä on käytössä muun
laitetoimittajan laitoksia.
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5.1.1 Kempeleen ekokortteli
Kempeleen ekokortteli on kenties tunnetuin CHP-voimalaitosta hyödyntävä asuinalue
Suomessa. Puuhakkeella toimiva, puun kaasutusteknologiaa hyödyntävä Volter Oy:n
voimalaitos tuottaa kymmenelle omakotitalolle lämpöä ja sähköä (Volter 2016a). CHPlaitoksen lisäksi energiaa alueelle tuotetaan pienellä tuulivoimalalla. Talojen lämmitys
tapahtuu

CHP-laitoksesta

saatavalla

lämpöenergialla,

jolla

lämmitetään

sekä

vesikiertoinen lattialämmitys että käyttövesi. Myös ilmanvaihtoon saatava lämpöenergia
tulee laitoksen kautta. Kempeleen ekokortteli ei alun perin ollut liitettynä valtakunnan
sähköverkkoon, vaan se toimi erillisenä saarekeverkkona. Nykyään se kuitenkin on
liittynyt verkkoon, jotta ylimääräsähkö on mahdollista myydä (Kainuun Sanomat 2015).
Alue pyrkii toimimaan täysin omavaraisesti ja ekokorttelia voitaisiinkin kutsua
microgridiksi, sillä se täyttää microgridin kolme kriteeriä. Lisäksi, alueen talot on
rakennettu siten, että ne täyttävät matalan energiatason vaatimukset ja sähköä säästäviin
ratkaisuihin on pyritty sekä rakennusvaiheessa että kodinkoneita hankittaessa (Sipilä
2011). Tämän lisäksi ekokorttelia on käytetty Volterin teknologian tuotekehityksen apuna
ja yrityksen tilat sijaitsevat myös ekokorttelissa (Volter 2016a). Alue on saanut
Rakennusinsinöörien liiton (RIL) merkityksellisimmän rakennuskohteen palkinnon
vuonna

2010.

(Green

Building

Council

Finland

2010).

Alueella

toimivan

kaasutuslaitoksen toiminta on automaattista ja sähkön tuotannossa tuotettu lämpö jaetaan
alueelle lähilämpöverkon avulla. Kempeleen ekokorttelista otettu ilmakuva löytyy
liitteestä 2. (Sipilä 2011)
5.1.2 Kivikkokankaan rivitaloasunnot
Kivikkokankaalla sijaitseva TA-yhtymän rakennuttama rivitaloasuntokokonaisuus
tunnetaan myös nimellä Kiinteistö Oy Oulun Tarve ja se sijaitsee osoitteessa Liikkujantie
19. Lisätietoa Kivikkokankaan asuinalueesta kuten sen sijainti ja alueesta tehty
havainnointipiirros löytyvät liitteestä 3.
Kiinteistöön kuuluu yhteensä kahdeksan rakennusta, joissa on 32 rivitaloasuntoa ja joiden
yhteispinta-ala on 2365 neliömetriä. Volter (2016b) mainitsee kohteessa olevan heidän
Volter 40 mallin CHP-laitos, jonka lämmitysteho on 100 kW ja sähköteho 40 kW. CHP-
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laitos tuottaa asuntojen lämmöntarpeen ja yhteisen, eli infrastruktuurin vaatiman,
perussähkön. CHP-laitos kyseisessä kohteessa perustuu puun kaasutukseen kuten
muutkin Volterin tuottamat laitokset (Volter 2016b). Laitos käyttää polttoaineena
puuhaketta, jonka tulee olla hyvin kuivaa, tarkoittaen että kosteusprosentin on oltava alle
20. Tämän laitoksen lisäksi rakennusten tuloilmaa voidaan joko lämmittää tai viilentää
porakaivon avulla, riippuen vuodenajasta ja tarpeesta (TA-Yhtiöt 2015a). Lämmöntarve
kiinteistöllä on vuosittain noin 290 000 kWh (Oulun Energia 2016b). Taulukosta 3.
voidaan nähdä Kiinteistö Oy Oulun Tarpeen energiatase (TA-Yhtiöt 2015a).
Taulukko 3. Kiinteistö Oy Oulun Tarpeen energiatase (TA-Yhtiöt 2015a)

KIINTEISTÖ OY OULUN TARVE - ENERGIATASE
Energian kulutus
(MWh/vuosi)
Tilojen lämmitys
Käyttöveden lämmitys
Kiinteistösähkö
Ilmanvaihdon esi- ja jälkilämmitys
Myytävä sähköenergia
CHP-laitoksen lämpöenergia
CHP-laitoksen sähköenergia

Energian tuotanto
(MWh/vuosi)
135
125
70
50
40
290
110

Lämpöenergia porakaivosta

20

YHTEENSÄ

Kivikkokankaan

420

kaupunginosaan

on

rakennettu

ja

420

rakennetaan

edelleen

valtakunnalliseen RESCA-hankkeeseen (Renewable Energy Solutions in City Areas)
liittyen uusiutuvaa energiaa käyttäviä rakennuksia. Aluetta kutsutaan uusiutuvan energian
pilottialueeksi. Se ei ole yhteydessä kaukolämpöverkkoon, joten se on optimaalinen
tällaiseen kokeiluun. CHP-laitoksen lisäksi alueelle on rakennettu omakotitaloja, jotka
käyttävät hyödykseen aurinkopaneeleja sekä vesitakkaa ja maalämpöä. Alueen parhaista
käytännöistä voidaan luoda rakennuttajille ohjeet, jotta jatkossa voidaan hyödyntää
hyväksi todettuja tapoja. (RESCAOulu 2013)
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Kivikkokankaan CHP-laitoksen kustannuksista ei ole ollut vielä selkeää kuvaa, mutta
Talotekniikan (2014) artikkelissa mainitaan voimalaitoksen kustannuksiksi 265 000
euroa, joka ei sisällä vielä rakentamista. Tämän lisäksi laitoksen huollot maksavat arviolta
10 000 euroa vuosittain. Riippuen käyttömäärästä, samassa artikkelissa hakkeen
vuosittaisiksi hankintakustannuksiksi on arvioitu 21 000 euroa. Lisäksi myytävästä
sähköstä saadaan tuloja noin 2000 euroa vuosittain. Tämä tarkoittaa, että myyntitulojen
jälkeen vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi tulee noin 29 000 euroa. Verrattaessa CHPlaitosta muihin energiantuotantovaihtoehtoihin, on se halvempi kuin jos kohteessa
käytettäisiin pelkkää sähköä kaikkeen energiaan (48 000 €/vuosi) tai jos lämmitykseen
käytettäisiin öljyä (40 000 €/vuosi). Kuitenkin kaukolämpö ja sähkö (22 900 €/vuosi) tai
maalämpö ja sähkö (24 800 €/vuosi) ovat halvempia vaihtoehtoja kyseisessä tilanteessa.
Maalämpöön

vaikuttaa

kuitenkin

sen

suuri

alkuinvestointi.

CHP-laitoksen

kannattavuuteen yksi suuri tekijä on suhteellisen suuret vaatimukset polttoaineen, eli
hakkeen, laadussa.
5.1.3 Alpuan omasähkölaitos
Raahen alueella sijaitsevassa Alpuan kylässä kyläkoulun tontilla toimii Volterin CHPvoimalaitos, joka tuottaa lämpöä ja sähköä käyttäen polttoaineena lähiseudun metsien
puista saatua haketta (Oulun Energia 2016a). Laitos tuottaa lämpöä ja sähköä omaan
tarpeeseensa ja ylimääräsähkö myydään valtakunnan verkkoon (Volter 2016c). Oulun
Energia (2016a) mainitsee, että Alpuan hakesähköä voi kuka tahansa ostaa Farmivirta
nimikkeellä ja sitä on myynnissä noin 50 000 kWh vuodessa.
5.1.4 Madekoski
Oulun alueella sijaitsevalla Madekoskella on myöskin yksi CHP-laitos, joka tuottaa
lämpöä

ja

sähköä

omakotitalolle,

vapaa-ajan

keskukselle,

autotallille

sekä

varastorakennukselle. Kohteessa on eräänlainen älykäs sähköverkko. Tämä älykäs
sähköverkko monitoroi energian kulutusta ja säätää myöskin CHP-laitoksen tehoa
halutulla tavalla. Laitoksen tuottama ylimääräinen sähkö myydään Oulun Energialle
sähköverkkoon. Tämän lisäksi Madekosken laitoksen yhteydessä on myös sähköauton
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latauspiste sekä akusto, jonka avulla laitos voi toimia itsenäisenä saarekkeena irti
valtakunnan verkosta. (Volter 2016d)
5.1.5 Yhteenveto
CHP-laitokset ovat läpikäydyissä tapauksissa yksityisten yritysten tai yhteisöjen
asennuttamia ja operoimia. Jokaisessa tapauksessa laite ja asennus ovat tulleet Volter
Oy:ltä eli ne kaikki käyttävät samaa kaasutusteknologiaa lämmön ja sähkön tuotannossa.
Hakkeen hankinta tapahtuu vaihtelevasti eri tapauksissa. Alpuan tapauksessa hake tulee
lähimetsistä, kun taas Kivikkokankaalle hake ostetaan ulkoiselta toimijalta. Tämän
vuoksi käyttökustannukset vaihtelevat eri tapausten välillä. Laitteiden käyttöönoton
yhteydessä Volter kouluttaa operoijan puolelta henkilön/henkilöitä sekä antaa asennuksen
yhteydessä myös käyttöohjeet. Kempeleen ekokortteli on siitä erilainen verrattuna
muihin, että se on Volter Oy:n operoima, sillä yrityksen tilat sijaitsevat ekokorttelissa ja
alue on toiminut yritykselle tuotekehityksen alustana. Kaikissa näissä tapauksissa CHPlaitos tuottaa kaiken lämmön, mitä siihen yhdistetyt rakennukset tarvitsevat. Täten ne
eroavat hieman tulevasta Oulun Karjasillan alueesta, jossa päätarkoituksena on tasoittaa
kysynnästä aiheutuvia energian kulutuksen huippuja.
Läpikäydyissä tapauksissa, joissa CHP-laitoksia on jo käytössä, ovat ne vain
vaihtoehtoinen lämmön ja sähkön tuotantojärjestelmä. Tapauksissa kaikki tarvittava
lämpö tuotetaan CHP-laitoksella, mutta sähköä tuotetaan myyntiin ja infrastruktuurin
tarpeisiin. Se on siis vain vaihtoehtoinen ratkaisu muille lämmitystavoille eikä kyseessä
ole esimerkiksi kulutuksen tasaaminen. Täten liiketoimintamallit läpikäydyissä
tapauksissa ovat hyvin pitkälti perinteistä energian tuotantoa, jolloin maksu tulee
käytetyistä kilowattitunneista sekä myydystä sähkön määrästä. Kustannukset koostuvat
hakkeen ostohinnasta sekä laitteen operoinnista aiheutuvista huolloista. Koska laitokset
ovat käynnissä ympäri vuoden, kerääntyy kustannuksiakin tämän koko ajan. Osa
laitoksista on myös eräänlaisia pilottikokeiluja, kuten Kempeleen ekokorttelin ja
Kivikkokankaan kiinteistön yhteydessä.
Kuten Kivikkokankaan tapauksen yhteydessä mainittiin, ei pien-CHP-laitos ole kaikista
kilpailukykyisin vaihtoehto lämpöenergian tuottoon etenkään Oulun alueella, jossa
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kaukolämmön hinta on hyvin alhainen. Kuitenkin esimerkiksi Alpuan kylässä toimiva
CHP-laitos on mahdollisesti erittäin hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto, koska siellä
polttoaine saadaan lähialueen metsistä eikä sitä tarvitse erikseen ostaa tai kuljettaa pitkiä
matkoja. Kuitenkin vielä tällä hetkellä käyttö etenkin taajamassa on suhteellisen kallista
ja laitoksen asentamiseen liittyy suurehko investointikustannus. Läpikäydyissä Oulun
lähialueen CHP-laitoksissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon laitoksen toimimista vain
kulutushuippujen leikkaustarkoituksessa, jolla voitaisiin saada säästöjä aikaan verrattuna
suuren voimalaitoksen kapasiteetin nostamiseen. Tässä ongelman luo ainoastaan
laitoksen investointi. CHP-laitos toimii myöskin päälämmönlähteenä paremmin alueella,
jossa ei ole kattavaa kaukolämpöverkkoa tai jossa kaukolämpöön liittyminen on hyvin
kallista. CHP-laitokselle toimiva vaihtoehto on myös maalämpö, jossa investointi on
myöskin kohtuullisen suuri.

5.2 Karjasillan asuinalue
Tämän kappaleen tarkoituksena on kuvailla Oulun Karjasillalle tulevan asuinalueen
ympäristöä sekä sitä, mitä alueelle on suunniteltu rakennettavan. Oulun kaupunki on
hakenut alueelle yhteistyökumppania alueen kehittämistä ja sen toteuttamista varten.
Yhteistyökumppanin haku tapahtui avoimella tontinluovutuskilpailulla, jossa valituksi
tuli Hartela-Forum Oy. Tämä kilpailu kuuluu valtakunnalliseen INKA-ohjelmaan
(INnovatiiviset KAupungit), johon on tarkoitus hakea innovaatiorahoituskeskus
TEKESin tukea. Alueen asemakaavoitus tapahtuu Oulun kaupungin ja Hartela-Forum
Oy:n kanssa yhteistyössä (Oulun kaupunki 2016a). Alueella on tarkoitus soveltaa ja
pilotoida rakennusalan ja ICT-teknologian uudenlaisia tuotteita ja palveluita
(BusinessOulu 2016). Lisätietoa Karjasillan asuinalueesta löytyy tämän kappaleen lisäksi
myös liitteestä 4.
Tämän lisäksi olisi tarkoitus yhdistää hallitulla tavalla asuminen, työskentely, vapaa-aika
sekä palvelut. Alueen suunnittelussa on ollut mukana Oulun yliopisto, Hartela-Forum Oy,
PSOAS, Elisa, 9Solutions, Caritas, Oulun Energia ja TA-Yhtiöt sekä muita eri yrityksiä.
Suurin osa uuden asuinalueen tiedoista on saatu Hartela-Forum Oy:n antamasta
tietopaketista alueeseen liittyen sekä heidän rakennuttajapäälliköltään. Tämän paketin
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luomisessa ovat olleet mukana Hartela-Forum Oy, TA-Yhtiöt, Oulun kaupunki, Centre
for Health and Technology (CHT), Oulun Energia, Arkkitehdit M3 Oy, Sito Oy sekä
Ramboll Oy.
Karjasillan alueelle tulee useita asuinrakennuksia, joista TA-Yhtiöt rakennuttavat kolme.
Näistä kolmesta talosta yksi on varattu Caritakselle, yksi PSOASin käyttöön ja
kolmannessa on vuorostaan tavallisia vuokra-asuntoja. Caritaksella tulee olemaan talossa
toimitiloja sekä invalideille mitoitettuja ja varustettuja asuntoja kahdessa kerroksessa.
Nämä talot on tarkoitus rakentaa energiatehokkaasti. Niille on suunniteltu keskitetty
ilmanvaihto sekä talojen katolle on tulossa aurinkopaneelit. Asuminen on suunniteltu
niin, että se on jokseenkin yhteisöllistä. Yhteisiä tiloja tulee muun muassa pesulan ja
kerhohuoneen muodossa, ja ratkaisussa pyrittäisiin siihen, että opiskelijat ja vanhukset
tekisivät asioita yhdessä.
Karjasillan koulun tiloihin tulee sekä toimistotilaa että erilaisia liiketiloja (liite 4). Tämän
lisäksi liikuntahalli tulee säilyttämään paikkansa. Karjasillan koulun tiloihin onkin
suunniteltu eräänlaista ”innovaatioympäristöä”, joka tullaan tuntemaan nimellä
Karjasilta Business Lab. Tässä tilassa on mahdollista kehittää asumisratkaisuja liittyen
palvelumalleihin, energiaratkaisuihin, kiinteistöautomaatioon sekä liikkumispalveluihin
(Business Oulu 2016). Karjasilta Business Labin ideana on siis se, että uusia ideoita
voidaan testata nopeasti ja kustannustehokkaasti. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi
markkinoilla

olevan

tuotteen

tai

palvelun

(eli

hyödykkeen)

parantamiseen,

lanseerausvaiheessa olevan hyödykkeen testaamiseen tai tutkimusvaiheessa olevan
hyödykkeen kehittämiseen.
Oulun Energia haluaa panostaa Karjasillan alueeseen ja pyrkiikin hyödyntämään
kohteessa uusia ratkaisuja energian suhteen. Peruspilarit ovat energiatehokkuus ja
investointien kannattavuus. Kantavia teemoja ovat energiatehokas älyvalaistus,
uusiutuvan energian hyödyntäminen, hukkalämmön hyödyntäminen ja jakaminen
alueella sekä huoneistokohtainen energianhallinta apuna älykkäät ohjaus- ja
seurantamekanismit. Tähän teemaan liittyen alueelle on suunniteltu tulevan myös pienCHP-laitos.
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Alueen kasvaessa myös liikenne siellä ja sen ympäristössä tulee kasvamaan. Sito Oy on
tehnyt selvityksen alueen nykyisestä liikennemäärästä sekä ennustanut tämän myös
vuodelle 2030. Suuri osa alueen liikenteestä tulee liittymään työmatkaliikenteeseen,
mutta myös muu yksityinen ja asumiseen liittyvä liikenne todennäköisesti kasvaa. Sito
Oy:n luoma selvitys löytyy liitteestä 4. Alueen suunnittelun yhteydessä myös
liikennemuotoja on pohdittu. Tässä on luotu ajatuksia siitä, että siirryttäisiin perinteisestä
auton omistamisesta auton käyttämiseen. Tarkoittaen sitä, että käytössä olisi
mahdollisesti yhteiskäyttöautoja, jollaisen kuka tahansa voi varata ja täten päästä ajamaan
ilman, että autoa täytyisi itse omistaa. Tällä tavoin saataisiin myös liikenteen päästöjä
leikattua.
Myös ulkoilu, kuntoilu, liikkuminen ja leikki halutaan integroida Karjasillan alueen
yhteyteen. Tarkoituksena on tarjota kuntoiluun ja leikkiin tarkoitettuja välineitä ja
laitteita, jotta pystytään palvelemaan alueen asukkaiden eri tarpeita. Ulkokuntoilussa
vertailukohtana voidaan käyttää Oulun Tervaporvarin puistoa ja leikkivälineiden
vertailukohtana voi toimia esimerkiksi Oulun Hupisaarten leikkialue. Tarkoituksena on
tuoda äly myös leikkivälineisiin, joissa lapset voivat käyttää esimerkiksi puhelimiaan
apuna tuomaan lisää sisältöä leikkeihin. Periaatteena on myös tarjota erilaisia välineitä
eri-ikäisille lapsille, täten antaen virikkeitä kaikille. Myöskin leikkialueilla voidaan
hyväksikäyttää älykästä valaistusta. Valaistusta voidaan käyttää myös osana itse
leikkivälineitä.

5.3 CHP-laitoksen liiketoimintamalli
Tämän kappaleen tavoitteena on luoda näkemys Karjasillan asuinalueelle tulevan CHPlaitoksen mahdollisesta liiketoimintamallista. Kappaleessa käydään läpi business model
canvas CHP-laitoksen näkökulmasta, sekä tutkitaan lisäksi investointia ja sen
kannattavuutta.
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5.3.1 CHP-laitoksen liiketoimintamallin kuvaus
Seuraavaksi käydään läpi kaikki business model canvasin yhdeksän elementtiä, jotka ovat
asiakassegmentit, arvolupaukset, kanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, tärkeimmät
resurssit, tärkeimmät aktiviteetit, tärkeimmät kumppanit sekä kustannusrakenne.
Asiakassegmentit
Asiakassegmentit ovat CHP-laitoksen tapauksessa aika yksiselitteisiä. Tietenkin lämmön
ja sähkön käyttäjät ovat yksi asiakassegmentti. Lisäksi, riippuen operoijasta, voi
asiakassegmenttinä toimia myös energiayhtiö, mikäli sähköä myydään valtakunnan
verkkoon laitoksen toimiessa. Tässä tapauksessa energiayhtiö on tärkeä asiakas, sillä jos
laitoksen toiminnalla pyritään leikkaamaan kulutushuippuja, täytyy CHP-laitoksen
operoijan saada yhtiöltä jonkinlainen korvaus. Mikäli energiayhtiö operoi laitosta, toimii
kulutushuippujen leikkauksen tapauksessa laitos vain osana energiayhtiön kapasiteettia.
Lisäksi kuka tahansa voi ostaa CHP-laitoksen tuottamaa sähköä, jos se ohjataan
suurempaan verkkoon. Tässä tapauksessa yhtenä asiakassegmenttinä voidaan pitää CHPlaitoksen sähkön käyttäjiä, jotka eivät ole CHP-laitoksen piirissä.
Arvolupaus
CHP-laitoksen tapauksessa arvolupaus on yksinkertaisesti lämmön ja sähkön tuotanto.
Tällä arvolupauksella on tässä tapauksessa olemassa muitakin ominaisuuksia kuten
ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja kotimaisuus. Myös se, että lämpö tulee
läheltä, voi olla merkittävää joillekin asiakkaille. Arvolupaukseen voidaan sisällyttää
myös potentiaalinen energian kulutushuippujen leikkaus, joka tuottaa lisäarvoa etenkin
energiayhtiölle. Täten tämä arvolupaus on määrällinen energiayhtiölle, sillä CHPlaitoksen operointi on kustannustehokkaampaa verrattuna suuremman laitoksen
lisäkapasiteetin käyttöön.
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Kanavat
Perinteisten käyttäjien kanssa kommunikointi CHP-laitoksen tapauksessa on hyvin
vähäistä. He tietävät, että lämpöä tulee asuntoon, mutta sen lähteestä ei välttämättä ole
selvyyttä, milloin se on kaukolämpöä ja milloin CHP-laitoksen tuottamaa lämpöä. Mikäli
operointi on jonkun muun kuin energiayhtiön vastuulla, tulee kommunikointi
energiayhtiön kanssa olla joustavaa ja hyvin reaaliaikaista, jotta laitos osataan käynnistää
silloin kun tarve vaatii. Laitoksen operointiajat voidaan sopia etukäteen, jolloin
kommunikoinnin ei tarvitse olla jatkuvaa. Kanavat-elementtiin sisällytetään myös tapa,
millä arvolupaus toimitetaan asiakkaille. CHP-laitoksen tapauksessa toimitus tapahtuu
lähinnä laitoksen operoinnilla, jolloin arvolupaus, eli lämpöenergia, saadaan toimitettua.
Asiakassuhteet
Asiakassuhteiden elementille on olemassa erilaisia määrittelyjä, kuten minkälaista
palvelu on. Työssä on aikaisemmin määritelty, että näitä vaihtoehtoja ovat
henkilökohtainen

avustus,

omistautunut

henkilökohtainen

avustus,

itsepalvelu,

automatisoidut palvelut, yhteisöt ja yhteiskehittely. CHP-laitoksen tapauksessa
asiakassuhteet kategorisoidaan lähtökohtaisesti automatisoituihin palveluihin, sillä
käyttäjä saa CHP-laitoksen tuottamaa lämpöä kotiinsa automaattisesti. Tämä
asiakassuhdemalli pitää paikkansa myös kulutushuippujen leikkauksen tapauksessa
silloin, jos laitosta operoi jokin muu taho kuin energiayhtiö. Mikäli energiayhtiö operoi
CHP-laitosta ei kulutushuippujen leikkaukseen liittyen voida juurikaan määritellä
asiakasta, koska tämä toiminta hyödyttää energiayhtiötä itseään. CRM, eli
asiakassuhteiden hallinta, ei ole ollut kovinkaan suuressa roolissa perinteisessä energian
tuotannossa eikä Karjasillan tapauksessa CHP-laitos eroa juurikaan perinteisestä mallista
lämmön tuotannon suhteen. Sähkön myynti taas tuottaa erilaisen näkökulman ja tätä
sähköä voidaankin markkinoida ympäristöystävällisenä ja uusiutuvana energiana
käyttäjille. Tätä samaa periaatetta käytetään Oulun Energian toimesta jo Farmivirran
yhteydessä.
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Tulovirrat
Tulovirtaelementti

kuvaa

sitä

tuloa,

mitä

organisaatio

tuottaa

jokaisesta

asiakassegmentistä. Karjasillan CHP-laitoksen tapauksessa tämä elementti sisältää
lähinnä verkkoon myytävästä sähköstä saatavat tulot. Tulovirrat riippuvat myös laitoksen
operoijasta ja sen ollessa jokin muu taho kuin energiayhtiö, on tulovirtoja odotettavissa
myös

lämpöenergian

operoidessa

laitosta,

kulutushuippujen leikkauksesta. Kuitenkin,
kuuluu

huippujen

leikkaus

vain

energiayhtiön

yhtiön

energian

tuotantokapasiteettiin eikä siitä silloin ole tuloja saatavissa. Tällä saadaan aikaan kenties
säästöjä, vaikkei suoria tuloja siitä saataisikaan.
Tärkeimmät resurssit
Tärkeimmät resurssit ovat aikaisemmin tässä työssä määritelty ihmisiksi, teknologioiksi,
tuotteiksi, laitoksiksi, välineiksi ja brändeiksi, joiden avulla organisaation arvolupaus
voidaan luoda ja toimittaa halutuille asiakkaille. Karjasillan CHP-laitoksen tapauksessa
kaikista tärkein resurssi on CHP-laitos itse. Tämän lisäksi laitosta operoivat ja sitä
huoltavat henkilöt ovat myöskin tärkeässä asemassa, kuten myös lämmön ja sähkön
jakeluun liittyvä infrastruktuuri. Myös sähkön myynnin suurempaan verkkoon
mahdollistava

teknologia

kuuluu

tärkeimpiin

resursseihin,

sillä

sen

avulla

liiketoimintamalliin saadaan tuloja. Tämän lisäksi laitokseen kuuluvat varusteet, kuten
akusto ja polttoaineena käytettävä hake, sisältyvät myös tärkeimpien resurssien piiriin.
Tärkeimmät aktiviteetit
Tärkeimmät aktiviteetit ovat niitä toimintoja, joilla liiketoimintamalli saadaan ylipäänsä
toimimaan. Tämä tarkoittaa lähinnä CHP-laitoksen operointia ja käyttöä Karjasillan
alueen tapauksessa. Liiketoimintamallin toimimisen kannalta on merkittävää myös se,
että alue on kaavoitettu CHP-laitos mielessä pitäen, jotta sen asentaminen varmasti
onnistuu. Lisäksi on tärkeää, että vaadittu infrastruktuuri rakennetaan, jotta laitoksen
tuottama lämpö ja sähkö saadaan toimitettua. Kuten tärkeimpien resurssienkin kohdalla
todettiin, myös sähkön myymisen mahdollistavan teknologian implementointi vaaditaan
liiketoimintamallin toimimista varten. Merkittävää on myös, että energian kulutusta
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monitoroidaan, jotta osataan käyttää CHP-laitosta silloin, kun se on tarpeellista.
Tärkeimpiin aktiviteetteihin voidaan lukea myös kulutushuippujen leikkaus, joka
kylläkin perustuu CHP-laitoksen oikea-aikaiseen operointiin. Mikäli energiayhtiö ei
operoi laitosta, on silloin kommunikointi energiayhtiön kanssa erittäin tärkeää.
Tärkeimmät kumppanit
Kyseisessä CHP-laitoksen tapauksessa tärkeimpiin kumppaneihin lukeutuvat alueen
rakennuttaja (Hartela-Forum Oy), CHP voimalaitoksen toimittaja, laitoksen operoija ja
paikallinen energiayhtiö (Oulun Energia). Energiayhtiö voi myös operoida voimalaitosta.
Kumppaniksi voidaan lukea myös polttoaineen toimittaja, mikäli operoijana toimii jokin
muu osapuoli. Kuten jo aiemmin työssä on todettu, kumppanuudet voidaan määritellä
neljällä eri tavalla. Karjasillan tapauksessa suurin osa kumppanuuksista lukeutuu
yhteishankkeeksi uuden liiketoiminnan kehittämistä varten. Alueen rakentamisen
taustalla on kuitenkin uusien, erilaisten ratkaisujen kokeilu.
Kustannusrakenne
Liiketoiminnan operoinnista aiheutuvat kustannukset lukeutuvat kustannusrakenneelementtiin. Kustannuksia liittyen CHP-laitokseen kertyy etenkin CHP-laitoksen
ostamisesta, asentamisesta ja lopuksi operoinnista. Polttoaineen hankinta tuottaa myös
kustannuksia. Tämän hinta on todennäköisesti alhaisempi, mikäli laitosta operoi
energiayhtiö. Huoltotoimenpiteet vaativat osansa kustannuksista ja näiden kustannusten
määrä riippuu siitä, hoitaako huollon laitoksen operoijan edustaja vaiko laitoksen
toimittajan edustaja. Kustannusrakennetta on myös mahdollista keventää siten, että
laitteen investointikustannukset kustannettaisiin jollain muulla tavalla, esimerkiksi tämä
investoinnin hinta sisällytettäisiin rakennettavien asuntojen hintoihin. Kerrosneliöiden
määrän ollessa lähemmäs 40 000, riippuen laitoksen koosta ja täten hinnasta, ei asuntojen
hinta kerrosneliötä kohden todennäköisesti kasvaisi liian suuriin määriin.
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Yhteenveto
CHP-laitoksen business model canvasin läpikäynnissä on huomioitavaa, että moneen
työkalun elementtiin vaikuttaa se, kuka laitosta operoi. On myös otettava huomioon CHPlaitoksen toimiminen energian kulutushuippujen leikkaajana eli myös kulutuksen
tasaajana. Taulukossa 4 on koottuna kaikki business model canvasin elementit CHPlaitoksen tapauksessa ja miten ne eroavat riippuen siitä, kuka laitosta operoi. Tämän
lisäksi taulukkoon on merkattuna kulutushuippujen leikkaus ja sen vaikutus eri
elementteihin.
Taulukko 4. CHP-laitoksen business model canvasin elementit riippuen laitoksen
operoijasta, sekä kulutushuippujen leikkauksen vaikuttaminen elementteihin.
Elementti

Operointi
energiayhtiöllä

Operointi muulla
osapuolella

Kulutushuippujen
leikkaus

Asiakassegmentit

Loppukäyttäjät, sekä
ulkopuoliset sähkön
ostajat

Samat kuin edellä,
lisäksi energiayhtiö
itse

Mikäli operoijana
muu osapuoli,
toimii palveluna
energiayhtiölle

Arvolupaus

Lämpö
loppukäyttäjille,
infrastruktuurin sähkö,
sähkö ulkopuolisille

Energian kulutushuippujen leikkaus –
palvelu, lisäksi lämpö
loppukäyttäjille ja
sähkön myynti
energiayhtiölle

Arvolupaus, mikäli
operointi jollain
muulla osapuolella

Kanavat

Infrastruktuuri lämmön
ja sähkön jakamiseen,
teknologia sähkön
myymiseen

Infrastruktuuri
lämmön ja sähkön
jakamiseen,
teknologia sähkön
myymiseen, lisäksi
kommunikointi
energiayhtiön kanssa

Kommunikointiteknologia oltava
kunnossa
energiayhtiön
kanssa

Asiakassuhteet

Lämmöntuotanto
perinteistä, sähkön
myynti ulkopuolelle
”vihreänä” energiana

Sama kuin edellä,
lisäksi
automatisoituna
palveluna
kulutushuippujen
leikkaus energiayhtiölle

Yhteinen
ymmärrys
energiayhtiön ja
laitoksen operoijan
välillä. Ei
merkitystä, jos
laitosta operoi
energiayhtiö
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Tulovirrat

Sähkön myynti
ulkopuolelle

Sähkön myynti
ulkopuolelle ja
kulutushuippujen
leikkaus -palvelu

Tärkeimmät
resurssit

CHP-laitos ja siihen
liittyvä infrastruktuuri,
teknologia ja
osaaminen

CHP-laitos ja siihen
liittyvä infrastruktuuri,
teknologia ja
osaaminen.
Kommunikointiteknologia
energiayhtiön kanssa

Tärkeimmät
aktiviteetit

CHP-laitoksen käyttö
ja huolto

CHP-laitoksen käyttö
ja huolto,
kommunikointi
energiayhtiön kanssa

Tärkeimmät
kumppanit

CHP-laitoksen ja
polttoaineen toimittaja

CHP-laitoksen
toimittaja,
polttoaineen toimittaja
sekä energiayhtiö

Kustannusrakenne

CHP-laitoksen
investointi, käyttö,
huollot, polttoaine

CHP-laitoksen
investointi, käyttö,
huollot, polttoaine

Toimii tulovirtana,
mikäli operointi
muulla kuin
energiayhtiöllä

Energian
kulutuksen
monitorointi

5.3.2 Tekniset kriteerit
Jotta CHP-laitoksen liiketoimintamalli voidaan määritellä tarkemmin, täytyy tietää
kuinka suuri laitoksen alkuinvestointi on sekä paljonko sen operointi ja huolto tulevat
maksamaan. Näiden tietojen pohjaksi tarvitaan kuitenkin ensin tietoon se, minkälainen ja
kuinka suuritehoinen Karjasillalle implementoitavan CHP-laitoksen tulisi olla. Jotta
CHP-laitoksen kapasiteettia voidaan alkaa määrittämään, täytyy alueen lämmitettävät
asunnot ja niiden neliömetrit tietää. Arkkitehdit M3 Oy:n pinta-alalaskelmassa
kerrosneliömetrejä

on

yhteensä 40 000.

Hartela-Forum Oy:n

mukaan näistä

neliömetreistä asuntojen pinta-ala tulee olemaan noin 28500 m². Jotta lämmitysenergian
määrä voidaan karkeasti arvioida, on apuna tähän käytetty Internetistä löytyviä erilaisia
lämmitysenergian tarpeen määrittäviä laskureita. Lämmitystarpeeseen liittyvät laskut
löytyvät Taulukosta 5. Laskureiden avulla tehtyjen laskujen perusteella on päädytty 4475
– 5124,5 MWh:n vuotuiseen lämpöenergian tarpeeseen. Kuitenkin, erään CHP
laitetoimittajan kanssa käydyssä sähköpostikeskustelussa tuli ilmi arvio miltei 8000
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MWh:n lämpöenergian tarpeesta Karjasillan alueelle. Täten on tärkeää ottaa huomioon
myös tämä arvio sekä laskurin että laitostoimittajan arvion väliltä oleva luku, sillä nämä
eivät ole tarkkoja määrityksiä.
Taulukko 5. Karjasillan alueen lämpöenergiaan liittyvät laskelmat. Laskujen pohjana on
käytetty Internetistä löytyvää energialaskuria (Pistoke Oy 2016).

ENERGIALASKUT KARJASILTA
Alueen kerrosneliömetrit (m²)
Kerrostalojen kerrosneliömetrit (m²)
Koulurakennuksen kerrosneliömetrit (m²)
Asuntojen kerrosneliömetrit (m²)
Kerrostalojen muiden tilojen kerrosneliömetrit (m²)
Arvioitu yhden asunnon neliömetrit (m²)
Yhden asunnon asukkaat (kpl)
Asuntojen määrä (kpl)
Asuntojen huonekorkeus (m)
Koulurakennuksen huonekorkeus (m)
Kerrostalojen ominaiskulutus (kWh/m³)
Koulurakennuksen ominaiskulutus (kWh/m³)
Yhden asunnon lämmitettävä tilavuus (m³)
Koulurakennuksen lämmitettävä tilavuus (m³)
Kerrostalon muiden tilojen lämmitettävä tilavuus (m³)
Yhden asunnon lämpöenergian tarve (kWh)
Yhden asunnon käyttöveden lämpöenergian tarve (kWh)
Kaikkien asuntojen lämpöenergian tarve (kWh)
Kaikkien asuntojen käyttöveden lämpöenergian tarve (kWh)
Kerrostalon muiden tilojen lämpöenergian tarve
Koulurakennuksen lämpöenergian tarve (kWh)

LÄMPÖENERGIAN TARVE YHTEENSÄ (kWh)

40000
36400
3600
28500
7900
100
2
285
2,5
4

3

35
50
250
14400
19750
8750
2000
2493750
570000
691250
720000

300
14400
23700
10500
2000
2992500
570000
829500
720000

4475000

5124500

Jotta CHP-laitoksen mitoitus olisi mahdollista, täytyy olla arvio siitä, kuinka suuri osa
kulutushuiput ovat peruskulutuksesta. Kuvassa 14 on esitettynä Suomen maanlaajuinen
sähkönkulutus vuonna 2015. Suurin osa kulutuksesta sijoittuu 6 ja 10 tuhannen MWh
välille kuten kuvassa 14 näkyy. Kuitenkin suurimpina kulutushuippuina ovat
talvikuukausien aikaiset kulutukset, jotka yltävät yli 12 ja jopa 13 tuhannen. Kuvaajasta
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nähdään, että suurin osa talvikuukausien kulutuksesta on jossain 9 ja 11 tuhannen
megawattitunnin välillä. Tämä kuvaaja kuvaa sähkön kulutusta ja sen vaihtelua. Voidaan
kuitenkin olettaa, että lämpöenergian kulutuksessa on olemassa samanlainen trendi ja
vaihtelut voivat pakkassäiden vuoksi olla jopa suuremmat, etenkin kesän ja talven välillä.

Sähkön kulutus (MWh/h)

1.1.2015 0:00
12.1.2015 10:00
23.1.2015 20:00
4.2.2015 6:00
15.2.2015 16:00
27.2.2015 3:00
10.3.2015 14:00
22.3.2015 0:00
2.4.2015 11:00
13.4.2015 21:00
25.4.2015 7:00
6.5.2015 17:00
18.5.2015 3:00
29.5.2015 13:00
10.6.2015 0:00
21.6.2015 13:00
2.7.2015 23:00
14.7.2015 9:00
25.7.2015 20:00
6.8.2015 7:00
17.8.2015 17:00
29.8.2015 3:00
9.9.2015 14:00
21.9.2015 2:00
2.10.2015 13:00
13.10.2015 23:00
25.10.2015 8:00
5.11.2015 18:00
17.11.2015 5:00
28.11.2015 20:00
10.12.2015 6:00
21.12.2015 16:00

14 000,00
13 000,00
12 000,00
11 000,00
10 000,00
9 000,00
8 000,00
7 000,00
6 000,00
5 000,00

Kuva 14. Maanlaajuinen sähkön kulutus (MWh/h) Suomessa vuonna 2015 (Fingrid
2016b).

Tämän pohjalta voidaan tehdä laskelmia kulutushuippujen suhteesta peruskulutukseen.
Näissä laskuissa oletetaan peruskulutuksen olevan noin 9000 MWh/h. Vuoden 2015
keskimääräinen sähkönkulutus koko vuodelta on noin 9300 MWh/h. Kun kulutushuiput
yltävät jopa 13,5 tuhanteen MWh/h:iin, on kulutushuipun peruskulutuksen ylittävä osa
miltei 50 % peruskulutuksesta. Liitteessä 5 esitetään laskutoimitukset liittyen
kulutushuippuihin ja niiden suhteellinen osuus peruskulutukseen liittyen. Laitoksen tehoa
mitoitettaessa Karjasillan alueelle onkin siis otettava huomioon erilaisia skenaarioita sekä
lämpöenergian tarpeen määrässä että kulutushuippujen peruskulutuksen ylittävässä
osuudessa. Skenaariot on toteutettu prosenttiosuuksilla 20 %, 30 %, 40 % ja 50 %. Lisäksi
lämpöenergian kokonaistarpeessa on otettu huomioon laskurin avulla saatu arvio, CHP
laitetoimittajan antama arvio sekä näiden väliltä otettu arvo. Taulukossa 6 on kuvattuna
eri skenaarioihin vaadittavat laitosten koot. Nämä on saatu kulutusarvioiden ja
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prosenttilukemien perusteella tehtyjen laskelmien avulla. Näiden laskelmien tarkemmat
määritelmät löytyvät myös liitteestä 5.
Taulukko 6. Laitoksen arvioitu koko, joka on arvioitu vuotuisen lämmitysenergian
tarpeen ja peruskulutuksen ylittävien kulutushuippujen prosenttiosuuksien avulla.
VUOTUINENLÄMMITYSENERGIAN
TARVE (MWh)
PROSENTTIOSUUS
(KULUTUSHUIPUT)
20 %
30 %
40 %
50 %

4475

5124,5

6500

7700

102
153
204
255

117
176
234
292

148
223
297
371

176
264
352
439

LAITOKSEN KOKO (LÄMPÖENERGIA, kW)

Taulukosta 6 voidaan tulkita, että riippuen lämmitystarpeen määrästä ja arvioidusta
kulutushuippujen osuudesta, voi CHP-laitokselta vaadittu lämpöenergian määrä vaihdella
100 kilowatista jopa yli 400 kilowattiin. Nämä ovat kuitenkin mahdollisia tapauksia
eivätkä ne sisällä absoluuttista totuutta. Arvot otetaan kuitenkin huomioon ja niiden
perusteella voidaan tehdä laskelmia useammasta eri vaihtoehdosta. Täten laskelmat
tehdään arvojen 100 – 400 kW välillä, joista saadaan suuntaa-antavia arvioita
investoinnista ja sen kustannuksista. Arviot eivät kuitenkaan ole absoluuttisia ja CHPlaitosta implementoidessa täytyy ottaa sekä tarkat energiatarvelaskelmat että tieto
kulutushuippujen osuuksista huomioon.
5.3.3 Investointi ja operointi
CHP-laitoksen investointiin vaikuttavat laitteen toimittaja, laitteen koko sekä se,
minkälaista palvelua laitetoimittaja tarjoaa laitoksen lisäksi. Laitoksen hinta vaihtelee
riippuen toimittajasta ja koosta sekä palvelun laajuudesta noin 200 000 eurosta jopa 1,8
miljoonaan euroon. Kalleimmassa tapauksessa on kyse avaimet käteen –toimituksesta.
TA-Yhtiöiden operoima Kivikkokankaan CHP-laitos on tullut heidän mukaansa
maksamaan rakentamisineen ja asennuksineen noin 350 000 euroa. Kivikkokankaan
tapauksessa on kyseessä Volter Oy:n 40 kW:n laitos.
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Mikäli investoinnin arvioinnissa käytetään aiemman kappaleen määrittelyä vaaditusta
lämpötehosta, eli 100 – 400 kW, voidaan käyttää Volter Oy:n voimalaitoksen hinta- ja
operointitietoja hyväksi. Koska vaadittu lämmitysteho on määritelty maksimissaan 400
kilowattiin, tarkoittaa se sitä että tähän tarvittaisiin enintään neljä kappaletta Volter 40
voimalaitosta. Volter 40 voimalaitoksella on 40 kW:n sähköntuotantoteho ja samalla 100
kW:n lämmöntuotantoteho. TA-Yhtiöiden mukaan yhden tällaisen laitoksen investointi
on noin 265000 euroa ilman rakennuskustannuksia. Kivikkokankaan CHP-laitos on tullut
kaiken kaikkiaan maksamaan 350 000 euroa. TA-Yhtiöiden edustaja arvioi, että
rakennuskustannukset tulevat pienemmäksi yhtä voimalaitosta kohden, mikäli niitä
implementoidaan useampi kerralla. Täten yhden laitoksen hintaa (350 000 euroa) ei
suoraan kerrota laitosten määrällä.
Investoinnin jälkeen tulee aiheelliseksi laitoksen operointi ja huoltaminen sekä se, kuka
tai mikä taho laitosta käyttää. Liiketoimintamallin määrittelyssä vaihtoehtoja ilmeni
kaksi, joista toinen on energiayhtiö ja toinen jokin ulkopuolinen/erillinen toimija. Helpoin
tapa käyttää laitosta kulutushuippujen leikkausta varten olisi se, että operoijana olisi
energiayhtiö itse. Täten tieto olisi varmasti ajantasaista ja operointi helpompaa tarpeen
vaatiessa. Laitoksen ostotoimenpide tulee todennäköisesti alueen rakennuttajalle eli
Hartela-Forum Oy:lle. Täten, kun investointia mietitään Total Cost of Ownership (TCO)
–näkökulmasta, voidaan alkuperäinen hinta määrittää alueen rakennuttajalle ja käytön
aikaiset kustannukset allokoidaan laitoksen operoijalle.
Investoinnin lisäksi laitoksen operoinnista aiheutuu kustannuksia. Operointikustannuksia
laskiessa täytyy ottaa huomioon myös se, että käytetäänkö CHP-laitosta ympäri vuoden
vai ainoastaan talvikuukausien ajan, jolloin tarkoitus olisi vain kulutushuippujen
leikkaus. Suurin osa laitoksen operointikustannuksista aiheutuu polttoainekustannuksista.
Esimerkiksi Volter 40 laitos käyttää polttoaineena kuivattua puuhaketta, jonka hinta
vaihtelee noin 30 – 35 euron välillä kuutiometriä kohden. Käytettäessä laitosta täydellä
teholla, kuluu puuhaketta vuorokauden aikana noin 4,5 m³ laitosta kohden. Mikäli
laitoksia olisi kaksi, kuluisi haketta tuplamäärät. Volterin 40 voimalaitoksen
tietopaketissa mainitaan voimalaitoksen maksimaaliseksi käyttöasteeksi 7000 tuntia eli
hieman alle 292 vuorokautta. Täten haketta kuluu vuoden aikana 1309,5 kuutiometriä.
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Tarkoittaen 30 euron kuutiometrihinnalla 39258 euroa ja 35 euron kuutiometrihinnalla
45938 euroa. Mikäli laitos operoi vain talvikuukausien ajan, on tällöin käyntiaika 2848
tuntia, kun otetaan huomioon 8 tunnin kuukausittaiset huoltotoimenpiteet. Tässä
tapauksessa haketta kuluu 534 kuutiometriä ja kokonaishinnaksi 30 euron
kuutiometrihinnalla tulee 16020 euroa ja 35 euron kuutiometrihinnalla 18690 euroa.
Operointikustannusten lisäksi laitoksen käytössä tulee ottaa huomioon myös
huoltokustannukset.

TA-Yhtiöiden

mukaan

Kivikkokankaalla

yhden

laitoksen

huoltokustannukset ovat vuosittain 10000 euron luokkaa. Tämä summa tietenkin
pienenee, mikäli laitosta operoidaan vain talviaikaan. Karkeasti voidaan olettaa, että
huoltokustannukset pienenevät yhteen kolmasosaan, koska laitoksen käyntiaikakin
pienenee

kolmannekseen

ollen

vain

neljä

kuukautta

kahdestatoista.

Täten

huoltokustannukset talviaikaan käyvälle laitokselle olisi noin 3300 euroa. Mikäli laitoksia
on useampi kappale, voidaan operointi- ja huoltokustannukset moninkertaistaa laitosten
määrän mukaan. Taulukossa 7 on esitettynä eri operointitapojen kustannukset hakkeen
eri hinnoilla, huoltokustannukset sekä kokonaiskustannukset. Kustannukset ovat etenkin
ympäri vuoden operoinnin skenaariossa hieman yläkanttiin, sillä esimerkiksi
kesäkuukausien aikana tuskin on tarpeellista operoida laitosta 100 % teholla koko aikaa,
jolloin todellisuudessa kustannukset ovat hieman alhaisemmat. Liitteestä 6 löytyy myös
muilla lämpötehoilla (200, 300 ja 400 kW) lasketut kustannukset.
Taulukko 7. Operointi- ja huoltokustannukset, sekä kokonaiskustannukset kahdelle
Volter Oy:n Volter 40 voimalaitokselle.
OPEROINTI- JA HUOLTOKUSTANNUKSET CHP VOIMALAITOKSELLE (100 kW:n LÄMPÖTEHO)
Hake 0 €/ ³
Huoltotoimenpiteet €
YHTEENSÄ €
Hake €/ ³
Huoltotoimenpiteet €
YHTEENSÄ €

Ympäri vuoden operointi Talvikuukausien operointi
39375
10000
49375
45937,5
10000
55937,5

16020
3300
19320
18690
3300
21990
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Yksi mahdollisuus investoinnin suuren summan pienentämiseksi olisi allokoida tämä
investointikustannus alueen tonttien hintoihin. Koska tonttien on jo suunniteltu sisältävän
kerrostaloja, voitaisiin CHP-laitoksen investointi mahdollisesti sisällyttää asuntojen
hintoihin, mikäli tämä summa ei kasvaisi liian suureksi. Arkkitehdit M3 Oy:n tekemässä
pinta-alalaskelmissa mainitaan uudisrakennusten pääkäyttötarkoituksen mukaiseksi
kerrosneliöiden määräksi 35700 – 36600 m². Hartela-Forum Oy:lta saadun tiedon mukaan
myytävä huoneistoala Karjasillan tulevalla alueella on arvioituna 28500 m². Yhden CHPlaitoksen investoinnin ollessa 350 000 euron luokkaa, tulisi tässä tapauksessa asunnolle
lisähintaa hieman yli 12 euroa kerrosneliömetriä kohden. Taulukossa 8 on listattuna eri
lämpökapasiteetin

omaavien

laitosinvestointien

tuoma

lisähinta

asuntoihin

kerrosneliömetriä kohden. Liitteessä 7 on taulukosta 8 löytyvien investointien ja
lisähintojen laskutoimitukset. Asuntojen hintojen tilaston perusteella (Asuntojen hinnat
2016) Karjasillan asuntojen keskimääräinen hinta on 2166 euroa neliömetriltä. Tähän
muutaman kymmenen euron lisä neliömetriä kohden vaikuttaa hintaan, mutta
todennäköisesti ei vaikuta asunnon ostopäätökseen merkittävästi.
Taulukko 8. CHP-laitoksen tuoma lisähinta asuntojen kerrosneliömetrihintaan

CHP-LAITOKSEN LISÄHINTA ASUNTOIHIN
I vestoi

i hi ta €

Lisähi ta/kerros eliö etri €/ ²

100 kW lämpöteho

350000

12,28070175

200 kW lämpöteho

683000

23,96491228

300 kW lämpöteho

1016000

35,64912281

400 kW lämpöteho

1349000

47,33333333

CHP-laitoksen lisäksi alueen energiantuotantoa on tarkoitus lisätä rakennuksiin
asennettavilla aurinkopaneeleilla, jotka tuottaisivat kesällä sähköä rakennusten tarpeisiin.
Mikäli investointi aurinkopaneeleihin osoittautuu kalliiksi, on mahdollista, että myös
niiden tapauksessa harkitaan investoinnin allokointia asuntojen hintoihin. Tämä
aiheuttaisi sen, että asuntojen hinnat neliömetriä kohden kasvaisivat molempien
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energiantuotannon muotojen vuoksi liian suuriksi. Esimerkiksi Vattenfallin tarjoamat
aurinkopaneelien yrityspaketit maksavat 10 kW:n huipputeholla vähintään 14860 euroa
(Vattenfall 2016). Verrattuna CHP-laitoksen alkuinvestointiin aurinkopaneelien hinta
asennettuna vaikuttaa kovin pieneltä. Tämä kuitenkin lisäisi myös asuntojen hintaa
kerrosneliömetriä kohden. Täten CHP-laitoksen investoinnin allokoinnissa on otettava
huomioon aurinkopaneelien aiheuttamat kustannukset.
Mikäli CHP-laitoksen investointia ei allokoida alueen rakennuksien myyntihintoihin, on
investointi kallis. Jos investointi kustannettaisiin perinteisesti, tulisi ottaa huomioon se,
kuka laitosta käyttää ja kuka sen maksaisi. CHP-laitoksen investointi koostuu sekä
laitoksesta itsestään että sen vaatimasta rakennuksesta. Kuten aiemmin on todettu, on
laitoksen hinta ilman rakennusta noin 265000 €. Tämä jättäisi yhden laitoksen
rakennuksen hinnaksi 85000 €. CHP-laitoksen liiketoimintamallia analysoitaessa
business model canvasin avulla tuli taulukosta 4 ilmi, että kulutushuippujen leikkausta
varten operoitava laitos olisi järkevintä toteuttaa energiayhtiön, eli tässä tapauksessa
Oulun Energian, toimesta. Täten saataisiin reaaliaikaista tietoa vaaditusta energian
tuotannosta helpommin. Toisaalta Hartela-Forum Oy:n rakennuttaessa alueen muut
rakennukset, olisi järkevää allokoida investointiin liittyvän rakennuksen kustannukset
rakennuttajalle. Nämä asiat huomioon ottaen voidaan todeta, että investointi voitaisiin
täten jakaa siten, että laitoksen kustannukset olisivat Oulun Energian hoidettavissa ja
rakennuksen kustannukset tulisivat Hartela-Forum Oy:lle. Tässä tapauksessa HartelaForum Oy voisi halutessaan saada korvauksen tämän rakennuksen rakentamisesta
asuntojen hintojen korottamisella. Mikäli CHP-laitoksen kulutushuippujen leikkaukseen
tähtäävä operointi säästää energiayhtiölle siten, että suurempaa voimalaitosta ei tarvitse
käynnistää tai käyttää esimerkiksi öljyä polttoaineena, voitaisiin tätä kautta laskea
pelkälle laitokselle takaisinmaksuaika. Tarkkojen lukujen puuttuessa tästä asiasta voidaan
työssä vain spekuloida.
5.3.4 CHP-laitoksen huomioiminen kaavoituksessa
Hajautettu energiantuotanto aiheuttaa vaatimuksia myös asuinalueiden kaavoitukselle.
Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehdin kanssa käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että
CHP-laitos vaatii määritettäväksi kaavoituksen aikana sen vaatiman kerrosalan, riittävät
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ajoyhteydet huoltotoimenpiteiden ja polttoaineen kuljetuksen järjestämiseksi sekä
sijainnin asutukseen nähden siten, ettei se aiheuta asukkaille turhaa meluhaittaa.
Kuitenkin

Oulun

kaupungin

tekemän

Hiukkavaaran

keskuksen

asemakaavan

selostuksesta (Oulun kaupunki 2015) löytyy määriteltynä, että ”Tonttien rakennusalalle
voidaan rakentaa asuntojen ja palvelujen tarpeisiin rakennusoikeuden lisäksi ympäristöä
häiritsemättömiä

energiantuotantotiloja,

jotka

mahdollistavat

alueen

uusiutuvan/vähäpäästöisen alueellisen energiantuotannon.”. Täten asemakaavoituksen
avulla voidaan määrittää hajautetulle energiantuotannolle poikkeustapauksia, jotta ne
eivät vie asuinrakennusten rakennusoikeudelta kerrosneliömetrejä.

Samanlaista

toimintaperiaatetta tulee noudattaa myös Karjasillan tapauksessa. Kyseinen alue on
luovutettu Hartela-Forum Oy:lle, joka huolehtii alueen asemakaavoituksesta yhdessä
Oulun kaupungin kanssa. Täten Hartela-Forum Oy:n tulee huolehtia, että CHP-laitokselle
varataan asemakaavassa riittävä määrä kerrosneliömetrejä riippuen sen vaatimasta
rakennustilasta.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä

kappaleessa

tehdään

johtopäätöksiä

tutkimuksen

onnistumisesta

ja

luotettavuudesta. Ensin käydään läpi tutkimuksen eteneminen ja työn tulokset, jossa
arvioidaan myös tutkimuksen tavoitteiden täyttymistä. Tämän jälkeen arvioidaan
tutkimuksen luotettavuutta validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Myös jatkotutkimuksen
tarpeet käydään läpi kappaleen lopussa.

6.1 Tutkimuksen eteneminen ja tulokset
Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena oli määritellä Karjasillan asuinalueelle
tulevalle pien-CHP-laitokselle liiketoimintamalli. Liiketoimintamallia arvioitiin business
model canvas nimisen työkalun avulla sekä tehtiin laskelmia investoinnin mahdollisesta
allokoinnista alueen asuntojen hintoihin. Ajatus tämän takana oli siitä, että mikäli
laitoksen investointi voidaan allokoida jollekin muulle kohteelle, ei laitokselle tulisi
takaisinmaksuaikaa. Työssä oli myös tarkoitus selvittää, millä teknologialla toimiva
CHP-laitos alueelle tulisi implementoida. Täten työssä tutkittiin erilaisia CHPteknologioita ja –sovellutuksia kirjallisuuskatsauksen avulla. Lisäksi ehdotus laitoksen
tehon suuruudesta tuli laatia työn aikana. Arvio laitoksen suuruudesta toteutettiin
laskureiden ja kulutushuippujen osuuksien avulla.
Kirjallisuudesta löytyvän tiedon perusteella oli tarkoitus tehdä ehdotus Oulun
Karjasillalle hankittavan CHP-laitoksen käyttämästä teknologiasta eli toisin sanoen siitä,
mikä olisi paras mahdollinen ratkaisu kyseiselle alueelle. Valintaan vaikuttivat
luotettavuus, teknologian käyttämä polttoaine sekä uusiutuvan energian käytön
mahdollisuus. Kirjallisuuskatsauksen perusteella parhaaksi vaihtoehdoksi Karjasillan
alueelle valikoitui puuhaketta polttoaineenaan käyttävä kaasutustekniikalla toimiva
voimalaitos. Hyviä puolia teknologiassa on sen toimivuuden lisäksi myös suuri
referenssien määrä, korkea hyötysuhde sekä kotimaisuus. Kirjallisuudesta löytyvien
muiden CHP-sovellutusten kompastuskivinä kaasutusteknologiaan verrattuna oli
luotettavuus. Monia teknologioita ei ole vielä päästy tuotteistamaan eikä saatu jakeluun
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suurelle kuluttajajoukolle. Näistä esimerkkeinä Stirling-moottori ja polttokennot. Muut
teknologiat eivät olleet niin hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi uusiutuvan energian suhteen.
Tutkimuksen toinen tavoite oli määritellä CHP-laitoksen teho alueelle sopivaksi. Tämän
selvittäminen oli haasteellista, sillä alueelle liittyviä energiatarvelaskelmia ei ollut
saatavilla, jolloin tarkkaa energian tarpeen määrää ei voitu määritellä. Tämän vuoksi
alueen

energian

tarve

määriteltiin

työssä

sekä

Internetistä

löytyvien

lämmitysenergialaskureiden että CHP-laitetoimittajan sähköpostikeskustelun avulla.
Koska tarkkaa ja varmaa tietoa energian tarpeesta ei ollut, otettiin huomioon laskureilla
saadut arvot sekä CHP-laitetoimittajan tekemä arvio energian tarpeesta. Myös näiden
arvojen väliltä otettiin arvo vertailtavaksi. Tämän lisäksi laitoksen kapasiteettia
arvioitaessa täytyi ottaa huomioon myös kulutushuippujen suhteellinen suuruus
peruskulutukseen nähden. Nämä molemmat tekijät vaikuttavat omalta osaltaan siihen,
kuinka suuri voimalaitoksen lämpöteho täytyy olla. Tarkkojen lukujen puuttuessa
tutkimuksessa luotiin erilaisia skenaarioita eri kulutushuippujen osuuksilla ja eri
lämpötarpeilla. Näin saatiin laitoksen lämpöarvoksi kaikkea 100:n ja 400 kilowatin
väliltä. Tätä periaatetta voidaan hyödyntää todellisen CHP-laitoksen tehon määrittelyssä,
kun on tiedossa alueen tarkka lämpötarve sekä Oulun Energialta saadaan tietoon, kuinka
suuria lämmön kulutushuippujen osuudet todellisuudessa ovat. Täten laitoksen kokoon ei
voida suoraan antaa vastausta työn ja saatavilla olevan tiedon pohjalta, mutta hiukan
yksinkertaistettu menetelmä lämpöenergian kapasiteetin tarpeen määrittämiselle on
luotu. Tämä kokonaisuus oli tutkimuksen kannalta haasteellinen, sillä muissa CHPlaitosten tapauksissa ei ole otettu huomioon laitoksen tehoa kulutushuippuihin verrattuna.
Täten Karjasillan tapausta varten ei ollut olemassa olevaa vertailukohtaa, vaan arviointi
kulutushuipuista tuli tehdä teorian ja tilastojen perusteella.
Tutkimuksessa arvioitiin myös CHP-laitoksen huomioimista alueen kaavoituksessa. Jo
suunnitteluvaiheessa täytyy määrittää hajautetun energiantuotannon käyttö alueella, jotta
se ei vähennä alueen rakennusoikeuden neliömääriä. Kaavoituksessa tulee määrittää
laitoksen vaatiman rakennuksen neliömetrit ja laitoksen sijainti. Sijainnin määrittelyssä
tulee ottaa huomioon mahdollisen melun vaikutukset ympäristöön ja alueen asukkaisiin.
Myös huoltotoimenpiteiden ja polttoainekuljetusten vaatima liikenne täytyy huomioida
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laitoksen sijoituksessa. Tämä tutkimuksen tulos on saavutettu hyödyntämällä empiiristä
tietoa sekä haastattelemalla Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehtia. Täten asiantuntijan
lausunto ja häneltä saadut materiaalit toimivat pohjana tutkimuksen tulokselle.
Tutkimuksen kolmas pyrkimys on tavoitteiden kannalta oleellisin, sillä perimmäinen
tarkoitus oli määrittää pien-CHP-laitokselle liiketoimintamalli. Kuten työn teoriaosiossa
on mainittu, yleensä energiantuotannon liiketoimintamalli sijoittuu energiantuotannon
arvoketjussa

vain

tuotantoon

eikä

niinkään

kulutuksen

puolelle.

Hajautettu

energiantuotanto muuttaa tätä toimintatapaa ja Karjasillan CHP-laitos ei ole tässä
tapauksessa poikkeus. Kun CHP-laitoksen liiketoimintamallia analysoitiin business
model canvasin avulla, tuli entistä selvemmäksi, että laitoksen operoijana kannattaisi
toimia paikallinen energiayhtiö. Tämä selvitys on eriteltynä taulukossa 4. Kirjallisuudesta
löytyneissä esimerkeissä hajautetun energiantuotannon sovellutukset ovat olleet yleensä
kolmannen osapuolen operoimia. Kuitenkin muun muassa Richter (2012) mainitsee, että
hajautetun energiantuotannon laitoksen operointi olisi tehokkaampaa, mikäli operoijana
toimisi energiayhtiö. Tämän lisäksi Karjasillan alueen laitoksen toimintaympäristö eroaa
läpikäytyjen CHP-laitosten tapauksista, sillä näissä muissa laitos toimi pääsääntöisenä
lämmöntuottojärjestelmänä. Karjasillan CHP-laitos tulee sen sijaan olemaan eräänlainen
tukijärjestelmä, jonka päämääräinen tehtävä on leikata kulutushuippuja.
Tutkimuksen aloituksen yhteydessä tuli ilmi ajatus siitä, että voisiko CHP-laitoksen
investointikustannuksen allokoida jonkin muun alueen rakentamisen yhteydessä
rakennettavan infrastruktuurin kustannuksiin. Tästä esimerkkinä toimivat alueelle
rakennettavat kerrostaloasunnot ja niiden myyntihinnat. Mikäli alkuinvestoinnin suuruus
ei olisi liian korkea, voitaisiin tämä investointi kustantaa kokonaisuudessaan
kerrostaloasuntojen myyntihinnoilla. Koska työssä ei suoraan määritetty sitä, kuinka
suuri CHP-laitoksen tulisi olla, ei myöskään laitoksen investointihintaa voida suoraan
määrittää. Työssä on kuitenkin laskettu mahdollisia investointikustannuksia riippuen
vaaditusta lämpökapasiteetista. Näiden kustannusten avulla on voitu luoda myös
mahdollisia lopputulemia sille, kuinka paljon CHP-laitos kasvattaisi asunnon hintaa.
Asuntojen hinta kasvaisi CHP-laitoksen investoinnin myötä 12 – 47 euroa neliömetriä
kohden. Karjasillan asuinalueen asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli vuoden 2015
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loppupuolella 2166 €. Tämä huomioon ottaen, ei investoinnin allokointi asuntojen
hintoihin kasvattaisi myyntihintaa liian suureksi. 100 neliömetrin asunnon hinta kasvaisi
CHP-laitoksen myötä 1200 – 4700 euroa, joka on asunnon hinnassa hyvin marginaalinen
korotus. Täten voidaan todeta, että CHP-laitoksen rahoitus on mahdollista toteuttaa
asuntojen hintoja korottamalla. Mikäli energiayhtiön operoimana CHP-laitos tuottaisi
selvää säästöä kulutushuippuja leikkaamalla, voitaisiin investoinnin takaisinmaksua
harkita toteutettavan näiden säästöjen avulla. Kuitenkin, kuten Manninen (2014) toteaa,
jotta kulutushuippujen leikkaus voisi olla kannattavaa liiketoimintaa, täytyisi huippuja
leikkaavia yksiköitä olla huomattavan suuri määrä.
Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa on tuotu esille uudenlainen

lähestymistapa

pienimuotoisen voimalaitoksen implementoinnissa. Tutkimuksessa esitellään myös
mahdollisuus investoinnin allokoinnille ja kuinka toteuttamiskelpoinen tämä tapa on.
Vaikka tutkimustulokset ovat tapauskohtaisia, tuodaan siinä silti uutta tietoa hajautetun
energiantuotannon piiriin. Samanlaisia liiketoimintamallin määrittämisen tuloksia ei ole
esitetty vielä tähän mennessä hajautetun energiantuotannon tutkimuksessa. Kuitenkin
liiketoimintamallin arviointi mukailee nykykirjallisuutta. Tämä liiketoimintamalli ja
hajautetun energiantuotannon mahdollisuus toimia kulutushuippujen leikkaajana
erilaisten asuinalueiden yhteydessä tuo varmasti myös KLEI-projektiin uutta tietoa ja
sisältöä. Nämä tulokset voisivat toimia pohjana täten muihin projektiin liittyviin
tapauksiin kuten kenties Jyväskylän ympäristöön, joka myös liittyy kyseiseen projektiin
Oulun lisäksi.
Teknologioiden ominaisuuksien arviointi on linjassa kirjallisuudesta löytyvien arvioiden
kanssa eikä tämä tuo aihealueeseen mitään uutta. Voimalaitoksen tehon määrittely on
erilainen lähestymistavaltaan vallassa oleviin menetelmiin verratessa, sillä tarkkoja
energiavaatimuksia ei valitettavasti Karjasillan alueelle ollut saatavilla. Kaavoitukseen
liittyen hajautettua energiantuotantoa on käsitelty kirjallisuudessa tähän mennessä hyvin
pintapuolisesti. Tähän liittyen tutkimuksessa käydään läpi hajautetun energiantuotannon
huomioiminen ja siihen liittyvä pienimuotoinen ohje, joka perustuu Oulun kaupungin
luomaan kaavoitukseen (Hiukkavaaran alue).
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6.2 Tutkimuksen arviointi
Tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista, sillä energiantuotannossa ollaan
eräänlaisessa murrosvaiheessa tuotannon siirtyessä keskitetyistä voimalaitoksista
enemmän kohti hajautettuja ratkaisuja. Aihe on kuitenkin sen verran tuore, ettei
kokemuksia tai tuloksia samanlaisista ratkaisuista ollut saatavilla. Tämän lisäksi työssä
käytetty lähdemateriaali on hyvin tapauskohtaista ja osissa tapauksissa myös suuntaaantavaa eikä absoluuttista tietoa. Tämä heikentää tutkimuksen toistettavuutta ja hiukan
myös luotettavuutta. Kuitenkin perimmäisenä tarkoituksena oli todeta millaisella
liiketoimintamallilla CHP-voimalaitos voitaisiin toteuttaa Karjasillan asuinalueelle ja
tässä suhteessa työssä on tuotu esille varteenotettavia ratkaisuja ja niiden
toteuttamiskelpoisuutta on arvioitu. Täten voidaan todeta, että tutkimus onnistui
perimmäisessä tarkoituksessaan.
Tieteellistä tutkimusta voidaan arvioida erilaisten tekijöiden kuten validiteetin ja
reliabiliteetin avulla. Validiteetilla tarkoitetaan tutkitaanko tutkimuksessa sitä, mitä on
tarkoituskin tutkia. Validiteetti voidaan jakaa, ja jaetaankin usein, ulkoiseen ja sisäiseen
validiteettiin. Näistä ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä, eli
millaiseen ympäristöön ja millaisiin tilanteisiin tutkimustulokset voidaan yleistää.
Sisäinen validiteetti kuvaa taas tutkimuksen omaa luotettavuutta eli kuinka hyvin valittu
teoria, tutkimusmenetelmät ja tulokset vastaavat tutkimuksen tarkoitusta. Reliabiliteetilla
viitataan tutkimuksen toistettavuuteen eli mikäli tutkimus toistettaisiin, päädyttäisiinkö
samanlaisiin tuloksiin ja ratkaisuihin. (Metsämuuronen 2011)
Tämän tutkimuksen tapauksessa ulkoinen validiteetti vaihtelee riippuen tutkimuksen
aihealueesta. Koska ulkoiseen validiteettiin vaikuttaa käytetty lähdeaineisto sekä
lähteiden luotettavuus, voidaan kirjallisuuskatsauksen osalta ulkoista validiteettia pitää
hyvinkin vahvana. Tämä sen vuoksi, että tutkimuksen lähteiden valinta on ollut kriittistä,
eikä mitä tahansa kirjallisuuden lähteitä ole käytetty tutkimuksessa. Tämän lisäksi
kirjallisuuskatsauksen lähteet ovat globaaleja, joten tällä tavoin on minimoitu soveltuvuus
vain jollekin spesifille maantieteelliselle alueelle. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tehdyt
ratkaisut ja valinnat voimalaitoksen teknologiaan liittyen ovat yleistettävissä muihinkin
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ympäristöihin. Toki tässä täytyy ottaa huomioon alueen tarpeet ja vaatimukset, joten tällä
tavoin ajateltuna tulokset eivät ole suoraan siirrettävissä muihin tapauksiin.
Tutkimuksen empiirisen osion, eli voimalaitoksen tehon ja liiketoimintamallin
määrittämisen, ulkoinen validiteetti ei kenties ole yhtä vahva kuin kirjallisuuskatsauksen
tapauksessa. Tämä johtuu siitä, että suurin osa informaatiosta tähän aiheeseen liittyen on
tapauskohtaista ja yksittäisten henkilöiden haastatteluiden pohjalta hankittua. Arviointi
on ollut kriittistä tässäkin tapauksessa ja koska haastatellut henkilöt ovat alansa
asiantuntijoita, voidaan lähteitä pitää hyvinkin luotettavina. Kuitenkin tulee ottaa
huomioon se tosiasia, että näitä lähteitä hyödyntämällä tutkimuksen tuloksia ei voida
yleistää,

vaan

ne

pitävät

paikkaansa

vain

Karjasillan

tapauksen

kohdalla.

Tutkimusmenetelmät ovat kuitenkin loogisia ja niiden avulla on päästy ratkaisuun, joten
voidaan olettaa että menetelmiä voidaan yleistää samankaltaisten tapaustutkimusten
yhteydessä.
Sisäinen validiteetti sen sijaan on vahvempi, sillä työhön kerätty teoria vastaa empiirisen
osion aihealueita ja täten tukevat tutkimusta. Tämän lisäksi, vaikka käytetyt tietolähteet
ovat sovellettavissa vain Karjasillan alueeseen, tukee tämä työn tarkoitusta hyvin, sillä
päämääränä

oli

nimenomaan

tälle

alueelle

implementoitavan

laitoksen

liiketoimintamallin luominen. Tutkimuksen rakenne etenee johdonmukaisesti ja siirtyy
askel kerrallaan kohti tutkimuksen perimmäisen tavoitteen saavuttamista.
Työn reliabiliteetti on täten myöskin vahva, sillä mikäli samaa aineistoa käytettäisiin ja
tutkimus toistettaisiin, olisi vaikeaa päätyä erilaiseen ratkaisuun. Tietenkin erilaiset
tekijät erilaisissa tapaustutkimuksissa voivat vaikuttaa muun muassa teknologialta
vaadittaviin ominaisuuksiin, laitoksen vaadittuun tehon määrään sekä tietenkin
liiketoimintamalliin. Myöskin omat subjektiiviset näkemykseni tutkimukseen liittyen
ovat voineet vaikuttaa tutkimusmenetelmien valintaan ja niiden käyttöön. Lisäksi on
otettava huomioon se, että työssä käytetty tieto Karjasillan alueeseen liittyen ei ole täysin
lopullista. Tarkoittaen sitä, että mikäli liiketoimintamallin määrittämistä varten saataisiin
tarkempaa tietoa, voitaisiin tulla erilaisiin johtopäätöksiin. Tämä hieman heikentää
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tutkimuksen luotettavuutta, sillä osa tutkimuksessa käytettävä lähdemateriaali ei ole
täysin tarkkaa ja arvioita on tehty joissain tapauksissa.

6.3 Tarve jatkotutkimukselle
Työhön liittyvät käytännön ratkaisut CHP-laitoksen operoinnista eri ympäristöissä vaatii
lisätutkimusta, sillä kustannuksista ei ole tarkkaa tietoa. Voimalaitoksen kustannuksia
laskiessa operoinnista ja huollosta löytyi vain valistuneita arvioita. Tämän lisäksi CHPlaitoksen käyttämistä kulutushuippujen leikkaajana ei löytynyt tapauksia tutkiessa, joten
esimerkiksi tulevan laitoksen operoinnista voitaisiin ottaa kaikki tarpeellinen data
tarpeen. Tällä tavoin laitoksen hyödyllisyyttä voidaan arvioida, kuten myös sitä, olisiko
halvempaa tuottaa lämpöä pienemmillä laitoksilla suuremman keskitetyn sijaan, kun
mennään spesifin rajan yli. Myös hajautetun energiantuotannon huomioimista
kaavoituksessa voitaisiin tutkia lisää esimerkiksi kyselytutkimuksella.
Liiketoimintamallien kannattavuutta voitaisiin tutkia lisää, mahdollisesti halvemman
operoinnin kautta, jolloin investointi voisi olla kannattava. Myös investoinnin allokointia
johonkin muuhun infrastruktuuriin tai rakennuksiin voitaisiin tutkia muissakin
tapauksissa. Tällä tavoin voitaisiin määrittää, onko kyseinen tapa implementoida pienCHP-laitos vain yksittäistapauksessa mahdollista vai voiko tämän mahdollisesti yleistää
muihinkin tilanteisiin. Täten voitaisiin kenties määrittää myös se, minkä kokoisille
asuinalueille pien-CHP-laitos voitaisiin toteuttaa tällä tavalla. Eli kuinka paljon
asumiseen tarkoitettuja kerrosneliömetrejä täytyy rakentaa, jotta investoinnin osuus
asuntojen hinnoista ei tulisi liian kalliiksi.
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LIITE 1

Liite 1. Asiantuntijoiden lista ja heidän kanssaan käydyt haastattelut ja keskustelut.

TA-Yhtiöiden Pohjois-Suomen aluepäällikkö Jouko Knuutinen: tapaamiset,
sähköpostikeskustelut ja materiaali Karjasillan alueeseen liittyen.
Volter Oy:n toimitusjohtaja Jarno Haapakoski: sähköpostikeskustelut
Gasek Oy:n toimitusjohtaja Väinö Kaukamo: sähköpostikeskustelut
Hartela-Forum Oy:n rakennuttajapäällikkö Matti Tarkiainen: sähköpostikeskustelut,
puhelut sekä hänen antama materiaalinsa Karjasillan alueeseen liittyen.
Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Jere Klami: sähköpostikeskustelut ja puhelut

LIITE 2

Liite 2. Ilmakuva Kempeleen ekokorttelista vuodelta 2010. (Sipilä 2011)

LIITE 3

Liite 3. Kivikkokankaan alueen sijainti ja alueesta tehty havainnointipiirros, johon on
merkattuna myös CHP-laitoksen sijainti (TA-Yhtiöt 2015b)

LIITE 4 (1)

Liite 4. Lisätietoa Karjasillan asuinalueesta, kuten ilmakuva, johon merkittynä uusi
asuinalue. Lisäksi myös Arkkitehdit M3 Oy:n luoma havainnointipiirros alueesta, sekä
Sito Oy:n tekemä liikenneselvitys ja -ennuste alueelle.

LIITE 4 (2)

LIITE 5

Liite 5. Laskutoimitukset, jotka liittyvät kulutushuippujen osuuksiin peruskulutuksesta,
sekä tehon tarpeen määrittäminen lämmitysenergian tarpeen ja kulutushuippujen
osuuden perusteella. (Fingrid 2016)
Talvikuukaudet
Summa (kulutus)
30 087 267,00
Lkm (tunnin pätkät)
2873
Keskiarvo
10472,42151
Mediaani
10 562,00
Max
13 494,00

Koko vuosi

9282,33932
9165
13494

Kulutushuippujen osuus peruskulutuksesta
29 %
45 %
=(Max - Talvikuukausien keskiarvo) /
=(Max - Koko vuoden keskiarvo) /
Talvikuukausien keskiarvo
Koko vuoden keskiarvo
Lähdemateriaalina käytetty osoitetta fingrid.fi

LÄMMITYSENERGIA (kWh/vuosi)
Tehon tarve (kW)

4475000 5124500 6500000 7700000
510,8447489 584,9886 742,0091 878,9954

PROSENTTIOSUUS

20 %
30 %
40 %
50 %

102,1689498
153,2534247
204,3378995
255,4223744

116,9977
175,4966
233,9954
292,4943

148,4018
222,6027
296,8037
371,0046

175,7991
263,6986
351,5982
439,4977

Lämmitysenergian määrä on saatu laskureiden perusteella, ja tämän pohjalta on
laskettu päivittäinen energian tarve. Tehon tarve (kW) on siis =Lämmitysenergia/365
päivää/24 tuntia. Näin saadaan vuosittaisesta kilowattituntitarpeesta laitoksen teho
määritettyä (kW). Alempana ovat myös kulutushuippujen prosenttiosuudet. Kun
nämä vaihtelevat, vaihtelevat myös matriisissa olevat tehon tarpeet. Täten jokaiselle
arvioidulle lämmitysenergian määrälle, ja eri kulutushuippujen osuuksille on
olemassa lämpöteho, joka laitoksen tulisi täyttää.

LIITE 6 (1)

Liite 6. Laskutoimitukset liittyen laitosten operointi- ja huoltokustannuksiin.
OPEROINTI- JA HUOLTOKUSTANNUKSET CHP VOIMALAITOKSELLE (100 kW:n LÄMPÖTEHO)
Ympäri vuoden operointi

Talvikuukausien operointi

Hake 0 €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

39375
10000
49375

16020
3300
19320

Hake €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

45937,5
10000
55937,5

18690
3300
21990

OPEROINTI- JA HUOLTOKUSTANNUKSET CHP VOIMALAITOKSILLE (200 kW:n LÄMPÖTEHO)
Ympäri vuoden operointi

Talvikuukausien operointi

Hake 0 €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

78750
20000
98750

32040
6600
38640

Hake €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

91875
20000
111875

37380
6600
43980

OPEROINTI- JA HUOLTOKUSTANNUKSET CHP VOIMALAITOKSILLE (300 kW:n LÄMPÖTEHO)
Ympäri vuoden operointi

Talvikuukausien operointi

Hake 0 €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

118125
30000
148125

48060
9900
57960

Hake €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

137812,5
30000
167812,5

56070
9900
65970

LIITE 6 (2)

OPEROINTI- JA HUOLTOKUSTANNUKSET CHP VOIMALAITOKSILLE (400 kW:n LÄMPÖTEHO)
Hake 0 €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

Ympäri vuoden operointi Talvikuukausien operointi
157500
64080
40000
13200
197500
77280

Hake €/ ³
Huoltotoimenpiteet
YHTEENSÄ

183750
30000
213750
Ympäri vuoden

Käyntitunnit
Hake 0 €/ ³
Hake €/ ³

74760
13200
87960
Talvikuukaudet

7000
30
35

Operointikustannukset ovat laskettu
=Käyntitunnit/24 tuntia*4,5 m³ per tunti*Hakkeen hinta per m³
Huoltokustannukset ovat laskettu TA-Yhtiöiden kustannusarvion perusteella

2848
30
35

LIITE 7

Liite 7. CHP-laitoksen aiheuttama lisähinta asuntoihin riippuen lämpötehon määrästä,
mukana myös laskutoimitukset ja tietojen tarkennukset.

CHP-LAITOKSEN LISÄHINTA ASUNTOIHIN
I vestoi

i hi ta €

Lisähi ta/kerros eliö etri €/ ²

100 kW lämpöteho

350000

12,28070175

200 kW lämpöteho

683000

23,96491228

300 kW lämpöteho

1016000

35,64912281

400 kW lämpöteho

1349000

47,33333333

Itse laitos ja
kuljettimet ilman
rake usta* €
265000
530000 = 2 * 265 000
795000 = 3 * 265 000
1060000 = 4 * 265 000
Rake

Asuinneliömetrit (m²)
28500
Yksi laitos
Kaksi laitosta
Kolme laitosta
Neljä laitosta

us* €
85000
153000 = 1,8 * 85 000
221000 = 2 * 0,8 * 85 000 + 85 000
289000 = 3 * 0,8 * 85 000 + 85 000

YHTEENSÄ
Yksi laitos
Kaksi laitosta
Kolme
Neljä

350000
683000
1016000
1349000

*Kustannukset on arvioitu TA-Yhtiöiden antaman lausunnon perusteella. TA-Yhtiöiden rakennuttama
Kivikkokankaan CHP-laitos tuli aksa aa yhtee sä 0 000 €, josta laitos ja kuljetti et kusta sivat
000 €. Tästä saadaa rake ukselle hi taa 8 000 €, jo ka kusta ukset TA-Yhtiöiden edustaman
henkilön arvioimana kasvaa noin 80 %, kun rakennetaan rakennus kahdelle laitokselle. Tämän
perusteella on laskettu eri laitosmäärien vaatimien rakennusten kustannukset
Lisähinta neliömetriä kohden on laskettu jakamalla laitoksen yhteishinta asuinneliömetrien määrällä

