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Building on Innovation

• Granlund on vuonna 1960 perustettu, kokonaan työntekijöidensä 
omistama kiinteistö- ja rakennusalan konserni. Toimialojamme ovat 
talotekninen suunnittelu, energia- ja kiinteistöalan konsultointi, 
rakennuttaminen, kiinteistöjohtamisen ohjelmistot sekä isännöinti. 
Konserni työllistää yli 1 000 ihmistä ympäri Suomen.

• Kulutusjousto on herättänyt asiakkaissa enenevissä määrin kiinnostusta
• Energiayhtiöt

• Suurten ja myös pienempien kiinteistöjen omistajat

• Kunnat ja kaupungit

• Nykyään lähes jokaisessa alue-energiaselvityksessä sähkön kulutusjousto 
on jossain määrin mukana

• Alueelliset energiaselvitykset

• Suurten kiinteistöjen energiaratkaisut

• Kulutusjoustopilotit

• Lämpöpumppu- ja energiatehokkuusprojektit
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Miksi kulutusjoustoa tehdään
• Kulutusjoustoresurssin omistajan näkökulma

• Kulutusjousto tuo tuottoja vaikuttamatta olosuhteisiin ja sähkön käyttötarkoitukseen

• Brändi ja imago edistyksellisestä teknologian käyttöönotosta

• Valmistaudutaan tulevaan

• ”Yhteiskunnallinen” näkökulma

• Helpotetaan uusiutuvien energianlähteiden aiheuttamaa sähköntuotannon vaihtelua

• Tuotetaan mahdollisimman edullista reserviä taajuuden ja sähkön taseen hallintaan

• Vähennetään tarvetta käyttää saastuttavampia vara- ja huippuvoimaloita

• Kulutusjoustopalvelujen toimittajan näkökulma

• Vaatimukset ja kysyntä asiakkailta

• Innovatiivisuus ja imago

• Suuri potentiaali Pohjoismaissa ja Euroopassa

• Oheismyynti 
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Reservimarkkinat
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Case suuret kiinteistöt Fingridin
kulutusjoustomarkkinoilla
• Granlund selvitti kauppakeskusten potentiaalia 

ja valmiuksia reservimarkkinoille

• Desktop-esiselvitys skenaariotarkasteluilla, 
josta voidaan edetä hankkeessa.

• Markkinoina tutkittiin pääasiassa FCR-N ja FCR-
D sekä lisäksi FFR

• Tutkittavia kuormia olivat ilmanvaihto, 
valaistus, vedenjäähdytyskoneet, 
lämpöpumppu, varavoimakoneet ja akut.
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Case suuret kiinteistöt Fingridin
kulutusjoustomarkkinoilla
Selvityksen johtopäätökset:

• FCR-N paras ja usein ainoa vaihtoehto kulutuskohteille, muilla markkinoilla vastaan tulevat vasteaika, minimitarjouskoko 
ja tuotot ovat alempia.

• Rakennusautomaatio voi olla vanhaa, jolloin siihen ei kannata tehdä muutoksia. Rakennuksissa voi myös olla useampaa 
eri rakennusautomaatiojärjestelmää.

• Kaikki IV-koneet, VJK:t ja valaistus eivät ole ennestään etäohjattavissa, erityisesti vanhat kohteet. Tämä tuo 
lisäkustannusta joustojen toteutukseen.

• Varavoimakoneita voisi käyttää akun tai UPS:ien kanssa FCR-D markkinoilla. Suuret UPS:t voivat myös osallistus FFR:ään.

• Ilmanvaihto on potentiaalisin kulutuskohde jatkuvan käytön ja suurien tehojen takia.

• Valaistus ei usein ole ennestään himmennettävissä, ja ohjauspisteitä on paljon. Nämä seikat vähentävät kannattavuutta 
huomattavasti.

• Sekä kuormien nimellisteholla että hetkittäisellä kulutuksella suuri merkitys joustopotentiaaliin, sillä FCR-N:ssä täytyy 
kyetä sekä ylös- että alassäätöön.
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Case suuret kiinteistöt Fingridin
kulutusjoustomarkkinoilla
Selvityksen johtopäätökset:

• Tutkituissa kohteissa ei juuri ollut lämpöpumppuja, mutta yleisesti ottaen ne ovat potentiaalinen vaihtoehto. 

• Kuten muissakin kuormissa, lämpöpumppujen joustossa merkittävä tekijä on paljonko lämmöntuotantoa voidaan laskea ja 
paljonko nostaa. Lämpöakut auttavat lämpöpumppuja osallistumaan reservimarkkinoille tasaamalla joustojen vaikutusta.

• Vaikka lämpöpumput voivat olla lämpöteholtaan suuria, niiden sähköteho on huomattavasti pienempi.

• Lämpöpumppuja käytetään enimmäkseen talvella, joten kesällä niistä ei saada juurikaan joustoa.

• Kulutusjouston toteutuksen kustannuksia on vaikea arvioida ja ne vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kustannuksiin 
vaikuttavat mm. kohteessa olevan nykytekniikan mahdollisuudet, tehtävien toimenpiteiden määrä ja prosessien määrä, 
joiden osalta toimenpiteitä tehdään kohteessa. 

• Kulutusjouston toteutuksessa kustannuksia ovat mm. olosuhde-, pätöteho- ja taajuusmittaukset, kohdekartoitus, suunnittelu, 
jousto-ohjelmisto, jousto-ohjelmiston liittäminen RAU:hun, asennukset, RAU grafiikoiden päivitys, dokumentointi, mahdolliset 
aggregaattori ja markkinaosapuoli.

• Tuotot kulutusjoustosta ovat hyvin tapauskohtaisia. Tutkituissa kohteissa tuotot ovat usein välillä 10 000 – 30 000 €/v 
FCR-N:ssä. Tutkituissa kohteissa päästiin 2-4 vuoden takaisinmaksuaikoihin, mutta investoinneissa huomioitiin vain 
urakoitsijan ohjelmistomuutokset ja suunnittelu karkealla tasolla.  
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Kulutusjouston mahdollisuudet ja haasteet
Suuret kiinteistöt

Mahdollisuudet

• Suuri tehon ja energian kulutus

• Monia eri kuormia

• Akut tekemässä tuloaan

• Varavoimakoneet tehoperusteisilla 
markkinoilla

• Oma pooli mahdollinen

• Suuri kiinteistömassa sietää paremmin 
lämpötilan ja ilmavirran hetkellisiä 
vaihteluita

Haasteet

• Markkinakehitys ja ennakoiminen

• Sopivien markkinoiden valinta

• Paljonko voidaan joustaa ilman että tilojen 
käyttäjät huomaavat

• Erilaisia ja eri ikäisiä järjestelmiä

• Mittaukset ja joustojen varmennus

• Vasteaika

• Markkinoiden minimitarjoukset

• Uutta teknologiaa kulutuspuolella
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Ratkaisuja haasteisiin
• Onnistunut pilotointi, josta saadaan hyviä kokemuksia lähteä 

laajentamaan muihin kiinteistöihin.

• Edelliset referenssit, mikä tuo kokemusta toimittajalle, eikä 
asiakkaan tarvitse toimia testiprojektina.

• Huolellinen suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi

• Sopivien kuormien valinta

• Varmuusvarat ja hälytysrajat olosuhdemittauksiin, jolloin 
joustot voidaan lopettaa ennen kuin olosuhteet huononevat 
liikaa.

• Kustannuksia voidaan vähentää yhdistämällä 
kulutusjoustohankkeen esimerkiksi rakennusautomaation 
saneeraukseen.

• Kulutusjoustoon varautuminen ennalta
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Kiitos mielenkiinnosta!
Jussi-Pekka Kuivala
Head of Heat and Cooling Networks
Granlund Oy
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