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Hankkeen tausta, tavoitteet ja toteutus

HANKKEEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Hankkeen taustalla on ministeriöiden sekä Fingridin yhteinen halu ymmärtää kiinteistöalan valmiuksia ja tarve nopeuttaa
älykkäiden energiaohjausjärjestelmien yleistymistä suomalaisissa kiinteistöissä

TAVOITE 1
Ymmärtää toimialan tietoisuutta
ja valmiuksia energiamurroksen
regulaatio- ja
markkinamuutoksista sekä
uusista mahdollisuuksista

TAVOITE 2
Lisätä tietoisuutta
energiajärjestelmässä ja
ympäristö- ja rakennusalan
käynnissä olevista ja tulevista
muutoksista sekä näiden
vaikutuksista

TAVOITE 3
Tunnistaa, kuvata ja käynnistää
perinteiset toimialan rajat
ylittäviä kehitys- ja
yhteistyötarpeita, joilla tulevat
muutokset ja haasteet voidaan
kääntää mahdollisuuksiksi

HANKKEEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Hankkeen tuloksena tavoiteltiin tietoisuuden lisäämistä kiinteistö- ja rakennusalalla sekä haluttiin tunnistaa
etenemispolut, joilla muutosta voidaan parhaiten edistää
VAIHE 1 SELVITYS- JA VALMISTELUHANKE

Lisätään tietoisuutta kiinteistö- ja rakennustoimialan tulevista muutoksista
Nopeutetaan valmistautumista muutoksiin
jakamalla tietoa ja sitouttamalla toimijoita
Tunnistetaan suurimmat haasteet älykkäiden
energiajärjestelmien yleistymiselle
käytännössä
Tunnistetaan tarvittavat kehityshankkeet
sekä tutkimustarpeet hallinnolle ja toimialalle
Luodaan etenemismalli yhteistyöhankkeelle
ratkaisujen yleistymisen nopeuttamiseksi
VAIHE 1

VAIHE 2 JATKOYHTEISTYÖALOITTEET (YKSI TAI USEITA)

Jatkoyhteistyöaloitteiden lopputuloksena pyritään ratkaisemaan
selvitys- ja valmisteluhankkeen aikana tunnistettuja kehitys- ja
muutostarpeita yhdessä alan toimijoiden ja regulaattorin kanssa.

Esimerkiksi:

1.
2.
3.

Alan toimijoiden ja hallinnon yhteishankkeita
Yhtiöiden välisiä yhteistyöhankkeita
Tutkimusaloitteita tutkimuslaitoksille

MYÖHEMMÄT VAIHEET

HANKKEEN TAUSTA, TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Hankkeessa haastateltiin yhteensä 38 asiantuntijaa ja sidosryhmän edustajaa
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aalto-yliopisto
Assemblin Oy
Caverion Oyj
Citycon Oyj
Energiateollisuus Ry
Fidelix Oy
Fingrid Oyj
Fira Group Oy
Granlund Oy
Kiinteistöliitto Ry
LeaseGreen Suomi Oy
NCC Suomi Oy
Nuuka Solutions Oy
Ouman Oy
Platform of Trust Oy
Rakennusteollisuus RT ry
RAKLI ry

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rejlers Finland Oy
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
STEK ry
SATO Oyj
Senaatti-kiinteistöt
Siemens Osakeyhtiö
SRV Yhtiöt Oyj
St1 Lähienergia Oy
Suomen Omakotiliitto
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
S-Voima Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen Kaupunki
Tampereen Teknillinen Yliopisto
Technopolis Oyj

▪
▪
▪
▪
▪

There Corporation Oy
Työ- ja Elinkeinoministeriö
Väre Energia Oy
Wapice Oy
Ympäristöministeriö

Sidosryhmätapaamisten esitys- ja keskustelurunko

YHTEISSELVITYS- JA KEHITYSHANKE ÄLYKKÄÄN ENERGIAHALLINNAN JA TIEDONVAIHDON EDISTÄMISEKSI: TAUSTAA
Muutos kohti hiilineutraaliutta ja kaksisuuntaista energiajärjestelmää luo kiinteistö- ja energia-alalle yhteisiä haasteita ja
mahdollisuuksia – tulevaisuudessa vaaditaan uudenlaista yhteistyötä ja ratkaisuja molemmilla toimialoilla

Rakentaminen ja
kiinteistöliiketoiminta

Energialiiketoiminta ja
energiajärjestelmän
tasapaino

SENSOROITU, ÄLYKÄS JA
DYNAAMINEN KIINTEISTÖ

ENERIGAJÄRJESTELMÄN
AKTIIVINEN OSAPUOLI

8

YHTEISSELVITYS- JA KEHITYSHANKE ÄLYKKÄÄN ENERGIAHALLINNAN JA TIEDONVAIHDON EDISTÄMISEKSI: TAUSTAA
Käynnissä on useita regulaatiomuutoksia sekä markkina- ja teknologiakehitystrendejä, jotka ajavat kiinteistö- ja
energiatoimialoille merkittäviä muutoksia vanhoihin toimintamalleihin ja rakenteisiin

• KULUTUSJOUSTON TALOUDELLISEN ARVON HYÖDYNTÄMINEN
• SÄHKÖN HINTAVOLATILITEETIN HYÖDYNTÄMINEN

• TERVEET OLOSUHTEET
• ELINKAAREN AIKAINEN ENERGIATEHOKKUSVALVONTA

• OMATUOTANNON HYÖDYNTÄMINEN
• SÄHKÖAUTOT OSANA KIINTEISTÖN SÄHKÖVERKKOA JA PALVELUITA
• EKOVIESTINTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

KIINTEISTÖJEN
ELINKAAREN
HALLINNAN MUUTOS

• HIILINEUTRAALISUUS

• ENERGIAKUSTANNUSTEN NOUSU(?)

• MARKKINOIDEN REAALIAIKAISUUS
• TEHOMAKSUT NOUSEVAT

• INTERAKTIIVISUUS KÄYTTÄJIEN KANSSA

KIINTEISTÖJOHTAMINEN
JA LIIKETOIMINTA

• OMATUOTANNON KUSTANNUKSET LASKEVAT

• JÄRJESTELMÄN JOUSTON TARVE KASVAA

• ENNAKOIVA HUOLTO JA YLLÄPITO

ENERGIAJÄRJESTELMÄN
MUUTOKSET

RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA
MARKKINAMUUTOKSET

• SENSOROINTI JA SEURANTA
• DIGITAALISUUS JA AUTOMAATIO
• ENERGIAHALLINNAN MUUTOS

Lähde: Korkia 2018

YHTEISSELVITYS- JA KEHITYSHANKE ÄLYKKÄÄN ENERGIAHALLINNAN JA TIEDONVAIHDON EDISTÄMISEKSI: TAUSTAA
Energia-alan kehitystrendit luovat taloudellisia kannusteita lähteä kehittämään toimintaa sekä kehittyneempiä
hallintamalleja kiinteistöissä
Teesit VUODELLE 2025

MARKKINAPERUSTEET

VAIKUTUS VUONNA 2025

1. NOPEALLE KULUTUSJOUSTOLLE ON VAHVAT LIKVIDIT
(EUROOPPALAISET) MARKKINAT JA HINTA

•
•
•
•

EU harmonisoi ja integroi sähkömarkkinoita
Uusiutuvan osuuden kasvu jatkuu
Heikot sähköjärjestelmät tulevat ostajiksi markkinoille
Reaaliaikainen kaupankäynti ja tasehallinta lisääntyy

KYKY OHJATA KUORMAA HETKELLISESTI

2. SÄHKÖENERGIAN KOKONAISHINTA ON KORKEAMPI
KUIN NYT

•
•
•
•

Toimitusvarmuusinvestoinnit nostavat siirto- ja jakeluhintoja
Markkinoita vääristävät tukitariffijärjestelmät poistuvat
Päästökauppa vaikuttaa kasvavasti hintaan
Sähköistäminen lisää kysyntää pitkällä tähtäimellä

KYKY OHJATA KULUTUSTA DYNAAMISESTI

3. HINTAVOLATILITEETTI ON MERKITTÄVÄSTI KORKEAMPI
KUIN NYT JA HINTAPIIKIT TERÄVÄMPIÄ

• Energian tasehallinta siirtyy kohti reaaliaikaisuutta
• Varttitaseen käyttöönotto ja tasehallinnanmuutokset
• Uusiutuva tuotanto lisääntyy järjestelmässä valtavasti 2020luvun aikana

4. TEHOHALLINNAN ROOLI KOROSTUU

• Sähköautojen määrän iso kasvu 2025
• Sähkömarkkinoiden rakenteelliset muutokset hinnoittelussa
korostavat tehonhallintaa
• (Kauko) Lämmön tulevat hinnoittelu- ja teknologiamuutokset

5. OMASTA TUOTANNOSTA (JA VARASTOINNISTA) TULEE
LAAJAMITTAISESTI KANNATTAVAA 2020-LUVUN AIKANA

•
•
•
•

6. Y-SUKUPOLVEN ARVOT JA VALINNAT OVAT VIHREITÄ

Aurinkopaneelien hinnan lasku jatkuu
Akkuvarastojen hinnan lasku jatkuu
Lämpöpumppujen osuus lämmöntuotannosta kasvaa
Kulutusprofiilin dynaaminen ohjaus lisääntyy

• Sukupolvi Y on opetettuympäristötietoiseksi
• Koulujen opetusohjelmat ovat muuttuneet paljon 2000luvulla ympäristöasioiden suhteen

+50 000 €/MW/v
MARKKINA-ARVO

-10‒20 % €/v
ENERGIAKUSTANNUKSISTA VERRATTUNA
PASSIIVIISEEN ENERGIAKULUTUKSEEN
(Korkian arvio)

KIINTEISTÖN SISÄISEN SÄHKÖVERKON
HALLINTA
• Omatuotannon ja varastoinnin
optimointi
• Mahdollistaa sähköautojen
latauspalvelut
• Vähentää tehoon perustuvia maksuja

HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖLIIKETOIMINNASSA
• Sähköauton käyttö ja yhteiskäyttö
• Ekologisuuden viestintä
• Digitaalinen 2-suuntainen kiinteistö

Lähde: Korkia 2018

YHTEISSELVITYS- JA KEHITYSHANKE ÄLYKKÄÄN ENERGIAHALLINNAN JA TIEDONVAIHDON EDISTÄMISEKSI
Tapaamisen keskustelurunko

1. Miten hyvin tunnette energiamurroksen sisällöt ja vaikutukset yhtiönne toimintaan (kts. seuraavat kalvot)?
▪ Rakentamisen, talo- ja kiinteistötekniikan vaatimukset ja uudet konseptit: Kuten sähköauton lataus, SRI, dynaaminen
energiahallinta, rakennusautomaatiovaatimukset, hajautettu energiatuotanto ja -varastot?
▪ Energiajärjestelmämuutokset ja uudet konseptit: Kaksisuuntainen energiajärjestelmä, Datahub, energiayhteisöt,
kulutusjousto ja aggregointi, tehotariffien merkityksen kasvu, integroitu suunnittelu?

2. Mitkä ovat tärkeimmät energiamurroksen aiheuttamat muutostarpeet ja etenemisen haasteet?
▪ Oman yhtiön toiminta, osaaminen ja resurssit?
▪ Kysynnän luonne, markkinatoimijoiden roolit, vastuut ja sopimukset?
▪ Toimialan käytännöt ja toimintamallit, suunnittelu- ja tilausprosessit, rakennus- ja saneerausprojektimallit, olemassa
olevan rakennuskannan siirtäminen älykkääksi?

3. Miten älykkään energianhallinnan mahdollisuuksien yleistymistä voidaan edistää tehokkaasti?
▪ Viestintä? Yhteistyö? Regulaattorin toiminta? Yhteiset T&K-hankkeet? Koulutus? Standardointi? Ohjeistus?
▪ Kaupallinen yhteistyö, konsortiot ja verkostohankkeet?

4. Palaute, toiveet ja terveiset ympäristöministeriölle ja/tai Fingridille ja/tai työ- ja elinkeinoministeriölle?

Kiinteistö- ja rakennusalan tietoisuus ja valmiudet energiamurroksessa

Tietoisuus ja valmiudet

JOHDANTO
Haastatellut yhtiöt edustavat sidosryhmien suurimpia ja kehitystyössä aktiivisesti mukana olevia yrityksiä –
tulokset antavat liian positiivisen kuvan koko Suomen tilanteesta, mutta kuvaavat, missä kehityksen kärki menee
Tapaamisten jakautuminen eri sidosryhmien välillä

3
2

10

10
4

T&K ja muu edunvalvonta

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat ja käyttäjät

▪ Haastattelut toteutettiin avoimina keskustelutilaisuuksina. Aluksi Korkia esitteli
älykkään energiahallinnan konseptin sekä kiinteistöalan muutosajurit, minkä
jälkeen kävimme keskustelun, millaisessa toiminnassa yhtiö on mukana aiheen
ympärillä.
▪ Korkia myös esitteli YM:n ja TEM:n valmistelussa olevien osa-alueiden
konseptit siltä osin kuin oli selvää, että ne ovat yhtiölle vieraita – sekä korjasi
vääriä käsityksiä.
▪ Yhtiökohtaiset lukuarvot (1‒3) tietoisuuden ja valmiuksien tasosta ovat
Korkian arvio, eikä yhtiön itsensä antama vastaus. Lukuarvot:
1 = Yhtiö ei tunnistanut osa-aluetta tai sen sisältöä
2 = Yhtiö pystyi yleisesti kuvaamaan sen sisällön
3 = Yhtiö on tehnyt kehitystyötä/toteutuksia

Tulosten tulkinnassa huomioitavaa
1. Selvitys ei pyri edustamaan Suomea vaan eri arvoketjun osapuolien
keihäänkärkiyritysten nykytilaa ja näkemyksiä.
2. Keskustelujen tärkeimpänä tavoitteena on tunnistaa avainhaasteet sekä
muutostarpeet ja kehitystoimenpiteet, joilla voidaan edetä kohti parempaa
ja tehokkaampaa energianohjausta ja kulutusta.

Tietoisuus ja valmiudet

EPBD 2018: SÄHKÖAUTOJEN LATAUSINFRA
Sähköautojen lataus on hyvin tunnettu aihealue kiinteistö- ja rakennusalalla, koska siitä on tullut viimeisen 10
vuoden aikana osa kiinteistöjen infrastruktuuria
Kuinka hyvin tunnette sähköauton latauksen
tekniset tai EPBD 2018 regulaation kehitystyön?
3,0

▪ Sähköauton latauksen vaatimukset tunnetaan hyvin
läpi rakennus- ja kiinteistöalan arvoketjun.

3,0
2,5
2,5

2,6

2,6
2,3

2,0

▪ Sähköauton latauspaikkavaatimukset herättävät
kiivaita mielipiteitä. Ainoastaan teknologiamyyjät
tuntuvat kannattavat nykyistä mallia.

1,5

1,0

0,5

▪ Sähköauton latauksen tekniset vaatimukset ja
haasteet kiinteistöjen sähköjärjestelmälle tunnetaan
myös hyvin.

0,0

Tietoisuus ja valmiudet sähköautojen latauksen yleistymiseen ovat
hyvät – kysymys on enemmän regulaatiomallista ja tulevaisuuden
teknologiavaatimuksista.
*Asteikko: (1) Ei tunneta (2) tunnistettu (3) Analysoitu/tehty kehitystyötä. Tulokset
eivät kuvaa kyselytutkimuksen tuloksia vaan haastattelijan antamaa arviota
keskustelun perusteella vastaajien tietoisuuden tasosta kyseisestä osa-alueesta

Tietoisuus ja valmiudet

EPBD 2018: RAKENNUSAUTOMAATIO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
EPBD 2018 vaatimukset kiinteistöjen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin on vieras useille tavatuille yhtiöille,
mutta toisaalta sillä ei nähdä olevan suurta vaikutusta ellei vaatimusta uloteta asuinrakennuksiin

▪ Monet toimitilakiinteistöt on jo tällä hetkellä
varustettu vaaditulla automaatiojärjestelmällä.

Kuinka hyvin tunnette EPBD 2018
rakennusautomaation vaatimukset?

3,0
3,0

2,5
2,5

2,6
2,4

2,0
1,5
1,5

1,0

▪ Suurten instituutionaalisten sijoittajien omistamissa
vuokra-asuinrakennuksissa automaatiojärjestelmiä ja
sensorointia otetaan jatkuvasti käyttöön
uudistuotannossa ja saneerauskohteissa, joten
vaatimukset eivät tunnu myöskään siellä erityisen
haastavilta.

0,5

0,0

▪ Lähes kaikki tavattujen rakennusyhtiöiden edustajat
ovat täysin tietämättömiä EPBD 2018
rakennusautomaatiovelvoitteista.
Rakennusautomaatiojärjestelmävaatimukset eivät ole selvityksen
kohderyhmälle suuri ongelma.

*Asteikko: (1) Ei tunneta (2) tunnistettu (3) Analysoitu/tehty kehitystyötä. Tulokset
eivät kuvaa kyselytutkimuksen tuloksia vaan haastattelijan antamaa arviota
keskustelun perusteella vastaajien tietoisuuden tasosta kyseisestä osa-alueesta

Tietoisuus ja valmiudet

EPBD 2018: SR-INDEKSI
SR-indeksin tunsivat lähinnä edunvalvojat – teknologiamyyjien edustajat pitivät sitä hyvänä ja
kiinteistöomistajat ja heidän edustajansa suhtautuivat siihen epäilevästi
Miten hyvin tunnette SR-Indeksin ja siihen
liittyvän regulaation kehitystyön?
3,0
2,7
2,4

2,5

2,0
1,5

1,6

1,5

1,5

1,0

0,5

0,0

*Asteikko: (1) Ei tunneta (2) tunnistettu (3) Analysoitu/tehty kehitystyötä. Tulokset
eivät kuvaa kyselytutkimuksen tuloksia vaan haastattelijan antamaa arviota
keskustelun perusteella vastaajien tietoisuuden tasosta kyseisestä osa-alueesta

▪ Yleisesti SR-indeksi tunnettiin heikosti, mutta kevään edetessä
tietoisuus siitä selkeästi parani. Tämä johtui YM:n ja Aaltoyliopiston tutkimustoiminnasta sekä edunvalvontaorganisaatioiden tiedottamisesta.
▪ SR-indeksin tunsivat parhaiten edunvalvontaorganisaatiot,
joiden suhtautuminen vaihteli oman roolin mukaan
(i) myyjät toivoivat siitä pakottavaa lainsäädäntöä
(ii) kiinteistöomistajat pelkäävät siitä tulevan talotekniikan ja
automaation myyntityökalu

▪ SR-indeksin hyödyllisyys on myös kyseenalainen, mikäli se ei ole
pakottava tai vaihtoehtoisesti sille ei synny loppuasiakkaiden ja
kiinteistökäyttäjien silmissä arvoa.
▪ Moni kyseenalaisti, miten SR-indeksi eroaa Leed ja Breamsertifikaattien vaatimuksista eri asuinrakennuksissa.

SR-indeksin valmiudet ovat heikot, koska se tunnetaan huonosti erityisesti
rakennus- ja suunnitteluyhtiöissä.

Tietoisuus ja valmiudet

ENERGIAMURROS JA ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄN SUOSITUKSET
Hajautettu energian tuotanto on lähes kaikille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tuttu alue
Kuinka hyvin tunnette hajautetun energiatuotannon
mahdollisuudet ja vaatimukset?

Kuinka hyvin tunnette akkuvarastojen
mahdollisuudet ja vaatimukset?

3,0

3,0
2,7
2,5

2,5

2,7

2,5

2,4

2,5
2,0

2,0

2,0

1,8

1,7

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

1,3

1,3

0,0

0,0
T&K ja muu
edunvalvonta

Suunnittelu- ja
konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja
palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat ja
käyttäjät

Hajautettu energiatuotanto on kaikille tuttu, joko
aurinkopaneeli-investointien tai lämmön tuotannon kautta.
Lähes kaikilla on jotain pilot-toimintaa (paitsi rakennusyhtiöillä).

T&K ja muu
edunvalvonta

Suunnittelu- ja
konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja
palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat ja
käyttäjät

Yllättäen harva kiinteistöjen energiahallinnan palveluyhtiö on
tutkinut akkuvarastojen laajempaa hyödyntämistä – sen sijaan
lämpövarastot ovat tutumpi aihe.

*Asteikko: (1) Ei tunneta (2) tunnistettu (3) Analysoitu/tehty kehitystyötä. Tulokset eivät kuvaa kyselytutkimuksen tuloksia vaan haastattelijan antamaa arviota keskustelun perusteella vastaajien
tietoisuuden tasosta kyseisestä osa-alueesta

Tietoisuus ja valmiudet

ENERGIAMURROS JA ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄN SUOSITUKSET
Datahub ja energiayhteisöt ovat vieras konsepti monille kiinteistöalalla – mutta varsinkin energiayhteisöt
nähdään erityisen kiinnostavana kiinteistökehitystoiminnan näkökulmasta

3,0

Kuinka hyvin tunnette Energiayhteisö-konseptit ja niiden
hyödyntämismahdollisuudet?

Kuinka hyvin tunnette Datahubin ja sen
hyödyntämismahdollisuudet?
3,0

3,0

3,0

2,5
2,5

2,3
2,0

2,0
2,0

1,8

1,8
1,5

1,6

1,6
1,5

1,5
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0

0,0
T&K ja muu
edunvalvonta

Suunnittelu- ja
konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja
palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat ja
käyttäjät

Datahub on täysin vieras valtaosalle kiinteistö- ja rakennusalan
toimijoista, vaikka useat heistä ovat sähkön vähittäismarkkinaosapuolia.

T&K ja muu
edunvalvonta

Suunnittelu- ja
konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja
palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat ja
käyttäjät

Energiayhteisöt ja niihin liittyvä lainsäädännön valmistelu on
kiinteistöalalle uutta, mutta sitä pidettiin erittäin
mielenkiintoisena tulevaisuuden mahdollisuutena.

*Asteikko:(1)
(1)EiEituneta
tunneta
tunnistettu
Analysoitu/tehty
kehitystyötä.Tulokset
Tulokseteivät
eivätkuvaa
kuvaakyselytutkimuksen
kyselytutkimuksentuloksia
tuloksiavaan
vaanhaastattelija
haastattelijan
antamaa
arviota
keskustelun
perusteella
*Asteikko:
(2)(2)
tunnistettu
(3)(3)
Analysoitu/
tehty kehitystyötä.
antamaa
arviota
keskustelun
perusteella
vastaajien
vastaajien
tietoisuuden
tasosta
kyseisestä
osa-alueesta
tietoisuuden tasoa kyseiseen osa-alueeseen

Tietoisuus ja valmiudet

ENERGIAMURROS JA ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄN SUOSITUKSET
Fingridin markkinakehitystyö näkyy kulutusjouston ympärillä olevana tietoisuutena sekä aktiviteettina
Kuinka hyvin tunnette kulutusjouston mahdollisuudet ja
vaatimukset?
3,0

3,0

Tiedättekö, että sähköverkkomaksujen
hinnoittelurakenteet yhdenmukaistetaan ja tehomaksu
korvaa perusmaksua?

3,0

3,0
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3,0

3,0
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2,5
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2,0
2,0
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1,0
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0,5

0,5

0,0

0,0
T&K ja muu
edunvalvonta

Suunnittelu- ja
konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja
palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat
ja käyttäjät

Kulutusjousto on ylivoimaisesti parhaiten tunnettu
energiamurroksen konsepteista – monet suunnittelevat sen
ympärille liiketoimintaa tai ovat tehneet siihen liittyviä
selvityksiä.

T&K ja muu
edunvalvonta

Suunnittelu- ja
konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja
palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat ja
käyttäjät

Sähköverkkojen tehomaksut herättävät hyvin ristiriitaisia
tunteita, koska niiden nähdään myös hidastavan hajautetun
energian (lämmön) investointeja.

*Asteikko: (1) Ei tunneta (2) tunnistettu (3) Analysoitu/tehty kehitystyötä. Tulokset eivät kuvaa kyselytutkimuksen tuloksia vaan haastattelijan antamaa arviota keskustelun perusteella
vastaajien tietoisuuden tasosta kyseisestä osa-alueesta

Tietoisuus ja valmiudet

ENERGIAMURROS JA ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄN SUOSITUKSET
Integroitu suunnittelu on toistaiseksi vielä melko kaukainen käsite
Tiedättekö mitä integroidulla suunnittelulla tarkoitetaan?
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T&K ja muu edunvalvonta

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiöt

Energiaratkaisut ja palvelut

Rakennusyhtiöt

Kiinteistöomistajat ja käyttäjät

T&K sekä suunnittelu- ja konsultointiyhtiöt näkevät kokonaisvaltaisen kiinteistöjen energian (vesi, lämpö ja sähkö) suunnittelun
erittäin tarpeellisena, mutta rakennusyhtiöt eivät konseptia tunnista.
*Asteikko: (1) Ei tunneta (2) tunnistettu (3) Analysoitu/tehty kehitystyötä. Tulokset eivät kuvaa kyselytutkimuksen tuloksia vaan haastattelijan antamaa arviota keskustelun perusteella
vastaajien tietoisuuden tasosta kyseisestä osa-alueesta

Tietoisuus ja valmiudet

Energiamurroksen vaikutukset
Pieni
Suuri

KIINTEISTÖOMISTAJAT JA KÄYTTÄJÄT
Suurten kiinteistöomistajien tietoisuus energiamurroksesta on hyvällä tasolla ja monet yhtiöt ovat
aktivoituneet asian tutkimisessa, mutta yhtiöiden on tehtävä paljon kehitystyötä

1.
2.
3.
4.

Huono

Hyvä

INSTITUTIONAALISET KIINTEISTÖOMISTAJAT
▪ Suurten kiinteistöomistajien tietoisuus energiamurroksesta sekä
tulevaisuuden muutoksista on hyvällä tasolla verrattuna esimerkiksi
rakennusyhtiöihin tai useisiin palveluntarjoajiin.
▪ Tietoisuutta on lisännyt erilaisten markkinatoimijoiden (pääasiassa
teknologiamyyjien) aktiivisuus sekä hype, jota on ollut älykkään
kiinteistön ympärillä ja edunvalvojien toiminta.
▪ Mutta tämä ei tarkoita, että tietoisuus muuttuu nopeasti toiminnaksi,
koska yhtiöiltä puuttuu tarvittavat roolit, rakenteet ja prosessit
hyödyntää kehittyneempiä digitaalisia ratkaisuja.

Tietoisuus muutoksista ja valmistautuminen

Haasteet ja muutostarpeet
Kuluttajien tietoisuus ja ymmärrys energiaasioista
Valmiiden kokonaisratkaisujen puute
Toimittaja lock-in
Institutionaalisilta sijoittajilta puuttuvat
rakenteet hyödyntää energiamurrosta

KULUTTAJAT JA ASUNTO-OSAKEYHIÖT
Kuluttajien ymmärrys energia-asioista on heikkoa ja kyky tehdä
pitkäaikaisia investointeja, joita energiahallintajärjestelmät edellyttävät,
huono. Tämä vaikeuttaa merkittävästi älykkään energiahallinnan nopeaa
edistymistä.
Edunvalvontajärjestöt näkevät markkinamuutosten vaikutukset ja älykkään
energiahallinnan tärkeänä ja sen viestinnän omille sidosryhmilleen, mutta
tähän tarvitaan lisää tutkimustietoa sekä yhteistyötä.

Tietoisuus ja valmiudet

Energiamurroksen vaikutukset
Pieni
Suuri

ENERGIARATKAISUT JA -PALVELUT
Energiateknologiaratkaisumyyjät ovat hyvin perillä energiamurroksesta, mutta kokevat että
markkinadynamiikka, osaamisen puute sekä nykyiset toimintamallit hidastavat uusien ratkaisujen yleistymistä

Huono

Hyvä

Tietoisuus muutoksista ja valmistautuminen

Haasteet ja muutostarpeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suunnittelu- ja rakennushankkeiden kilpailutus ja
hankintamallit suosivat halpoja, lyhytaikaisia ratkaisuja
Sähkö- ja automaatiosuunnittelun huono taso ja ymmärrys
Asiakasymmärryksen ja osaamisen puute
Markkinoiden ennakoimattomuus ja epävarmuus vaikeuttaa
uusien ratkaisujen suosittelua asiakkaille
Kokonaisvaltainen tarkastelu on monimutkaista ja alan
nykyiset rakenteet eivät sitä tue
Intressiristiriidat tilaus-toimitusketjussa vaikeuttavat
Suljetut automaatiojärjestelemät ja ohjausrajapinnat

▪ Useat teknologiayhtiöt ovat selkeästi panostaneet merkittävästi
kiinteistöautomaatioratkaisujen älykkyyteen ja panostavat
merkittävästi uusien älykkäämpien järjestelmien myymiseen.
▪ Perinteiset talotekniikkaurakoitsijat ja energiamanageriyhtiöt
ovat heränneet energiamurrokseen hieman myöhässä ja ovat
vasta nyt ryhtyneet kehittämään dynaamisia ratkaisuja ja
palveluita.
▪ Suunnittelu- ja konsultointiyhtiöt ovat erittäin hyvin perillä
ympäristöministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä
valmisteilla olevista muutoksista.
▪ Energiahallinta- ja kehityspalveluita tarjoavat yhtiöt näkyvät
energiahallinnan tärkeänä osana kiinteistöjen tulevaisuutta ja
pyrkivät edistämään sitä omilla palveluillaan ja ratkaisuillaan.
▪ Talotekniikan ja automaationjärjestelmien huono
yhteensopivuus ja suljetut rajapinnat nähdään merkittävänä
hidasteena älykkään energiahallinnan edistymisessä.
▪ Lisäksi kiinteistöalalta puuttuvat tarvittavat toimintamallit,
lähtien rakennusten suunnittelusta, hyödyntää ja edistää
älykkäitä energiaratkaisuja. Tämä johtaa huonoon
tuottopanosuhteeseen.

Tietoisuus ja valmiudet

Energiamurroksen vaikutukset
Pieni
Suuri

RAKENNUS JA KIINTEISTÖKEHITYSYHTIÖT
Yleisesti rakennusyhtiöiden tietoisuuden ja valmiuksien energiamurroksen edistämiseen nähtiin olevan melko
heikot - Suurin haaste edistystoimenpiteisiin on rakennusyhtiöiden rooli markkinoilla ja arvoketjussa

Huono

Hyvä

Tietoisuus muutoksista ja valmistautuminen

Haasteet ja muutostarpeet
1.
2.
3.

Oman organisaation heikko osaaminen
Kilpailu tapahtuu puhtaasti kustannuksilla, mikä
estää tarjoamasta älykkäämpiä järjestelmiä
Rakennussuunnittelu- ja konsultointiyhtiöt eivät
edistä älykkäämpien projektien hankintaa vaan
vievät projekteja eteenpäin vanhalla mallilla

▪ Kaikkien tavattujen rakennusyhtiöiden tietoisuus EPBD 2018 ja
varsinkin älyverkkotyöryhmän muutoksista oli hyvin heikko.
▪ Yleisesti nähdään, että rakennusyhtiöiden osaamisprofiili on
väärä, jotta ne pystyisivät tukemaan ja edistämään
älykkäämpien energiahallinta- järjestelmien yleistymistä
kiinteistöissä.
▪ Rakennusyhtiöiden rooli ei sovi uusien älykkäiden ratkaisujen
edistämiseen, koska rakennushankkeissa hinta on edelleen
tärkein hankintakriteeri ja on suuri riski tarjota kalliimpaa ja
monimutkaisempaa ratkaisua.
▪ Suunnittelu- ja konsultointiyhtiöiden toiminta nähdään myös
ongelmallisena, sillä ne toimivat usein tilaajien neuvonantajina
ja niiden roolina olisi edistää älykkäämpien projektien
syntymistä.

Älykkään energiahallinnan edistämisen suurimmat haasteet ja
muutostarpeet

Haasteet ja muutostarpeet

TIETOISUUS JA KOULUTUS
Vaikka tietoisuus energiamurroksesta on melko hyvä alan johtavien toimijoiden keskuudessa, silti monet
valistuneet yhtiöt kyseenalaistavat, kuinka pysyvä muutos on
EDISTYNEET YHTIÖT (JA HENKILÖT YHTIÖIDEN SISÄLLÄ) KAIPAAVAT TUKEA TIETOISUUDEN JA
USKOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI
▪ Koska kiinteistöön tehtävät investoinnit ovat pitkäikäisiä ja virheinvestointien vaikutukset yhtiöiden
talouteen voivat olla katastrofaalisia, suhtautuvat päätöksentekijät konservatiivisesti kaikkeen uuteen.
Tästä syntyy negatiivinen päätöksenteko, jos ei ole riittäviä todisteita.
▪ Useiden yhtiöiden johto kyseenalaistaa energiamurroksen ja kulutusjoustomarkkinoiden pysyvyyden.
Tähän syynä on pääasiassa ymmärryksen ja osaamisen puute energiamarkkinoiden toiminnasta
▪ Teknologiamyyjät kaipaavat regulaattorilta ja muilta markkinatoimijoilta kuten Fingridiltä selkeää
viestintää loppuasiakkaiden suuntaan markkinoiden kehityssuunnasta – samaan aikaan vanha
maailma lobbaa perinteisten ratkaisujen puolesta.
MONET PITÄVÄT LÄHES MAHDOTTOMANA SIIRTYMISTÄ KOHTI DIGITAALISUUTTA JA DYNAAMISTA
ENERGIAHALLINTAA ILMAN MERKITTÄVÄÄ MUUTOSTA ALAN RAKENTEISSA JA TOIMINTAMALLEISSA
▪ Koulutusohjelmat nähdään suurena ongelmana, sillä valmistuvat insinöörit ja suunnittelijat eivät tällä
hetkellä tee suunnitelmia, jotka tukevat älykästä energiahallintaa.
▪ Gryndauksen rooliin pitää puuttua koska As Oy:n asukkailla ei ole vaikutusmahdollisuutta käytettäviin
ratkaisuihin ja tällä hetkellä markkinamalli ajaa investointikustannusten minimointiin
elinkaarikustannusten kasvaessa.
▪ Sähkösuunnittelun valvonta ja toimintamallit on uudistettava perusteellisesti.

Haasteet ja muutostarpeet

OSAAMINEN JA RESURSSIT 1/2
Ympäristöasiat ja energiatehokkuus ovat kiinteistöomistajille tuttuja asioita, mutta energiahallinnan
kehitykseen ja sähkönhankintaan ei ole suoraa roolia ja niitä hoidetaan pääosin ulkoistussopimusten kautta
KIINTEISTÖALAN ORGANISAATIOSSA EI OLE RIITTÄVÄSTI TIETOISUUTTA JA OSAAMISTA, JOTTA
PYSTYTÄÄN ARVIOIMAAN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIAMARKKINOIDEN KEHITYSTÄ JA ERILAISIA
KONSEPTEJA
▪ Sidosryhmäkeskustelukierroksen tulos on selkeä siinä, että älyverkkotyöryhmän muutosehdotuksia ei
tunneta, kuten ei myöskään edunvalvonnan ja suurimpien yritysten edustajien ulkopuolella EPBD 2018
ehdotuksia.
▪ Kiinteistöjen elinkaarijohtaminen on hyvin monimutkainen kokonaisuus, jossa rakennusvaiheen
päätökset lukitsevat useita asioita vuosikymmeniksi. Tämän teknologian arvaaminen vuosikymmeniksi
eteenpäin on haastavaa.
ENERGIMURROKSEN HYÖDYNTÄMINEN ON KIINTEISTÖOMISTAJILLE HARMAA ALUE, JOTA EI TÄYSIN
YMMÄRRETÄ JA JONKA KEHITYKSEEN EI OLE ROOLIA
▪ Toisin kuin ympäristö- ja energiatehokkuuden kehittäminen kulutusjousto ja älykäs energiahallinta
eivät ole kiinteistöomistajille korkean prioriteetin asioita ja niiden perusteita ei ymmärretä erityisen
hyvin.
▪ Useissa kiinteistöomistaja- ja sijoittajayhtiöissä ei ole suoraa roolia, jonka tontille kuuluisi kiinteistöjen
älykkään teho- ja energiahallinnan kehittäminen. Energiasäästölle ja kestävälle kehitykselle on roolit ja
toiminnot.
▪ Sähkö on yleensä vasta kolmanneksi tai neljänneksi merkittävin kuluerä kiinteistöissä.
▪ Energiaan liittyvää teknologioiden, markkinoiden ja regulaation muutosta ei seurata aktiivisesti.

Haasteet ja muutostarpeet

OSAAMINEN JA RESURSSIT 2/2
Älykäs energiahallinta on osa suurempaa kiinteistöjen digitaalisuuden kehitystä, jota toimiala on vasta
opettelemassa ja luomassa tarvittavia valmiuksia
KIINTEISTÖJEN DIGITALISUUS ON MEGATRENDI, JONKA ALLA KULKEE ÄLYKÄSENERGIAHALLINTA –
TOIMIALA ON VASTA OPETTELEMASSA DIGITAALISUUTTA JA LUOMASSA TARVITTAVIA ROOLEJA
▪ Kiinteistöomistajilla ei ole yleensä organisaatioissa selkeää digitaalisten ratkaisujen kehityksestä ja
käytöstä vastaava roolia.
▪ Yhtiöt alkavat vasta kehittämään tarvittavia IT-ratkaisuja ja tekemään yhteistyötä digitaalisuuden
hyödyntämiseksi. Osa yhtiöistä on hankkimassa omaa IoT-alustaa ja osa on lähtenyt mukaan
yhteenliittymiin kuten Platform of Trust -yhteistyöhön.

KIINTEISTÖTOIMIALALLA EI OLE VALMIITA RATKAISUJA TAI PROSESSEJA HYÖDYNTÄÄ DYNAAMISTA
ENERGIAHALLINTAA
▪ Vaikka kiinteistöissä olisi älykkäät sensorit, ohjauslaitteet ja automatiikka, yhtiöiden omat hankinta- ja
valvontaprosessit sekä tietotekniset ratkaisut eivät tue dynaamista energiaohjausta.
▪ Kiinteistöjen seuranta ja mittaroinnin vaikuttavuus on tällä hetkellä pieni, koska digitaalisuutta ei
hyödynnetä ylläpito- ja huoltoprosesseissa tai energiahallinnassa.

Haasteet ja muutostarpeet

TALOUS JA LIIKETOIMINTA 1/2
Yhteiskuntavastuu ei tarjoa riittävää taloudellista pohjaa älykkään energiahallinnan investointien
toteuttamiseen – tarvitaan vahvemmat taloudelliset kannusteet
HIILINEUTRAALISUUDELLE TAI ENERGIAN TEHOKKAALLE HALLINNALLE EI OLE OLEMASSA RIITTÄVÄN
VAHVOJA TALOUDELLISIA PERUSTEITA – YHTEISKUNTAVASTUUN EUROT OVAT PIENET
▪ Teollisuudella on päästökaupan kautta paremmat taloudelliset kannusteet kuin kiinteistöillä.
▪ Kiinteistöt eivät saa nykyisessä mallissa hyötyä sitä, että ne parantavat kokonaisenergiajärjestelmän
taloudellisuutta ja ekologisuutta.
▪ Yhteiskuntavastuun eurot ovat hyvin pienet ja tiukassa – todellisuudessa vain business ratkaisee
investoinnin.
▪ Verotusmallien tulisi tukea älykkään energiahallinnan muutosta.
PERUSLIIKETOIMINTAMALLEISSA EI OLE RIITTÄVIÄ KANNUSTEITA JA RISKITASOT OVAT LIIAN SUURET
KOSKA ENNAKOITAVUUS JA PYSYVYYS KOETAAN ENERGIAMARKKINOILLA HUONONA
▪ Älykkään energiahallinnan investointien takaisinmaksuajat ovat tällä hetkellä noin 8‒12 vuotta riippuen
ketä uskoo. Tämä ei ole riittävän nopeaa, koska investointeihin koetaan kohdistuvan merkittävä
markkina- ja teknologiariskejä takaismaksujakson aikana. Lisäksi yhtiöillä on parempituottoisia
investointeja, joiden takaisinmaksuaika on pääsääntöisesti alle kuusi vuotta.
▪ Fingridin, kaukolämpöyhtiöiden sekä energiatoimialan hinnoittelu ja toiminta koetaan arvaamattomaksi,
mikä nostaa markkinariskiä merkittävästi. Sen sijaan sähkömarkkinat koetaan hyvin toimiviksi,
ennakoitaviksi ja läpinäkyviksi.

Haasteet ja muutostarpeet

TALOUS JA LIIKETOIMINTA 2/2
Energiajärjestelmään liittyviä investointeja ja vaihtoehtoiskustannuksia myös käsitellään väärin
ENERGIAINVESTOINTIEN KANNATTAVUUSLASKELMAT TEHDÄÄN USEIN VÄÄRIN – LASKELMISSA EI OTETA
HUOMIOON KAIKKIA KOMPONENTTEJA, MIKÄ JOHTAA VÄÄRIIN INVESTOINTIPÄÄTÖKSIIN
▪ Laskelmista puuttuvat usein kulutusjoustomarkkinoiden tulot ja tulevaisuuden tehohallintamaksut sekä
sähköautonlatauksen aiheuttamat haasteet kiinteistöjen sähköjärjestelmille.
▪ Laskelmat myös olettavat samanlaisen energiaekonomiamallin kun tällä hetkellä (koska ei ole tiedossa
uutta) – myös tämä vääristää investointipäätöksiä.
▪ Energiahallintaratkaisuja myyvät yhtiöt sanovat, että suunnittelutoimistot eivät (tietoisesti) tuo uusia
näkökulmia asiakkaiden tietoon tai konsultoi oikein markkinamuutosten vaikutuksia.
SÄHKÖ NÄHDÄÄN KUSTANNUSRISKINÄ, EI SÄÄSTÖPOTENTIAALINA ‒ JOTEN SÄHKÖ ON
HINTASUOJATTUA/KIINTEÄHINTAISTA, JOLLOIN EI SYNNY KANNUSTETTA ÄLYKKÄÄSEEN
ENERGIAHALLINTAAN
▪ Nykyinen sähkömarkkinamalli kannustaa suojaukseen, jolloin hintasignaali ei mene kulutukseen asti,
mikä puolestaan poistaa kannusteet dynaamiseen energiahallintaan.
▪ Kaukolämpöyhtiöiden kysyntäjousto on puolestaan ylihinnoiteltu käyttäjien näkökulmasta, mikä poistaa
kannusteen investoida merkittävästi dynaamiseen lämmön ohjaukseen.
▪ Spot-sähkösopimusten osuus Suomessa on hyvin pieni sekä kaupallisissa kiinteistöissä että
kuluttajamarkkinoilla.
▪ Käytännössä kaikki suuret kiinteistöomistajat ovat ulkoistaneet sähkönhankinnan ja suojauksen
ulkopuolisille palveluntarjoajille ja hankittavat sähkösuojataan 80‒100 % vähintään kaksi vuotta
eteenpäin.

Haasteet ja muutostarpeet

KILPAILU JA MARKKINATILANNE
Energiayhtiöiden, erityisesti kaukolämpöyhtiöiden toimintaan kiinteistöomistajat sekä energiamanagerit
toivovat viranomaisten puuttumista
KIINTEISTÖALA KOKEE, ETTÄ ENERGIA-ALA SUOJAA EPÄREILULLA TOIMINNALLA OMIA ETUJAAN JA SILLÄ EI OLE
MAHDOLLISUUTTA VAIKUTTAA RIITTÄVÄSTI OMIIN ENERGIAKUSTANNUKSIINSA, JOTTA SIIHEN KANNATTAA
PANOSTAA
▪ Kaukolämpöliiketoiminnassa asiakkaat kokevat, että omalla toiminnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa
energiakustannuksiin.
▪ Kaukolämmön hinta ja yksikkökustannukset nousevat vuosittain huolimatta asiakkaan omista
toimenpiteistä.
▪ Kaukolämmön kysyntäjousto on hinnoiteltu niin, että se ei ole todellinen vaihtoehto useimmissa
tapauksissa.
▪ Useammat haastatellut kiinteistöyhtiöt kertoivat, että yhteistyökeskustelut lämpövarastojen ja
sähköakkuvarastojen hyödyntämiseksi eivät ole johtaneet mihinkään vaan päinvastoin energiayhtiöt ovat
kannustaneet olemaan tekemättä investointeja.
▪ Kaukolämmön historiallisten ja reaaliaikaisten kulutustietojen saaminen asiakkaiden tietoon on erittäin
vaikeaa ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Tässä nähdään suuri tarve luoda yhteiset pelisäännöt ja
standardit.
▪ Sähkön hinta nähdään läpinäkyvänä, mutta se muodostaa valtaosalle asiakkaista (pois lukien pt-kauppa)
pienemmän kuluerän, joka riskienhallintastrategian mukaisesti suojataan 2‒5 vuotta eteenpäin (tämä vie
pohjan energiahallinnalta).
SÄHKÖNSIIRTO- JA KAUKOLÄMPÖYHTIÖIDEN EROTTAMINEN
▪ Samaan energiakonserniin kuuluvien jakelu- ja kaukolämpöyhtiöiden uskotaan harmonisoivan hintamuutokset
niin, että uusiutuvien energiainvestointien kannattavuutta tietoisesti heikennetään.

Haasteet ja muutostarpeet

REGULAATIO
Regulaattorilta toivotaan puuttumista rakenteellisiin vääristymiin, jotka hidastavat uusiutuvan energian
investointeja
VALTIOVALLALTA TOIVOTAAN TASAPUOLISUUTTA VEROKOHTELUSSA JA KANNUSTEITA ÄLYKKÄÄN
ENERGIAHALLINNAN JA UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISEEN
▪ Kaukolämpöyhtiöiden nostamisen veroluokkaan 1 uskotaan laajasti hidastavan maalämmön yleistymistä.
▪ Energiainvestointituki on toiminut hyvin energiatehokkuutta parantavien investointien toteuttamisessa.
Samanlainen tuki myös älykkään energiahallinnan investoinneille.
▪ Energiainvestointitukipäätösten läpimenoaikojen nopeuttaminen ja sääntöjen selkeyttäminen.
▪ Markkinaa vääristävien tukien lopettaminen, osa energiakärkihanke tuesta sekä muista verorahoilla
tuetuista energia-alan kehityshankkeista koetaan kilpailua häiritsevänä toiminta joille ei ollut tarvetta vaan
kyseessä on ollut kaupallisten sopimusten ja mallien toteuttamisesta jotka olisi voitu toteuttaa ilman valtion
puuttumista.

KAUPUNKIEN PÄÄTTÄJIEN KOETAAN OLEVAN LIIAN LÄHELLÄ PAIKALLISIA ENERGIAYHTIÖITÄ JA TEKEVÄN
NÄILLE SUOTUISIA PÄÄTÖKSIÄ (ESIMERKIKSI MAALÄMPÖ JA KAUKOLÄMPÖVERKOSTO)
▪ Viranomaisten koetaan suojelevan samaan kuntakonserniin kuuluvia energiayhtiöitä monella tapaa:
julkisivulautakunnan päätökset, maankäyttö- ja kaavapäätökset

Kehityspolku älykkään energiahallinnan edistämiseen

Edistämistoimenpiteet

VALTAKUNNALLISEN ÄLYKKÄÄN ENERGIAHALLINNAN EDISTÄMISEN STRATEGISET ALOITTEET

TIETOISUUDEN JA
OSAAMISEN
PARANTAMINEN

TALOUDELLISESTI
KANNUSTAVAN
YHTÄLÖN
LUOMINEN

TOIMINTAEDELLYSTEN
PARANTAMINEN

Edistämistoimenpiteet

Strategisten aloitteiden keskeisenä tehtävänä on luoda paremmat edellytykset kiinteistöomistajille hyödyntää uuden
teknologian käyttöönottoa parantamalla kiinteistöarvoketjun osaamista ja avaamalla tiedon saatavuutta

TIETOISUUDEN JA
OSAAMISEN
PARANTAMINEN

Luodaan uskottavuus
energiamurroksen vaikutusten
pysyvyydelle
Tuotetaan uskottavia,
riippumattomia tutkimustuloksia
energiahallinnan hyödyistä

Toimialan osaamisen kehittäminen
erityisesti suunnittelu- ja
loppuasiakaspäässä

TALOUDELLISESTI
KANNUSTAVAN YHTÄLÖN
LUOMINEN

Vähennetään markkinakehitykseen
liittyviä riskimielikuvia parantamalla
ennakoitavuutta

TOIMINTAEDELLYSTEN
PARANTAMINEN

Tuetaan vapaan tiedonvaihdon
kehittymistä

Tuotetaan käyttötapausesimerkkejä
ja taloudellisia mallinnuksia

Tuetaan kokonaisratkaisujen
kehitystä ja yritysten välistä
yhteistyötä

Poistetaan kilpailua vääristäviä
rakenteita ja toimintamalleja

Helpotetaan uusien, älykkäiden
ratkaisujen markkinoille tuloa

Edistämistoimenpiteet

Kiinteistöjen älykkään energiahallinnan edistäminen edellyttää merkittäviä tutkimus- ja
kehitystoimenpiteistä kolmella osa-alueella
TIETOISUUDEN JA OSAAMISEN
PARANTAMINEN
TIETO
• Kulutusjoustopotentiaalin kartoitus ja
markkinapotentiaalin selkeyttäminen
markkinoille
• Kiinteistöjen energiaohjauksen
käyttötapausten luominen eri
tyyppisille kohteille
• Käyttötapaustutkimukset ja
taloudellisen hyödyn todistaminen
TIETOISUUS JA VIESTINTÄ
• Vision ja tavoitetason selkeyttäminen
• Laaja viestintäohjelma yhteistyössä
edunvalvojien ja muiden kanssa
• Opetus- ja ohjeistusmateriaalin
tuottaminen kiinteistöomistajille
• Suunnitteluohjeistuksen ja
sähkösuunnittelukoulutusohjelmien
päivittäminen

TALOUDELLISESTI KANNUSTAVAN
YHTÄLÖN LUOMINEN
RISKIEN PIENENTÄMINEN
• Markkinaepävarmuuden
vähentäminen selkeyttämällä
energiamarkkinoiden muutoksia
• Skenaariolaskelmien tuottaminen
erilaisilla markkinakehitysmalleilla
KANNUSTEIDEN LUOMINEN
• Älyverkkotyöryhmämuutosten
toteuttaminen (tehotariffi)
• Sähköautojen latausinfrastruktuurin
suunnitelman julkaiseminen
• Energiatuki-instrumenttien
käyttöönotto

TOIMINTAEDELLYSTEN PARANTAMINEN
TIEDONVAIHDON PARANTAMINEN
• Avoimien rajapintojen luominen
Datahubin ja kaukolämpöyhtiöiden
järjestelmiin
• Automaatiojärjestelmien
integraatioalustan ja
kuormanohjausrajapintojen
standardointi
• Kulutusjouston tiedonvaihdon
edistäminen
LIIKETOIMINTAEDELLYTYKSET
• Hajautettujen pienkohteiden
osallistumisen helpottaminen
kulutusjoustomarkkinoille
• Uusien toimintamallien ja
kokonaisratkaisujen kehityksen
tukeminen (Business Finland hankkeet)

Edistämistoimenpiteet

Muutoksen nopeuttaminen edellyttää merkittävää panostusta ja rakennetta, jolla kannustetaan eri osapuolet
yhteistyöhön luomaan uusia kokonaisratkaisuja ja toimintamalleja

GLOBAALIT MUUTOSTRENDIT JA EUROOPAN LAAJUISET MARKKINAT
TIETOISUUDEN JA
OSAAMISEN
PARANTAMINEN

UUSIA
KOKONAISRATKAISUJA JA
TOIMINTAMALLEJA

Luodaan tutkimusalusta jossa analysoidaan
jo toteutettujen älyenergiahankkeiden
tuloksia neutraalin osapuolen toimesta

Business Finland ohjelmien tuki älykkään
energiahallinnan edistämiseen

Luodaan yhteistyöalusta neutraalien
tutkimustulosten viestittämiseen ja
hyödyntämiseen edunvalvojien kanssa
Asiakas- ja sidosryhmä kohtainen
viestintäsuunnitelma tietoisuuden
parantamiselle

Energiainvestointituki ja kärkihanketuki
Julkisen sektorin innovaatioinstrumenttien
hyödyntäminen
Julkisten kiinteistöjen hankintakäytäntöjen
muuttaminen

TOIMINTAEDELLYSTEN
PARANTAMINEN
Ministeriöiden välistä yhteistyötä lisätään
seuraavalla hallituskaudella (YM, TEM, VM)
Sector Coupling – työryhmän perustaminen
poistamaan rakenteellisia esteitä
Rakentamis-, julkisivu- ja
kaavoitusmääräysten päivittäminen

Regulaattorin ja lainsäädännön kehitystyön kautta puretaan kilpailua- ja tiedonvaihtoa rajoittavia mekanismeja
Cyberturvallisuus vaatimusten määrittely tulevaisuuden energiahallintajärjestelmille

SRI ja teknisten standardien yleistymisen edistäminen

YHTEYSTIEDOT
Aki Toivanen
+358 40 825 4212
Aki.Toivanen@korkia.fi
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