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Sisältö

• Liiketoimintamallit uusille toimialoille
• Esteet ja haasteet

• Esimerkki: EVAKOT-hanke ja mitä pitäisi tästä muistaa

Esitys pyrkii nostamaan esiin uusien teknologioiden käyttöönoton 
vaatiman systeemisen muutoksen. Systeeminen muutos vaatii taustalla 
olevien vaikuttavien mekanismien yhteisvaikutuksen hahmottamisen… 
ja ehkä himpun verran teknologian kehitykseen uskomisen. 



Matti Pohjola (https://www.slideshare.net/Kestavatalous/pohjola-mit-
on-talouskasvu) 

https://www.slideshare.net/Kestavatalous/pohjola-mit-on-talouskasvu


https://hbr.org/2013/11/the-pace-of-technology-adoption-is-speeding-
up (Nicholas Felton) 

https://hbr.org/2013/11/the-pace-of-technology-adoption-is-speeding-up


https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law#/media/File:Moore's_L
aw_Transistor_Count_1970-2020.png

https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law#/media/File:Moore's_Law_Transistor_Count_1970-2020.png


https://greentechlead.com/renewable-energy/cost-for-onshore-wind-
solar-and-battery-storage-dipped-bnef-35985

Ensimmäinen 100 yks.
20% oppimiskäyrällä
10. maksaa 50 yks.

https://greentechlead.com/renewable-energy/cost-for-onshore-wind-solar-and-battery-storage-dipped-bnef-35985


https://whatfix.com/blog/implementation-dip-change-management/

https://whatfix.com/blog/implementation-dip-change-management/


https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation

https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation


Mitä siis huomioida?

Tiedämme päässämme!
• Automaatio kasvattaa tuottavuutta
• Innovaatioiden omaksuminen on 

todella nopeaa
• Kehitys kehittyy tasaisen varmasti

Kuitenkin toimintaamme ohjaavat!
• Disruptiot kuitenkin nähdään 

heikosti
• Tuottavuuskasvu ei näy heti

Joten keskeistä on kehittämisessä on muistaa A) systeemisyys



Kahneman & Tversky (https://fi.wikipedia.org/wiki/Prospektiteoria) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Prospektiteoria


Vaikeaa on hahmottaa systeemisyys: asioiden keskinäinen riippuvuus ja 
itseään ruokkivat/kumoavat syklit.  



http://www.emanuelbrown.com/connected-car-ecosystem

http://www.emanuelbrown.com/connected-car-ecosystem


https://www.greencarcongress.com/2018/09/20180905-fotw.html

https://www.greencarcongress.com/2018/09/20180905-fotw.html


Innovaatiot vaativat laajaa yhteistyötä (triple-helix model) 
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EVAKOT-hanke: Lämpöporakaivot, automaatio ja uusiutuva energia



EVAKOT-hanke
Energian VArastoinnin ja Käytön Optimoinnin Työkalut

https://tki.centria.fi/hanke/evakot/1336

 Auringon lämpöenergian varastointi maaperään ja 
hyödyntäminen lämmityskaudella

- Porakaivovarasto  (BTES, Borehole Thermal Energy 
Storage)

- Ladataan kesällä aurinkokeräimillä ja mahdollisesti 
muulla hukkalämmöllä

- Hyödynnetään talven aikana

- Toimiva järjestelmä Kanadassa 10 vuotta vanhalla 
teknologialla (Drake Landing)



Hankkeen päätavoitteet
 Rakennetaan living lab- tyyppinen tutkimus ja kehitysympäristö 

(energiavarastojen pilotointi)
- Lämpövaraston geologinen optimointi

- Latauksen ja purkamisen laitteistojen ja ohjausjärjestelmien kehittäminen

- Järjestelmäkokonaisuuden ja sen osien tuotteistaminen (aurinkokeräimet, 
porakaivovarasto, latauslaitteisto, ohjaus ja säätöjärjestelmä jne.)

 Uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja vähähiilisyyden vaatimuksiin 
vastaaminen ja alaan liittyvän yritystoiminnan kehittäminen



Hukka-
lämpö

Lämpövarasto (BTES)

Ohjausyksikkö

Aurinkokeräimet



 800 m2 toimistorakennuksen vuotuinen energiantarve n. 380 MWh, 
joka tuotetaan paikallisen lämpöyrittäjän kaukolämmöllä

 Hyödynnetään pullotuslinjan kompressorien kesäaikaisen hukkalämpöä 
sekä aurinkolämpöä

 61 porareikää (yht. 2500 m), maavaraston läpimitta pellolla 25 metriä

 200 m2 aurinkokeräimiä

 Pilotti toimii tutkimuskohteena, mutta sen tarkoituksena on myös 
pienentää kaukolämmön kulutusta 80 – 90 %

Finn Springin 400 MWh pilottikohde



Finnspring pilottikohteen pääkomponentit
 Porareikävarasto (BTES): 61 kpl 45 m porareikiä

 Aurinkokeräimet n. 210 m2

 Ohjausyksikkö: Lämpövirtojen optimoitu ohjaus



Jatkossa

• Toimintaa seurataan ja dataa kerätään
• Parannuskohteiden paikallistaminen

• Hyötysuhteen parantaminen

• Kehittämistoimintaa jatketaan
• Automatiikan kehittäminen huomioimaan erilaiset tilanteet



Mitä pitäisi pitää mielessä?

• Ekosysteemi on vielä tähän toimintaan olematon
• Toimijoita ainakin

• Porareikien tekeminen
• Suojaputkistojen kehittäminen
• Automatiikan ja ohjelmistojen kehittämiseen lataamiseen / purkamiseen
• Materiaalien kehitys
• Asennus
• Liitännät muihin järjestelmiin
• Liitännät uusiutuvan energian lähteisiin

• Teknologiset ratkaisut vielä alussa
• Oikeiden komponenttien löytäminen/kehittäminen



Kiitokset mielenkiinnostanne!
Marko Forsell, KTT

Johtaja (TKI)
Centria-ammattikorkeakoulu

040-808 5128
marko.forsell@centria.fi


	Automaation rooli uusiutuvan energian liiketoimintamalleissa: Case lämpöporakaivo, aurinkoenergia ja tuotannon ylijäämäenergia
	Slide Number 2
	Sisältö
	Matti Pohjola (https://www.slideshare.net/Kestavatalous/pohjola-mit-on-talouskasvu) 
	https://hbr.org/2013/11/the-pace-of-technology-adoption-is-speeding-up (Nicholas Felton) 
	https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law#/media/File:Moore's_Law_Transistor_Count_1970-2020.png 
	https://greentechlead.com/renewable-energy/cost-for-onshore-wind-solar-and-battery-storage-dipped-bnef-35985 
	https://whatfix.com/blog/implementation-dip-change-management/ 
	https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation 
	Mitä siis huomioida?
	Kahneman & Tversky (https://fi.wikipedia.org/wiki/Prospektiteoria) 
	Slide Number 12
	http://www.emanuelbrown.com/connected-car-ecosystem 
	https://www.greencarcongress.com/2018/09/20180905-fotw.html 
	Innovaatiot vaativat laajaa yhteistyötä (triple-helix model) 
	EVAKOT-hanke: Lämpöporakaivot, automaatio ja uusiutuva energia
	EVAKOT-hanke�Energian VArastoinnin ja Käytön Optimoinnin Työkalut�				     https://tki.centria.fi/hanke/evakot/1336
	Hankkeen päätavoitteet
	Slide Number 19
	Finn Springin 400 MWh pilottikohde
	Finnspring pilottikohteen pääkomponentit
	Jatkossa
	Mitä pitäisi pitää mielessä?
	Kiitokset mielenkiinnostanne!��Marko Forsell, KTT�Johtaja (TKI)�Centria-ammattikorkeakoulu��040-808 5128�marko.forsell@centria.fi

