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Taustaa

• Etelä-Savon Energia Oy (ESE) tunnetaan 
uusiutuvan energian tuottajana.

• Tuotamme sähköä ja lämpöä Pursialan 
vastapainevoimalaitoksessamme, jonka 
polttoaineista noin 80 % on puuta.

• Yhtiössä on myös biokaasu- ja 
aurinkoliiketoimintaa. 

• Konsernin tytäryhtiöistä ESE-Verkko Oy 
vastaa sähkönjakelusta omalla 
jakeluverkkoalueellaan ja ESE-Tekniikka 
Oy rakentaa sekä huoltaa sähköverkkoja 
sekä ulkovalaistuksia. 

• Konsernissa työskentelee noin 100 
henkilöä. Liikevaihto on n. 50 milj. euroa / 
a

Mikkeli



•

•

•

•

•

•

•

•





1.

2. Latauskapasiteetti kevyillä investoinneilla

3. Kuormanhallinta dynaamisen latauksen lisäämisellä

4. Latauskapasiteetti linjasaneerauksella 

5. Aurinkomitoitus

6. Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset
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Hidas lataaminen Keskinopea lataaminen





Esimerkkikohde 1: 

Sulakekoon 

riittävyydessä haastetta 

jo nykyisellään, jos 

kaikki autopaikkalaiset 

lohkolämmittävät 

samaan aikaan. 

Lämmitystolppien kunto 

vaatii niiden uusimisen. 



Esimerkki 2:

Kohteen sulakekoko 

riittää tuottamaan 

jokaiselle parkkipaikalle 

hitaan laturin sekä lisäksi 

yhden keskinopean 

laturin tehon

Lämmitystolppien kunto 

on huono ja niiden 

vaihtamista suositellaan 

ennen lataamisen 

aloittamista
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1. Mitä on älykkyys?
2. Älykäs energianhallinta nyt
3. Älykäs energianhallinta tulevaisuudessa
4. Mitä vielä odotamme?
5. ESEn ratkaisu







Pohjoisen lomakohteen 
haasteet:

• 212 m2 sähkölämmitys
• 2 kpl vesivaraajia
• Ilmalämpöpumppu
• Aurinkovoimala
• Olosuhdemittaukset
• Vaihteleva käyttöaste

• 3x63A LIITTYMÄ

Ratkaistu



Yksityisasiakkaan haasteet:

• 500 m2 asuinpinta-alaa
• Sähkölämmitys
• 3 kpl vesivaraajia
• 2 kpl hybridiautoja
• 2 aurinkovoimalaa 

….ja vain 3 x 25A liittymä

Ratkaistu



Yritysasiakkaan haasteet:

• Energiatehokkuus
• Ekologinen kokonaisuus
• Elinkaarikustannukset
• Kiinteistön tuoton 

maksimointi

”Meille, yrityskumppaneillemme ja asiakkaille vihreät arvot ovat tärkeitä. 
Haluamme olla vastuullinen yritys ja kuluttaja tässä energiamurroksessa. 
Stadiumin sijainti luonnonsuojelualueen vieressä velvoittaa jo itsestään huomioimaan 
ympäristöarvot”

Timo Welsby, toimitusjohtaja, Saimaa Stadiumi Oy, 2018

Ratkaistu





Energiayhtiön haaste:
Uudenlainen 
energiajärjestelmä

Lähde: https://www.lumme-energia.fi/uutiset/2018/uusia-alykkaita-palveluita-ja-saastoa-

energiakuluihin/

"Uudella tekniikalla kotisi voi 
olla viisas kuluttaja ja 
energian tuottaja, joka 
yhdessä muiden 
samanlaisten kotien kanssa 
muodostaa päästöttömän 
virtuaalivoimalan. Näin 
pienet teot muuttuvat 
suuriksi, ja meillä on 
edelleen toivoa säilyttää 
neljä vuodenaikaa.”

Tapo Lehtoranta toimitusjohtaja
Lumme Energia Oy

Ratkaistu

https://www.lumme-energia.fi/uutiset/2018/uusia-alykkaita-palveluita-ja-saastoa-energiakuluihin/




”Jos me pystyttäisiin ottamaan edes 
nykyistä teknologiaa kotitalouksissa 
käyttöön ja tasaamaan sillä energian 
käyttöä, pystyttäisiin saamaan meidän 
perusenergiantuotanto lähes neutraaliksi.”

Valtionvarainministeri Petteri Orpo
A-Studio 8.10.2018
Maailma ilmastokatastrofin kynnyksellä





1.

2.

a)

b)

3.

4.

5.

1

2a 2 b

3

4



Edullisin

energianhinta, 

alhaisempi

kulutus

Foremica® valitsee

aina edullisimman

energianlähteen

(omatuotanto vs. 

spot-hinta)

Valvonta

Aurinkovoimalan

ja kiinteistön

osalta 24/7 

miehitetty

valvomopalvelu

– vähentää

riskejä

Säästöä

liittymämaksuissa

Sähköverkon 

tasapainotus ja 

kulutuksen 

optimointi -> 

pienempi 

sulakekoko

Sähköautojen

latauksen

lisääminen

olemassa

olevaan

infrakstruktuuriin

Mahdollistaa

isomman

aurinkovoimalan ja

älykkään

energiavarastoinnin

Rahallinen hyöty loppuasiakkaalle 



Production ConsumptionStorageGrid

Energy balance/energy efficiency, kWh/A

Platform

Forecast Remote AccessMonitoringAnalyze Reporting

Energy markets

Trading

TSO markets/ aggregator

Modules

Site

Optimation



✓ Energianhallintaa tekoälyn ja 
koneoppivan analytiikan avulla B2C- ja 
B2B-asiakkaille

✓ Valmius reservimarkkinoille

✓ Liitettävissä 3. osapuolien järjestelmiin

✓ Kuorman pudotus  sekä 
ylössäätömahdollisuus

✓ Hintasignaalit kulutuksen ja tuotannon 
mukaan

✓ Kehitetty vastaamaan nykyisiin ja tuleviin 
energia-alan haasteisiin

✓ Räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden 
mukaan

✓ Sulakeoptimointi

✓ Irti Internetistä: tietoturvallinen 
tuotantoverkko

✓ Hinnoittelu valittujen ominaisuuksien 
/toiminnallisuuksien  mukaan



Foremica- käyttökohteet



FOREMICA®  2

FOREMICA®  3
(tuotannossa Q4/2019)




