
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

Otso Salonen 

SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTON KUORMANOHJAUSTEN TEKNISET  

TOTEUTUSMALLIT PIENKIINTEISTÖISSÄ  

 

Työn tarkastajat:  Professori Jarmo Partanen 

 Tutkijaopettaja Jukka Lassila 



 

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 

 

Otso Salonen 

 

Sähkön kysyntäjouston kuormanohjausten tekniset toteutusmallit pienkiinteistöissä 

 

Diplomityö 

 

2017 

 

107 sivua, 37 kuvaa, 9 taulukkoa ja 1 liite 

 

Tarkastajat:  Professori Jarmo Partanen 

  Tutkijaopettaja Jukka Lassila 

 

Hakusanat: kysyntäjousto, sähkömarkkinat, lämpöpumput, AMR, HEMS 

 

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi uusiutuvien energialähteiden asema energiajärjestel-

mässä tulee kasvamaan. Sen seurauksena sähköntuotannosta tulee yhä vaikeammin ennus-

tettavaa ja hallittavaa, mikä luo sähköjärjestelmässä haasteita valtakunnallisen tehotasapai-

non eli sähköntuotannon ja -kulutuksen välisen tasapainon kannalta. Tämän vuoksi sähkö-

järjestelmässä tarvitaan säätävän voimantuotannon lisäksi yhä enemmän sähkön kysyntä-

joustoa eli sähkönkäyttäjien sähkönkäytön hetkellistä vähentämistä, siirtämistä tai lisää-

mistä. Lisäksi kysyntäjoustoa tarvitaan sähköjärjestelmän reservikapasiteettina sähkön ku-

lutushuippujen ja häiriötilanteiden aikana. 

 

Sähkön kysyntäjousto jaetaan asiakaslähtöisiin sähkön hintajouston ohjauksiin ja markkina-

lähtöisiin kysyntäjouston kuormanohjauksiin, joista tässä työssä keskitytään pääasiassa jäl-

kimmäisiin. Työn tavoitteena on selvittää, miten etäluettavat sähkömittarit soveltuvat kysyn-

täjoustoon ja minkälaisia kytkentämuutoksia pienkiinteistöissä edellytetään kuormanohjaus-

ten mahdollistamiseksi. Selvitetään myös, mitä muita markkinalähtöisten kuormanohjausten 

ratkaisuja on olemassa tai kehitteillä. Lisäksi tarkastellaan, kuinka lämpöpumput soveltuvat 

kysyntäjoustoon ja selvitetään esitettyjen toteutusmallien kustannukset pienkiinteistöissä. 

 

Etälukumittarit soveltuvat tällä hetkellä yksinkertaisiin ja hitaisiin on/off-tyyppisiin kuor-

manohjauksiin sähkölämmitteisissä kiinteistöissä, mutta edellyttävät niissä pieniä muutoksia 

sähkökytkentöihin. Tämän työn tuloksena esitetään, että markkinoilla on tällä hetkellä pilo-

tointi- tai suunnitteluvaiheessa kolme kuormanohjausjärjestelmää, jotka mahdollistavat 

älykkäät ja nopeat kuormanohjaukset. Ne eivät ole merkittävästi kalliimpia kuin etälukumit-

tareiden ohjausten edellyttämien kytkentämuutosten toteuttaminen ja parantavat lisäksi 

usein asumismukavuutta ja -turvallisuutta asunnoissa. Työn tuloksena esitetään myös, että 

useissa lämpöpumpuissa on sisäänrakennettuja kysyntäjousto-ominaisuuksia, joita voitaisiin 

hyödyntää esimerkiksi kiinteistön sähkökeskukseen asennettavien yksinkertaisten releiden 

avulla.  
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To prevent climate change, the use of renewable energy sources in the energy system will 

increase. This weakens the predictability and manageability of electricity production, which 

sets challenges for the power balance management between electricity production and con-

sumption. Therefore, in addition to adjustable power generation, increasing amount of de-

mand response by electricity consumers is needed, which means momentarily decreasing, 

transferring or increasing use of electricity. Demand response is also essential in providing 

power reserves during peak consumption and disturbance situations in the energy system. 

 

Electricity demand response is divided into customer-driven electricity price management 

and market-driven power load management, but the focus of this thesis is on the latter. The 

objective is to examine how smart electricity meters are suited for demand response and 

what kind of modifications in electrical wirings are required in small residential buildings to 

enable load management operations. It is also studied what kinds of other market-driven 

power load management systems exist or are under development. Moreover, the suitability 

of heat pumps for demand response, as well as the costs of the above-mentioned solutions 

for load management in small residential buildings, are investigated. 

 

Smart meters are currently suited for simple and slow on/off-type load management opera-

tions in electrically heated buildings, which, however, require small modifications in their 

electrical wirings. Currently there are three demand response services that enable smart and 

fast load management operations in the piloting or development phase. They are not remark-

ably more expensive than implementing the installations required by smart meter load man-

agement and, in addition, often improve the level of convenience and safety. Furthermore, 

it is concluded that many heat pumps have built-in features for demand response, which 

could be utilized, for example, by simple relays installed into the switchboard. 
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3G  3rd Generation, kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologia 
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AMI  Advanced Metering Infrastructure, älykäs mittarinluentajärjestelmä 

AMR  Automatic Meter Reading, automaattinen mittarinluenta 

BACS  Building Automation and Control Systems, kiinteistöautomaatio 

BAFA Das Bündesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (Saksan) liittovaltion 

talouden ja viennin valvontavirasto 

COP  Coefficient of Performance, lämpökerroin 

DDC  Direct Digital Control, suora digitaalinen säätö 

DR  Demand Response, kysyntäjousto 

DS  Deferred Settlement, viivästetty tilitys 

EHPA  European Heat Pump Association, Euroopan lämpöpumppuyhdistys 

EPAD  Electricity Price Area Differentials, sähkön aluehintaerotuotteet 

EU  Euroopan unioni 

Evira  Elintarviketurvallisuusvirasto 

EVU  Elektrizitätsversorgungsunternehmen, sähkönsyötön katkaisun etäohjaus 

FCR  Frequency Containment Reserve, taajuuden vakautusreservi 

FCR-D Frequency Containment Reserve for Disturbances, taajuusohjattu häiriö- 

reservi 

FCR-N Frequency Containment Reserve for Normal operation, taajuusohjattu  

käyttöreservi 

FRR Frequency Restoration Reserve, taajuuden palautusreservi 

FRR-A Automatic Frequency Restoration Reserve, automaattinen taajuudenhallin-

tareservi 

FRR-M Manual Frequency Restoration Reserve, manuaalinen taajuudenhallinta- 

reservi 

GPRS General Packet Radio Service, pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu 

GSM Global System for Mobile Communications, matkapuhelinten kommu-

nikointijärjestelmä 
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energianhallintajärjestelmä 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning, lämmitys, ilmanvaihto ja ilmas-
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distys 
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TEM  Työ- ja elinkeinoministeriö 

VAK  Valvonta-alakeskus 
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1. JOHDANTO 

Nyky-yhteiskunnassa sähkön saatavuutta pidetään lähes itsestäänselvyytenä. Perinteisesti 

sähköä on tuotettu keskitetysti suurissa voimalaitoksissa, minkä vuoksi sähköntuotanto on 

ollut vakaata ja sen laatu on pysynyt hyvänä. Nyt sähköjärjestelmässä on uusiutuvien ener-

gialähteiden määrän kasvun johdosta käynnissä merkittävin murros vuosikymmeniin, kun 

vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyminen ja säätyvän tuotantokapasiteetin väheneminen 

luovat haasteita sähkötehon riittävyyden kannalta. Jotta sähkön saatavuus voidaan taata tu-

levaisuudessakin ympärivuotisesti, tarvitaan sähköjärjestelmässä yhä enemmän sähkön ky-

syntäjoustoa eli sähkönkäyttäjien hetkellistä sähkönkäytön vähentämistä, siirtämistä tai li-

säämistä. Kysyntäjoustoa on jo pitkään hyödynnetty teollisuuden sähkökuormissa, mutta tu-

levaisuudessa myös sähkön pienkäyttäjien sähkökuormia tarvitaan kysyntäjoustomarkki-

noilla. 

 

Tärkeimpänä reunaehtona kysyntäjoustossa sähkön pienkäyttäjien kannalta on se, että ky-

synnän joustaminen tapahtuu asiakasehtoisesti, automaattisesti ja huomaamattomasti. Näin 

ollen parhaiten kysyntäjoustoon soveltuvat lämpökapasiteettia sisältävät kuormat kuten va-

raava sähkölämmitys tai lämminvesivaraaja, koska niiden poiskytkeminen ei aiheuta väli-

töntä asunnon tai lämmitysveden lämpötilan merkittävää laskua. Tekniikan ja ICT-puolen 

kehitys avaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia myös muiden sähkökuormien hyödyntämi-

selle. Seuraavassa käydään läpi lähtökohtia kysyntäjouston tarpeelle sähköjärjestelmässä 

sekä esitetään tämän diplomityön tavoitteet ja aiherajaukset. 

1.1 Taustaa 

Maapallon ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on solmittu useita kansainvälisiä sopimuk-

sia, joiden avulla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Rio de Janeirossa päätet-

tiin vuonna 1992 Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksesta, jonka keskeisenä päämää-

ränä on ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuden vakauttaminen vaarattomalle tasolle. 

Sitä täydennettiin vuonna 1997 Kioton pöytäkirjalla, jolla otettiin käyttöön oikeudellisesti 

sitovat päästövähennystavoitteet teollisuusmaille. Viimeisimpänä vuonna 2015 solmittiin 

Pariisin ilmastosopimus, joka on ensimmäinen lähes kaikkia maailman maita velvoittava 

ilmastosopimus. Sopimus tähtää siihen, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan alle kahteen 
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celsiusasteeseen, mikä edellyttää kaikilta mailta oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä päästö-

jen vähentämiseksi. (Eurooppa-neuvosto 2017) 

 

Globaalit ilmastosopimukset ovat jo pitkään ohjanneet Euroopan unionin (EU) ilmastopoli-

tiikkaa, minkä vuoksi EU julkaisi vuonna 2009 kaikkia jäsenmaita sitovan ilmasto- ja ener-

giapaketin. Sen keskeisimpinä tavoitteina on vähentää vuoteen 2020 mennessä kasvihuone-

kaasupäästöjä 20 %:lla vuoden 1990 tasosta, lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun energian 

osuus 20 %:iin energian loppukulutuksesta sekä parantaa energiatehokkuutta keskimäärin 

20 % verrattuna kehitykseen, joka toteutuisi ilman uusia toimenpiteitä. Vuoden 2020 ilmas-

totavoitteissa uusiutuvan energiantuotannon osalta asetettiin lisäksi jäsenmaille maakohtai-

set tavoitteet, joiden suuruus riippui maiden lähtötasosta ja uusiutuvan energian potentiaa-

lista. (Ilmasto-opas 2017) Suomen maakohtaisena tavoitteena oli nostaa uusiutuvan energian 

osuus 38 %:iin, minkä Suomi saavutti jo vuonna 2014 (Energiavirasto 2016). 

 

Vuonna 2014 EU päätti uusista ilmastotavoitteista vuodelle 2030. Niiden mukaan EU:n jä-

senmaiden kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vähintään 40 %:lla vuoden 1990 tasosta, 

lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun energian osuus vähintään 27 %:iin energian loppuku-

lutuksesta sekä parantaa energiatehokkuutta keskimäärin 27 % verrattuna kehitykseen, joka 

toteutuisi ilman uusia toimenpiteitä. Maakohtaisista uusiutuvan energian tavoitteista vuo-

delle 2030 päätettiin kuitenkin luopua. Vuosien 2020 ja 2030 tavoitteiden lisäksi EU on aset-

tanut tavoitteen vuodelle 2050 vähentää kasvihuonekaasuja 80-95 % vuoden 1990 tasosta. 

(Ilmasto-opas 2017) Taulukossa 1.1 esitetään tiivistettynä Euroopan unionin ilmastopolitii-

kan tavoitteet vuosille 2020 ja 2030.  
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Taulukko 1.1 Euroopan unionin ilmastopolitiikan tavoitteet vuosille 2020 ja 2030 (Ilmasto-opas 2017) 

 

 

Ilmastopolitiikan tavoitteiden vuoksi uusiutuvien energialähteiden kuten tuuli- ja aurinko-

voiman asema energiajärjestelmässä tulee kasvamaan. Suomessa tuotettiin vuonna 2015 säh-

köenergiaa tuulivoimalla 2327 GWh ja aurinkovoimalla 10 GWh, jotka vastaavat noin  

3,5 % yhteensä tuotetusta sähköenergiasta (Tilastokeskus 2016). Optimististen ennusteiden 

mukaan aurinkosähkön tuotantomäärä voi kuitenkin kasvaa 10 TWh:n tasolle ja tuulivoi-

masähkön tuotantomäärä jopa yli 100 TWh:n tasolle vuoteen 2050 mennessä (Breyer et al. 

2015). Uusiutuvien energialähteiden määrän kasvaessa suuret ja vakaat sähköntuotantolai-

tokset tulevat poistumaan käytöstä, minkä vuoksi sähköntuotannosta tulee yhä vaikeammin 

ennustettavaa ja hallittavaa. Tämä luo haasteita valtakunnallisen tehotasapainon kannalta, 

koska sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen tulee olla jatkuvasti tasapainossa.  

 

Valtakunnallista tehotasapainoa on perinteisesti ylläpidetty säätövoimalla, joka kykenee rea-

goimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin. Säätövoimasta valtaosa tuo-

tetaan säätökykyisellä lämpövoimalla, vesivoimalla tai tuodaan muista Pohjoismaista, joissa 

on paljon helposti säädettävää vesivoimatuotantoa. Suomessa tunnin sisäisen säätötarpeen 

arvioidaan kasvavan 400 MW:iin vuoteen 2020 mennessä ja päivän sisäisen säätötarpeen 

kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän koko säätö-

tarvetta ei kuitenkaan voida kattaa pelkästään perinteisellä säätövoimalla, minkä vuoksi tu-

levaisuudessa sähkön kysyntäjousto sekä erilaiset sähkövarastot ovat keskeisessä asemassa 

säätökapasiteetin kysynnän kasvaessa. Sähkön kysynnän joustaessa ja tasoittaessa kuormi-

tuspiikkejä tarve säätövoiman tuotannolle on pienempi. (Energiateollisuus 2017) 
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Sähkön kysyntäjoustoa tarvitaan myös sähköjärjestelmän reserveinä. Vaikka keskimääräi-

nen sähköenergian kulutus Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana vähentynyt, ovat 

hetkelliset tehontarpeet kylmimpinä talviarkipäivinä kasvaneet. Tammikuussa 2016 koettiin 

Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutushuippu suuruudeltaan 15 105 MWh/h (Fingrid 

2016b), ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on arvioinut sähkön kulutushuippujen kasvavan 

jopa 16 500 MWh/h:iin vuoteen 2020 mennessä (Fingrid 2014). Kulutushuippujen katta-

miseksi on perinteisesti tuontisähkön lisäksi käytetty kalliita huippukuormalaitoksia kuten 

kaasuturbiinilaitoksia, mutta tulevaisuudessa tavoitteena on, että joustavien sähkökuormien 

avulla voidaan taata sähkönsaanti myös kulutushuippujen sekä esimerkiksi sähköverkon häi-

riötilanteiden aikana. 

1.2 Työn tavoitteet, rakenne ja rajaukset 

Tämän työn tavoitteena on edistää kysyntäjouston laajamittaista käyttöönottoa Suomessa. 

Taustatietoina hyödynnetään Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkea-

koulun sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemää tutkimusta Kysynnän jousto – 

Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) (Järven-

tausta et al. 2015) ja sovelletaan sen tutkimustuloksia. Tässä työssä tutkimuskysymyksiksi 

asetetaan seuraavat: 

 

1) Miten etälukumittarit soveltuvat kysyntäjouston kuormanohjauksiin ja minkälaisia 

kytkentämuutoksia pienkiinteistöissä edellytetään ohjausten mahdollistamiseksi? 

 

2) Mitä muita teknisiä ratkaisuja etälukumittareiden lisäksi on olemassa tai kehitteillä 

kysyntäjouston kuormanohjausten mahdollistamiseksi pienkiinteistöissä Suomessa? 

 

3) Miten lämpöpumpuilla voidaan toteuttaa kysyntäjouston kuormanohjauksia? 

 

4) Kuinka paljon erilaiset kysyntäjouston tekniset toteutusmallit pienkiinteistöissä kus-

tantaisivat? 

 

Työn kirjallisuusosuudessa luvussa 2 esitetään sähkömarkkinoiden rakenne Pohjoismaissa 

sähkön markkinapaikkojen osalta. Luvussa 3 selvitetään kysyntäjouston tarkoitus, tavoitteet, 
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haasteet sekä asema osana älykkäitä sähköverkkoja ja -markkinoita. Lisäksi esitetään pien-

kiinteistöjen kysyntäjouston mahdollistavien teknisten järjestelmien ja laitteiden periaatteet. 

Kirjallisuusosuuden lopuksi luvussa 4 perehdytään kysyntäjouston mahdollisuuksiin pien-

kiinteistöjen sähkökuormien osalta ja arvioidaan niiden valtakunnallisia kysyntäjoustopo-

tentiaaleja. Työn tutkimusosassa luvussa 5 esitetään kysyntäjouston tekniset toteutusmallit 

pienkiinteistöissä. Lopuksi luvussa 6 esitetään tarkasteltujen teknisten toteutusmallien arvi-

oidut kustannukset sekä arvioidaan niiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uh-

kia. 

 

Kysyntäjousto voidaan jakaa asiakaslähtöisiin sähkön hintajouston ohjauksiin sekä markki-

nalähtöisiin kysyntäjouston kuormanohjauksiin. Lisäksi kysyntäjouston voidaan ajatella kä-

sittävän myös sähkön pientuotantomuotojen ohjauksen. Tässä työssä keskitytään kuitenkin 

pääasiassa markkinalähtöisiin kuormanohjauksiin. Teknisissä toteutusmalleissa painotetaan 

kuormanohjausten ratkaisuja pienkiinteistöissä ja rajataan esimerkiksi kuormien yhdistele-

misen virtuaalivoimalaitokseksi eli aggregoimisen haasteet pois. Lisäksi teknisistä toteutus-

malleista rajataan pois perinteiset kiinteistöautomaatiojärjestelmät, koska niitä on jo tutkittu 

laajalti muissa opinnäytetöissä. 
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2. SÄHKÖMARKKINOIDEN RAKENNE POHJOISMAISSA 

Kasvavan säätövoiman tarpeen ja sähkön kulutushuippujen kasvun vuoksi tarve sähkön ky-

syntäjoustolle sähköjärjestelmän säätövoimana sekä reserveinä on ilmeinen. Kysyntäjouston 

laajamittaisen toteuttamisen edellytyksenä kuitenkin on, että sen tulisi olla kannattavaa lii-

ketoimintaa niin kysyntäjoustoa operoivalle osapuolelle kuin asiakkaallekin.  Kysyntäjous-

tolle on useita mahdollisia markkinapaikkoja, joiden ymmärrys on tärkeää tarkasteltaessa 

pienkiinteistöjen kysyntäjouston kuormanohjausten mahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. 

Näin ollen tässä luvussa selostetaan sähköpörssin eri markkinapaikkojen toiminta sekä sää-

tösähkö- ja reservimarkkinoiden periaatteet. 

 

Valtaosa Pohjoismaissa käytetystä sähköstä kaupataan Pohjoismaisessa sähköpörssissä, 

Nord Poolissa. Nord Pool on markkinapaikka, jossa sähköä voi ostaa ja myydä kysynnän ja 

tarjonnan mukaan määräytyvään hintaan. Sen markkina-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, 

Norja, Tanska, Viro, Liettua ja Latvia ja lisäksi Pohjoismaista on sähkönsiirtoyhteyksiä Sak-

saan, Puolaan, Hollantiin ja Venäjälle. Sähkökauppaa käydään myös OTC-markkinoilla 

(Over The Counter), joilla tarkoitetaan sähköpörssin ulkopuolella käytäviä, kahdenkeskisiä 

kauppoja. Sähkön pienkäyttäjät ostavat tyypillisesti sähkönsä vähittäismarkkinoilta, jolla 

tarkoitetaan sähkön myyntiä jakeluverkon kautta loppukäyttäjille. Sähkön vähittäismyyjät 

myyvät joko itse tuottamaansa tai sähköpörssistä ostamaansa sähköä. (Partanen et al. 2016) 

 

Sähköverkon tehotasapainon ylläpitämiseksi Suomessa käydään säätösähkökauppaa Fingrid 

Oyj:n ylläpitämillä säätösähkö- sekä reservimarkkinoilla. Sähköverkon tulee aina olla teho-

tasapainossa eli sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla yhtä suuret, sillä muutoin sähkön 

laatu heikkenee. Sähköenergian heikon varastoitavuuden vuoksi Fingrid Oyj käyttää järjes-

telmätaajuuden ylläpitämiseksi reservimarkkinoita. Säätösähkömarkkinoita puolestaan käy-

tetään järjestelmätaajuuden ylläpitämisen lisäksi esimerkiksi Suomen sisäisten siirtojen hal-

lintaan tai tuntien välisen tuotannon tasaamiseen. (Partanen et al. 2016)  

2.1 Sähköpörssin markkinapaikat 

Nord Pool on avoin, keskitetty ja neutraali markkinapaikka, jossa sähköä voi ostaa ja myydä. 

Pörssissä käytävät kaupat ovat aina anonyymejä ja pörssi toimii kauppojen välikätenä, joten 
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kaupankäynnissä ei ole vastapuoliriskiä. Pörssin jäsenet ovat itse mukana pörssin asioiden 

päätöksenteossa, jolloin sen tuoterakenne on mahdollista suunnitella siten, että se vastaa 

markkinaosapuolten tarpeita. (Partanen et al. 2016) Vuonna 2014 Pohjoismaiden ja Baltian 

alueella kulutetusta sähköenergiasta 87 % hankittiin sähköpörssistä (Energiavirasto 2015). 

 

Sähköpörssin kaupankäyntituotteet jaetaan fyysisiin tuotteisiin ja finanssituotteisiin. Kau-

pankäynti fyysisillä tuotteilla johtaa aina sähkön toimitukseen ja niiden markkinapaikat on 

jaettu kahteen kaupankäyntimekanismiin, Elspot- ja Elbas-markkinoihin. (Nord Pool 2017) 

Sähkön hinnan suojaamiseksi sähkökauppaa on myös mahdollista tehdä johdannaistuottei-

den välityksellä, mutta näissä kaupankäynti toteutetaan nettoarvon tilityksenä eli rahaselvi-

tyksenä. Nord Poolin ulkoistamilla Nasdaq Commodities -finanssimarkkinoilla sähkökau-

pan osapuolten välillä tehdään erilaisia sopimuksia ostaa tai myydä tietty hyödyke tulevai-

suudessa. (Nasdaq 2017) 

2.1.1 Elspot-markkinat 

Elspot-markkinat on Pohjoismaisen sähköpörssin pääkaupankäyntipaikka, jossa sähköä voi 

ostaa ja myydä. Elspot-markkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat 0,1 MWh:n ja sen ker-

rannaisten kiinteä sähköntoimitus seuraavan päivän tunneille 00-23. Tarjouksia voidaan 

tehdä yksittäisille tunneille, joiden hintaraja on 0-2000 €/MWh. Vaihtoehtoisesti tarjouksia 

voidaan jättää peräkkäisille tunneille, jolloin niitä kutsutaan blokkitarjouksiksi. Blokkitar-

jouksen minimipituus on 3 tuntia ja niissä tarjous toteutuu joko kaikille tunneille tai ei ol-

lenkaan. (Partanen et al. 2016)  

 

Elspot-markkinoilla kaupankäyntimuotona on suljettu huutokauppapörssi. Osapuolet teke-

vät anonyymisti tarjouksia, jotka sisältävät hankittavan tai myytävän tehomäärän ja hintavä-

lin kyseiselle tehomäärälle. Lisäksi tarjous voi sisältää muita hinta/määräkombinaatioita. 

Tarjoukset jätetään viimeistään toimitusta edeltävänä päivänä klo 13 mennessä, minkä jäl-

keen Nord Pool muodostaa osto- ja myyntitarjousten perusteella yhdistetyn osto- ja myynti-

käyrän seuraavan päivän jokaiselle tunnille. Markkina- eli systeemihinta saadaan kuvan 2.1 

mukaisesti osto- ja myyntitarjousten käyrien leikkauspisteestä. (Nord Pool 2017) 
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Kuva 2.1 Sähköpörssin systeemihinnan muodostuminen kysyntä- ja tarjontakäyrien leikkauspisteen avulla 

(Partanen et al. 2016) 

 

Systeemihinnan muodostumisessa ei kuitenkaan huomioida alueellisia siirtokapasiteettira-

joituksia, minkä vuoksi markkina-alue on jaettu hinta-alueisiin. Alueiden välisistä siirtoka-

pasiteettirajoituksista johtuen eri hinta-alueille voi muodostua systeemihinnasta poikkeavia 

aluehintoja siten, että ylitarjonta-alueella aluehinta laskee ja alitarjonta-alueella aluehinta 

nousee systeemihintaan nähden. (Partanen et al. 2016) Kuvassa 2.2 havainnollistetaan alue-

hintojen muodostumista ali- ja ylituotantoalueilla.  

 

 

Kuva 2.2 Aluehinnan muodostuminen ali- ja ylituotantoalueilla hinta-alueiden välisten siirtokapasiteettirajoi-

tusten seurauksena (Karjalainen 2006) 
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Kuvasta 2.2 nähdään, että alituotantoalueella muodostetaan kysyntä- ja tarjontakäyrät kysei-

sen alueen osto- ja myyntitarjousten perusteella, minkä jälkeen uusi tarjontakäyrä saadaan 

siirtämällä alkuperäistä tarjontakäyrää siirtokapasiteetin (MWh) verran oikealle. Tämän seu-

rauksena alituotantoalueen hinta laskee ollen kuitenkin systeemihintaa korkeampi. Ylituo-

tantoalueella aluehinta muodostetaan vastaavalla tavalla, mutta uusi tarjontakäyrä saadaan 

siirtämällä alkuperäistä tarjontakäyrää siirtokapasiteetin (MWh) verran vasemmalle. (Parta-

nen et al. 2016) Kuvassa 2.3 esitetään vielä maiden hinta-alueet sekä niiden hetkelliset alue-

hinnat. 

 

 

Kuva 2.3 Nord Poolin hinta-alueet sekä hetkelliset aluehinnat yksikössä €/MWh päivämääränä 2.3.2017 klo 

17.25 (Nord Pool 2017) 

 

Kuvasta 2.3 nähdään, että hinta-alueita on Norjassa viisi, Ruotsissa neljä, Tanskassa kaksi 

ja Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa kussakin yksi. Hinta-alueet auttavat osoitta-

maan siirtojärjestelmän siirtokapasiteettirajoitteet ja varmistavat, että alueelliset markkina-

olosuhteet näkyvät sähkön hinnassa.  
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2.1.2 Elbas-markkinat 

Elbas on jälkimarkkinapaikka Elspot-markkinoille, jossa kaupankäynnin kohteena ovat 

1 MW ja sen kerrannaiset. Elspot-markkinoilla osapuolet eivät aina kykene ennustamaan 

kulutusta ja tuotantoa tarkasti, minkä vuoksi Elbas-markkinoilla voidaan tasapainottaa 

Elspot-kaupassa syntyneitä kysynnän ja tarjonnan eroja. Elbas-markkinoilla kaupankäyntiä 

käydään tunneilla, joille on jo määritetty Elspot-hinta. Tuntikohtaiset Elbas-hinnat määräy-

tyvät osto- ja myyntitarjousten perusteella samaan tapaan kuin Elspot-markkinoilla. Elbas-

markkinoilla kaupankäynti on mahdollista, kunnes sähköntoimitukseen on aikaa tunti. Seu-

raavan päivän tunneille Elbas-kaupankäynti alkaa noin klo 15, kun Elspot-hinnat on julkis-

tettu. (Nord Pool 2017) 

 

Elbas-markkinoilla kaupankäyntiä on huomattavasti Elspot-markkinoita vähemmän. Niiden 

merkitys on kuitenkin kasvamassa, kun yhä enemmän vaikeammin ennustettavaa sähkön-

tuotantoa tulee markkinoille. Esimerkiksi tuulivoiman tuotannon määrää ja tarkkaa ajankoh-

taa on vaikeaa ennustaa vuorokautta etukäteen, minkä vuoksi erot Elspot-kaupankäynnin ja 

toteutuneen tuotannon välillä tulevat kasvamaan. (Tolonen 2015) 

2.1.3 Finanssimarkkinat 

Finanssimarkkinoilla sähkökaupan toimijat voivat varmistaa saavansa sähköä tiettyyn hin-

taan ostamalla johdannaistuotteita, jotka takaavat tietyn markkinahinnan sähkölle tiettyyn 

aikaan. Johdannaistuotteita käytetään minimoimaan riskejä, kun sähkön hinnan vaihtelu ole-

tetaan epävakaaksi. Kaupankäynti toteutetaan nettoarvon tilityksenä eli rahaselvityksenä, jo-

hon ei sisälly sähkön fyysistä toimittamista. Nord Pool on ulkoistanut finanssimarkkinat 

Nasdaq Commodities -sähköpörssille. (Partanen et al. 2016) 

 

Nasdaq Commodities tarjoaa finanssimarkkinoilla erilaisia johdannaistuotteita. Futuurit ja 

DS-futuurit (Deferred Settlement) ovat sopimuksia ostaa tai myydä tietty hyödyke tulevai-

suudessa. Futuurisopimuksissa sopimusperiodi on päivä, viikko, kuukausi, vuosineljännes 

tai vuosi. DS-futuurisopimuksissa puolestaan sopimusperiodi on kuukausi, vuosineljännes 

tai vuosi. Futuurisopimuksissa nettoarvon tilitys aloitetaan heti sopimuksen tekemisen jäl-
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keen ja se tehdään päivittäin kaupankäyntiajan loppuun asti sekä toimitusaikana. DS-futuu-

risopimuksessa nettoarvon tilitys tehdään toimitusaikana myös päivittäin, mutta ennen toi-

mitusaikaa vasta viimeisenä kaupankäyntipäivänä. (Partanen et al. 2016)  

 

Sähkön alue- ja systeemihinnan välisen eron riskiä varten finanssimarkkinat tarjoavat alue-

hintatuotteita (EPAD, Electricity Price Area Differentials), joilla voidaan kattaa se osa joh-

dannaissuojauksesta, joka jää avoimeksi aluehinnan poiketessa systeemihinnasta. Lisäksi 

johdannaismarkkinoilla kaupataan optioita, jotka ovat sopimuksia tulevaisuudessa tehtä-

västä kaupasta. Optiosopimukset velvoittavat ainoastaan option myyjää, minkä vuoksi op-

tion ostaja maksaa myyjälle preemion korvaukseksi myyjän ottamasta riskistä. (Partanen et 

al. 2016) 

2.2 Valtakunnallinen tehotasapaino 

Pohjoismainen sähköjärjestelmä on yhdistetty siirtoverkon kautta kokonaisuudeksi, jossa 

maiden kantaverkkoyhtiöt ovat sopineet yhteiset periaatteet sähköverkon taajuudesta sekä 

jännitteestä valtakunnallisen tehotasapainon ylläpitämiseksi. Mitä paremmin tehotasapaino 

säilyy, sitä vähemmän sähköverkon taajuus vaihtelee ja sitä parempi on sähkön laatu. Nor-

maalitilassa taajuuden sallitaan vaihtelevan 49,9 ja 50,1 Hz:n välillä. Mikäli sähkön kulutus 

on tuotantoa suurempaa, verkon taajuus alkaa laskea. Vastaavasti sähkön tuotannon ollessa 

kulutusta suurempaa, alkaa verkon taajuus nousta. (Fingrid 2008) 

 

Koska sähkön kulutuksen ja tuotannon hetkellistä suuruutta on käytännössä mahdotonta en-

nustaa tarkasti, tarvitaan sähköverkossa reservejä tehotasapainon ylläpitoon. Suomessa kan-

taverkkoyhtiö Fingrid Oyj vastaa tehotasapainon ylläpidosta eli tasehallinnasta ympärivuo-

rokautisesti. Tehotasapainoa ylläpidetään taajuusohjatuilla reserveillä sekä manuaalisesti to-

teutettavilla säädöillä. Mikäli taajuutta ei kyetä pitämään pelkästään taajuusohjattujen reser-

vien avulla sallituissa rajoissa, täytyy ylös- ja alassäätöjä tehdä myös säätösähkömarkki-

noilla. (Fingrid 2008) Seuraavassa esitetään säätösähkö- sekä reservimarkkinoiden periaat-

teet. 
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2.2.1 Säätösähkömarkkinat 

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ylläpitää säätösähkömarkkinoita, koska sillä ei ole omaa 

säätökapasiteettia tehotasapainon ylläpitämiseksi. Tuotannon tai säädettävien kuormien hal-

tijat voivat tehdä tarjouksia säätösähkömarkkinoille tehtyään säätösähkömarkkinasopimuk-

sen Fingridin kanssa. Tarjottavien säätötarjousten tulee olla sellaisia, joissa Fingridillä on 

käytettävissä reaaliaikainen tehomittaus tai joissa tehon muutos on muulla tavoin todennet-

tavissa reaaliaikaisesti. Säätötarjoukset voivat olla kuvan 2.4 mukaisesti ylös- tai alassäätö-

tarjouksia. (Fingrid 2017a) 

 

 

Kuva 2.4 Säätösähkötarjousten tekeminen säätösähkömarkkinoilla (Fingrid 2017a) 

 

Tarjoukset tehdään Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötuntia. Säätötarjouksia 

voi antaa kaikista resursseista, jotka kykenevät toteuttamaan vähintään 10 MW tehonmuu-

toksen 15 minuutin kuluessa. Säätävää kapasiteettia voi kuitenkin aggregoida eli 10 MW 

kuorma voidaan koostaa useasta pienemmästä yksiköstä. Tarjousten tulee sisältää tiedot sää-

dettävissä olevasta kapasiteetista (MW) ja hinnasta (€/MWh), kapasiteetin siirtoalueesta, 

säätöresurssin nimestä sekä siitä, onko kyseessä säätävää tuotantoa vai kulutusta. Tarvitta-

essa säätösähkömarkkinoilla tarjouksesta voidaan käyttää vain osa. (Fingrid 2013a) 

 

Jokaista käyttötuntia varten Fingrid toimittaa Suomessa tehdyt säätösähkötarjoukset poh-

joismaisille säätösähkömarkkinoille, jossa muodostetaan säätösähkökäyrä asettamalla ylös-

säätötarjoukset järjestykseen halvimmasta kalleimpaan ja alassäätötarjoukset puolestaan 

kalleimmasta halvimpaan. Tasehallintaa ja taajuuden ylläpitoa varten tarjoukset käytetään 

hintajärjestyksessä säätökäyrän mukaisesti. Ylössäädön hinta on kalleimman käytetyn ylös-

säätötarjouksen hinta, mutta kuitenkin aina vähintään Elspot-markkinan Suomen aluehinta. 
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Alassäädön hinta on puolestaan halvimman käytetyn alassäätötarjouksen hinta, mutta kui-

tenkin aina enintään Elspot-markkinan Suomen aluehinta. Samanhintaiset tarjoukset käyte-

tään tapauskohtaisesti järjestyksessä, jossa huomioidaan kapasiteetin koko ja sijainti. (Fing-

rid 2013a) 

2.2.2 Reservimarkkinat 

Sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen tulee olla jatkuvasti tasapainossa, mutta niitä ei kui-

tenkaan käytännössä pystytä ennakoimaan täydellisesti. Tämän vuoksi pohjoismaiset kanta-

verkkoyhtiöt ovat sopineet yhteisestä ylläpidettävästä reservimäärästä järjestelmävastaavien 

välisellä käyttösopimuksella. Kantaverkkoyhtiöt hankkivat osuutensa parhaaksi katsomal-

laan tavalla, mutta reservien täyttämiseksi voidaan käydä myös kauppaa maiden välillä 

(Fingrid 2016a). Reservien toimintoja ovat kuvan 2.5 mukaisesti taajuuden vakautus, taa-

juuden palautus sekä korvaavat reservit. Näistä Pohjoismaissa on kuitenkin käytössä vain 

taajuuden vakautusreservit (FCR, Frequency Containment Reserve) sekä taajuuden palau-

tusreservit (FRR, Frequency Restoration Reserve). (Fingrid 2017b) 

 

 

Kuva 2.5 Pohjoismaisen sähkövoimajärjestelmän reservilajit (Fingrid 2016a) 

 

Taajuuden vakautusreservit jaetaan kuvan 2.5 mukaisesti taajuusohjattuun häiriöreserviin 

sekä käyttöreserviin, jotka ovat taajuudenmuutoksista automaattisesti aktivoituvia pätöteho-

reservejä. Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D, Frequency Containment Reserve for Dis-

turbances) on sähköjärjestelmän häiriötilanteita varten, joita voi syntyä esimerkiksi sähkön 



 

23 

 

tuotantolaitoksen irrotessa yllättäen verkosta. Taajuusohjattu häiriöreservi aktivoituu auto-

maattisesti sähköverkon taajuuden laskiessa alle 49,9 Hz:n (voimalaitosreservit) tai 49,7 

Hz:n (relekytketyt kuormat) ja se aktivoituu kokonaisuudessaan taajuuden laskiessa alle 49,5 

Hz:n. (Fingrid 2017c) 

 

Taajuusohjattua häiriöreserviä on ylläpidettävä niin paljon, että voimajärjestelmä kestää esi-

merkiksi suuren tuotantoyksikön putoamisen verkosta ilman, että taajuuspoikkeama on suu-

rempi kuin 0,5 Hz. Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä taajuusohjatun häiriöreservin 

suuruus on noin 1200 MW, josta Suomen ylläpitovelvoite vaihtelee 220 MW ja 265 MW 

välillä. (Fingrid 2017d) Ylläpidetystä taajuusohjatun häiriöreservin kapasiteetista maksetaan 

korvauksena noin 5 €/MW/h vuosimarkkinoilla ja kymmeniä euroja/MW/h tuntimarkki-

noilla. Taajuusohjatun häiriöreservin markkinoilla minimitarjouskoko on 1 MW. Kapasitee-

tilla tulee kyetä tekemään ainoastaan ylössäätöjä, mikä tarkoittaa voimalaitoksilla tehonli-

säystä ja sähkökuormilla tehonpudotusta. (Fingrid 2016a)  

 

Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N, Frequency Containment Reserve for Normal opera-

tion) on tarkoitettu pitämään sähköverkko normaalitaajuusalueella eli 49,9 Hz ja 50,1 Hz 

välillä. Säädön on aktivoiduttava automaattisesti täyteen tehoon kolmen minuutin kuluessa 

0,1 Hz taajuudenmuutoksesta. (Fingrid 2017c) Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä 

taajuusohjatun käyttöreservin suuruus on noin 600 MW, josta Suomen osuus on noin 140 

MW (Fingrid 2017d). Suomi hankkii taajuusohjattua käyttöreserviä pääasiassa voimalaitok-

silta vuosihankintana ja tuntimarkkinoilta, Viipurin tasasähkölinkistä sekä Virosta. (Fingrid 

2017e) Ylläpidetystä taajuusohjatun käyttöreservin kapasiteetista maksetaan korvauksena 

noin 17 €/MW/h vuosimarkkinoilla ja kymmeniä euroja/MW/h tuntimarkkinoilla. Taajuus-

ohjatun käyttöreservin markkinoilla minimitarjouskoko on 0,1 MW, jolla tulee kyetä teke-

mään sekä ylös- että alassäätöjä. (Fingrid 2016a) 

 

Taajuuden palautusreservit jaetaan automaattiseen taajuudenhallintareserviin sekä manuaa-

liseen taajuudenhallintareserviin, joita käytetään palauttamaan systeemitaajuus normaalialu-

eelle ja vapauttamaan aktivoituneet taajuuden vakautusreservit takaisin käyttöön (Fingrid 

2017b). Automaattinen taajuudenhallintareservi (FRR-A, Automatic Frequency Restoration 

Reserve) on automaattisesti kahdessa minuutissa aktivoituva reservi, joka otettiin käyttöön 
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vuonna 2013 Pohjoismaissa jatkuvasti heikentyneen taajuuden laadun vuoksi (Fingrid 

2013b). Sitä on sovittu ylläpidettävän aamu-, ilta- ja vuorokauden vaihdetunneilla noin 300 

MW, josta Suomen osuus on 70 MW (Fingrid 2017d).  

 

Fingrid hankkii automaattista taajuudenhallintareserviä tuntimarkkinoilta päivittäisellä han-

kinnalla pääasiassa Suomessa sijaitsevista voimalaitoksista (Fingrid 2017f). Automaattisen 

taajuudenhallinnan markkinoilla maksetaan ylös- tai alassäädöistä tuntikorvauksena tehoka-

pasiteetista useita kymmeniä euroja/MW/h sekä säädetystä energiasta säätösähkömarkkinoi-

den hintojen mukaisesti. Se poikkeaa taajuusohjatusta häiriöreservistä siten, että yksittäisen 

tarjouksen koon on oltava vähintään 5 MW. Lisäksi Fingrid ilmoittaa automaattisten taajuu-

denhallintareservien haltijoille etukäteen tunnit, jolloin reserviä tullaan käyttämään. (Fingrid 

2016a) 

 

Nopea häiriöreservi on säätösähkömarkkinoiden lisäksi osa manuaalista taajuudenhallinta-

reserviä (FRR-M, Manual Frequency Restoration Reserve), jonka tarkoituksena on palauttaa 

järjestelmä häiriön jälkeen normaalitilaan enintään 15 minuutissa. Kaikilla Pohjoismailla on 

oltava nopeaa häiriöreserviä oman alueensa mitoittavan vian verran, joka on Suomella 880-

1100 MW. Fingrid täyttää nopean häiriöreservin velvoitteensa omistamillaan varavoimalai-

toksilla sekä pitkäaikaisilla käyttöoikeussopimuksilla hankituilla varavoimalaitoksilla. Va-

ravoimalaitoksia ei käytetä kaupalliseen sähköntuotantoon. (Fingrid 2016a)  

 

Edellä kuvattujen taajuuden vakautus- ja palautusreservien lisäksi Fingrid ylläpitää yhdessä 

Energiaviraston kanssa tehoreservijärjestelmää. Se turvaa sähkön toimitusvarmuuden Suo-

messa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulu-

tusta. Tehoreservijärjestelmä perustuu tehoreservilakiin (117/2011, Laki sähköntuotannon ja 

-kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä), joka edellyttää tehoreserviyk-

siköltä vähintään 10 MW tehonlisäystä tai sähkönkulutuksen joustoa 15 minuutin kuluessa 

käskyn antamisesta. Energiavirasto tekee valinnat tehoreservikapasiteetin kohteista noin 

kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2017 alussa tehoreservikapasiteetti koostui kahdesta 

tehonlisäykseen kykenevästä voimalaitoksesta sekä yhdestä lämpöpumppukohteesta, joiden 

yhteistehoreservikapasiteetti on 299 MW. (Energiavirasto 2017) Taulukossa 2.1 esitetään 

vielä tiivistettynä eri reservilajien velvoitteet Suomessa. 
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Taulukko 2.1 Suomen sähköjärjestelmässä ylläpidettävien reservien velvoitteet vuonna 2017 (Fingrid 2017d) 

Reservilaji Lyhenne Velvoite [MW] 

Automaattinen taajuudenhallintareservi FRR-A 70 

Nopea häiriöreservi FRR-M 880-1100 

Taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N noin 140 

Taajuusohjattu häiriöreservi FCR-D 220-265 

Tehoreservi - 299 

 

Kuten taulukosta 2.1 nähdään, Suomen sähköjärjestelmässä ylläpidetään viittä eri reservila-

jia, joista nopea häiriöreservi on selvästi suurin. Reserveistä neljä ensimmäistä ovat Suo-

melle asetettuja Pohjoismaisen yhteiskäyttöjärjestelmän maakohtaisia velvoitteita, jotka on 

jaettu pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken maiden käyttämien vuosienergioiden 

suhteessa (Fingrid 2017d). Tehoreservi puolestaan on Suomen lain velvoittama reservilaji 

(Energiavirasto 2017). 

2.3 Yhteenveto sähkömarkkinoiden markkinapaikoista 

Tässä luvussa kuvailluilla sähkömarkkinoiden markkinapaikoilla on erilaisia tarkoituksia ja 

edellytyksiä. Finanssimarkkinoilla tarkoituksena on minimoida sähkömarkkinatoimijoiden 

sähkökaupan riskejä, mutta niillä tehdyt kaupat eivät johda sähkön toimitukseen vaan ne 

toteutetaan rahaselvityksenä. Elspot- ja Elbas-markkinoiden tavoitteena on, että sähkön tuo-

tanto ja kulutus täsmäävät tuntitasolla sähkömarkkinoilla. Reservi- ja säätösähkömarkkinoi-

den avulla puolestaan huolehditaan hetkellisestä tehotasapainosta. (Jäppinen 2013) Kuvassa 

2.6 esitetään sähkön fyysiseen toimitukseen johtavien markkinapaikkojen kaupankäynti ja 

tehotasapainon hallinta ajallisesti tarkasteltuna. 

 

 

Kuva 2.6 Tehotasapainon ylläpito sähkömarkkinoilla ennen käyttötuntia ja sen aikana (Jäppinen 2013) 
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Kuten kuvasta 2.6 nähdään, itsenäiset sähkömarkkinatoimijat pyrkivät tasoittamaan sähkö-

tasettaan 12-36 tuntia ennen sähkön käyttötuntia Elspot-markkinoilla ja 1-32 tuntia ennen 

käyttötuntia Elbas-markkinoilla. Käyttötunnin aikana puolestaan kantaverkkoyhtiö Fingrid 

Oyj huolehtii sähkötaseen hienosäädöstä reservi- ja säätösähkömarkkinoiden avulla. Taa-

juusohjatut reservit säätävät jatkuvasti sähköverkon taajuutta sekä ylös- että alassäätöjen 

avulla. Säätösähkömarkkinoita käytetään keskimäärin 75 % vuoden tunneista täydentämään 

tehotasapainon ylläpitoa, kun taajuusohjattuja reservejä ei ole riittävästi. Nopeaa häiriöre-

serviä puolestaan käytetään vain muutaman kerran vuodessa häiriötilanteiden vuoksi tai kun 

säätösähkömarkkinoilla ei ole riittävästi tarjouksia. (Jäppinen 2013) Taulukossa 2.2 esite-

tään tiivistettynä tässä luvussa esitettyjen sähkömarkkinoiden markkinapaikkojen ominai-

suudet.  

 

Taulukko 2.2 Sähkömarkkinoiden markkinapaikat ja niiden ominaisuudet (Fingrid 2017h) 

Markkinapaikka Sopimustyyppi Minimisäätö Aktivoitumisaika Aktivoituu 

Automaattinen 
taajuuden- 

hallintareservi 
Tuntimarkkinat 5 MW 2 min 

Useita kertoja  
vuorokaudessa 

Elbas Tuntimarkkinat 1 MW 1 h - 

Elspot Tuntimarkkinat 0,1 MW 12 h - 

Nopea 
häiriöreservi 

Pitkäaikainen  
sopimus 

10 MW 15 min Harvoin 

Säätösähkö- 
markkinat 

Tuntimarkkinat 10 MW 15 min 
Useita kertoja  
vuorokaudessa 

Taajuusohjattu 
häiriöreservi 

Vuosi- ja 
tuntimarkkinat 

1 MW 

Voimalaitokset: 
 lineaarisesti välillä 
49,9-49,5 Hz. Kun f 
alle 49,5 Hz, akti-
voiduttava 50 % 

ajassa 5s ja 100 % 
ajassa 30 s 

Useita kertoja  
vuorokaudessa 

Relekuormat:  
5 s kun 49,7 Hz.  
3 s kun 49,6 Hz.  
1 s kun 49,5 Hz. 

Muutaman kerran  
vuodessa 

Taajuusohjattu 
käyttöreservi 

Vuosi- ja 
tuntimarkkinat 

0,1 MW 

Taajuusalueella 
49,9-50,1 Hz akti-
voiduttava ajassa  

3 min 0,1 Hz  
muutoksesta. 

Jatkuvasti 

Tehoreservi 
Pitkäaikainen  

sopimus 
10 MW 15 min Harvoin 
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Taulukosta 2.2 nähdään, että taajuusohjatut reservijärjestelmät edellyttävät nopeaa säädet 

tävyyttä, mutta vuosi- ja tuntimarkkinoilla edellytetyt minimisäätökapasiteetit ovat suhteel-

lisen pieniä. Säätösähkömarkkinat, nopean häiriöreservin markkinat ja tehoreservimarkkinat 

puolestaan eivät edellytä nopeaa säädettävyyttä, mutta toisaalta minimisäätökapasiteetit ovat 

kaikissa 10 MW. Elspot- ja Elbas-markkinoilla ei edellytetä nopeaa säädettävyyttä ja mini-

misäädöt ovat suhteellisen pieniä, mutta toisaalta niissä sähkön markkinahinnat ovat tyypil-

lisesti pienempiä verrattuna muihin markkinapaikkoihin. Kaikille markkinapaikoille on kui-

tenkin ominaista, että ohjattavan kapasiteetin hyödyntäminen edellyttää tarkkaa ja reaaliai-

kaista tietoa ohjattavan kapasiteetin käytettävyydestä.  

 

Markkinapaikkojen vaativien edellytysten vuoksi varsinkin reservi- ja säätösähkömarkki-

noilla on tähän mennessä kaupattu pääasiassa säätyvää tuotantokapasiteettia sekä jonkin ver-

ran teollisuuden joustavia sähkökuormia. Sähkömarkkinoiden rakenne on kuitenkin muuttu-

massa. Tuettujen uusiutuvien sähköntuotantomuotojen kuten tuulivoiman määrän kasvu ja 

niiden aikaansaama sähköenergian ylijäämä on saanut sähkön hinnan laskemaan keinotekoi-

sen alas. Näin ollen ei-tuettujen sähköntuotantomuotojen kannattavuus on heikentynyt mer-

kittävästi, mikä on johtanut säätökykyisen tuotantokapasiteetin poistumiseen sähkömarkki-

noilta. (Fingid 2016) Tämän vuoksi sähkömarkkinoilla tarvitaan tulevaisuudessa yhä enem-

män joustavia sähkökuormia eli kysyntäjoustoa. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen ja 

kysyntäjouston yleistymisen johdosta Pohjoismainen sähköjärjestelmä on muuttumassa dy-

naamisemmaksi kokonaisuudeksi – älykkääksi sähköverkoksi, mikä mahdollistaa entistä pa-

remmin pienten toimijoiden osallistumisen sähkömarkkinoille. 
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3. KYSYNTÄJOUSTO OSANA ÄLYKÄSTÄ SÄHKÖNJAKELUA 

Pohjoismainen sähköjärjestelmä on suurten muutosten edessä, sillä uusiutuva energia ja sään 

mukaan vaihteleva tuotanto muuttaa järjestelmän ja sähkömarkkinoiden toimintalogiikkaa. 

Perinteisesti sähkön tuotantoa on säädetty vastaamaan kulutusta, mutta vaihtelevan tuotan-

non lisääntyessä myös kulutusta joudutaan säätämään enemmän tehotasapainon säilyttä-

miseksi. Hajautetuista resursseista koostuvaa monimutkaista kokonaisuutta olisi haastavaa 

hallita ilman automatiikkaa ja tehokasta tiedonvaihtoa eri osapuolten kesken. Näin ollen äly-

käs sähköverkko eli älyverkko toimii palvelualustana siirryttäessä kohti hajautetumpaa ja 

vähähiilistä sähköjärjestelmää. (TEM 2016) 

 

Älyverkko tarkoittaa laajasti digitalisaatiota hyödyntävää sähköjärjestelmää, joka hyödyttää 

kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia. Pienasiakkaille älyverkko mahdollistaa esimerkiksi 

osallistumisen sähkömarkkinoille kysyntäjouston tai oman sähköntuotannon avulla. Sähkö-

markkinoilla toimiville sähkönmyyjille ja muille palveluntarjoajille älyverkko tarjoaa inno-

vatiiviset, tasapuoliset ja toimivat puitteet liiketoiminnan kehittämiselle ja asiakaslähtöisten 

tuotteiden ja palvelujen tarjonnalle. Jakeluverkonhaltijoille älyverkko tarjoaa ratkaisuja toi-

mintavarmaan sähkön kaksisuuntaiseen jakeluun sekä keinoja sähkönjakelun joustavuuden 

kehittämiseksi. Kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:tä älyverkko auttaa tehotasapainon ylläpitä-

misessä ja sähkönsaannin turvaamisessa vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyessä. (TEM 

2016) 

 

Sähkön tuottajille älyverkko tarjoaa ratkaisuja tehokkaampaan tuotannon optimointiin, sillä 

älyverkko tuottaa reaaliaikaista tietoa sähköjärjestelmästä ja sähkömarkkinoista. Teknolo-

giateollisuus eli kaikki älyverkkoteknologiaa kehittävät tai sitä hyödyntävät laitevalmistajat 

ja ohjelmistotoimittajat sekä palveluyritykset hyötyvät älyverkosta siten, että se luo kansain-

välisesti houkuttelevan toimintaympäristön älyverkkoteknologiaan perustuvien tuotteiden ja 

palvelujen kehittämiselle ja viennille. Tämä lisää työllistymistä ja vahvistaa elinkeinoelämän 

kansainvälistä kilpailukykyä. Älyverkko tukee myös yhteiskuntaa energia- ja ilmastopolitii-

kan tavoitteiden saavuttamisessa, sähkön toimitusvarmuuden, sähkömarkkinoiden toimi-

vuuden ja verkkoliiketoiminnan sääntelyn kehittämisessä sekä kansallisen kilpailukyvyn 

edistämisessä. (TEM 2016) 
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Käytännössä älyverkko tarkoittaa olemassa olevien sähköverkkojen älykkäämpää käyttöä. 

Sen keskiössä ovat lähes jokaiseen suomalaiseen kiinteistöön asennetut etäluettavat sähkö-

mittarit, jotka mahdollistavat niin sanotun interaktiivisen asiakasrajapinnan. Se tarkoittaa re-

aaliaikaista, kaksisuuntaista tiedonvaihtoa asiakkaan ja muiden toimijoiden välillä ja mah-

dollistaa monia toimintoja. Interaktiivisen asiakasrajapinnan ja älyverkon periaatteita ha-

vainnollistetaan kuvassa 3.1. 

 

Kuva 3.1 Älykkään sähköverkon mahdollistaman interaktiivisen asiakasrajapinnan toimintoja (Kaipia et al. 

2010; Karppanen 2014) 

 

Kuvasta 3.1 nähdään, että yhtenä älyverkon mahdollistamana toiminnallisuutena on pienasi-

akkaiden sähkökuormien ohjaus eli kysyntäjousto, jota käsitellään tässä luvussa yleisesti. 

Määritellään ensin kysyntäjouston periaate ja tavoitteet sekä tarkastellaan tekniikkaa osana 

kysyntäjouston toteuttamista pienkiinteistöissä. Lisäksi selvitetään kysyntäjouston soveltu-

vuutta eri sähkön markkinapaikoille sekä esitetään kysyntäjouston soveltamisen haasteita. 

3.1 Kysyntäjouston periaate ja tavoitteet 

Sähkön kysyntäjousto tarkoittaa sähkönkäyttäjien hetkellistä sähkönkäytön joustamista, 

jonka voidaan ajatella olevan joko asiakas- tai markkinalähtöistä. Asiakaslähtöinen kysyn-

täjousto tarkoittaa sitä, että sähkönkäyttäjä siirtää tai vähentää sähkön käyttöään korkean 

sähkönhinnan tunneilta edullisemmille tunneille saavuttaakseen säästöjä sähkölaskussa. 

Asiakaslähtöisestä kysyntäjoustosta puhutaan yleensä sähkön hintajouston ohjauksena. 
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Markkinalähtöinen kysyntäjousto puolestaan tarkoittaa sitä, että sähkönkäyttäjä siirtää, vä-

hentää tai lisää sähkönkäyttöään yksinomaan sähköverkon tehotasapainon hallintaa varten. 

Markkinalähtöisestä kysyntäjoustosta puhutaan yleensä kysyntäjouston kuormanohjauk-

sena. Tässä työssä kysyntäjoustoa tarkastellaan pääasiassa markkinalähtöisestä näkökul-

masta. Kuvassa 3.2 esitetään esimerkki sähkökuorman siirtämisestä huippukuormitustilan-

teesta pienemmän kuormituksen ajankohtaan. 

 

 

Kuva 3.2 Sähkön kysyntäjouston kuormanohjauksen periaate ajan ja sähkötehon funktiona (Grip 2013) 

  

Kysyntäjouston avulla voidaan kuvan 3.2 mukaisesti tasoittaa sähköverkon kuormitusta ja 

näin ollen pienentää sähkön kysyntähuippuja. Valtakunnallisten sähkötehohuippujen aikaan 

sähköenergian hinta tyypillisesti nousee selvästi, koska sähkön hinta tukkumarkkinoilla 

määräytyy joka tunnille sähkön osto- ja myyntitarjousten mukaan. Tehohuippujen katta-

miseksi on yleensä käytössä paljon päästöjä aiheuttavia energiantuotantomuotoja kuten kaa-

suturbiineja. Näin ollen kysyntäjouston avulla voidaan vähentää sähköntuotannon päästöjä. 

(Järventausta et al. 2015) Toisaalta sähkön kysyntähuippujen lisäksi kysyntäjoustolla voi-

daan tasoittaa sähkön tarjontahuippuja, mikä tarkoittaa sähkönkäytön hetkellistä lisäämistä. 

Tarjontahuippuja voi syntyä tulevaisuuden sähköjärjestelmässä, kun uusiutuvat energiantuo-

tantomuodot tuottavat liikaa sähköä verkkoon. 

 

Kysyntäjouston avulla edistetään uusiutuvan energiantuotannon integrointia sähköjärjestel-

mään. Kuten kappaleessa 2.2 esitettiin, sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen tulee olla 
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jatkuvasti tasapainossa valtakunnallisen tehotasapainon säilyttämiseksi. Perinteisesti tehota-

sapainoa on säädetty sellaisilla sähkön tuotantomuodoilla, jotka sisältävät inertiaa eli liike-

energiaa. Uusiutuvien energiamuotojen lisääntyessä sähköjärjestelmässä on yhä enemmän 

sähkön tuotantomuotoja, joiden säätäminen on teknisesti vaikeaa tai kannattamatonta. Näin 

ollen kysyntäjousto sekä erilaiset energiavarastot mahdollistavat tehotasapainon ylläpitämi-

sen uusiutuviin energiamuotoihin perustuvassa sähköjärjestelmässä. (Järventausta et al. 

2015) 

 

Kysyntäjoustosta on hyötyä eri sähkömarkkinaosapuolille. Sähkönkäyttäjä voi säästää säh-

kön hintajoustolla sähkölaskussa, mikäli on tehnyt esimerkiksi pörssisähkönhintaan perus-

tuvan sähkösopimuksen. Lisäksi sähkönkäyttäjä voi kaupata sähkökuormiaan ohjattavaksi 

esimerkiksi tasehallintaa varten saadakseen vastineeksi taloudellista hyötyä. Jakeluverkko-

yhtiöille kysyntäjoustosta on hyötyä esimerkiksi pullonkaulojen hallinnassa. Lisäksi koska 

sähköverkko on mitoitettava kestämään huippukulutus, voidaan tasaisemmalla kuormituk-

sella hyödyntää sähköverkon kapasiteettia tehokkaammin ja pienentää verkon investointi-

kustannuksia. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj puolestaan voi hyödyntää kysyntäjoustoa esi-

merkiksi sähköverkon taajuudensäädössä, häiriötilanteiden hallinnassa sekä tehopulassa. 

Sähkön myyjät voivat hyödyntää kysyntäjoustoa esimerkiksi sähkön hankinnan suunnitte-

lussa ja tasehallinnassa. (Harsia 2015) 

3.2 Kysyntäjousto sähkömarkkinoilla 

Sähköjärjestelmässä tarve säätövoimalle, sähkön kysynnän joustavuudelle ja huipputeho-

kuormitusten tasoittamiselle on ollut haasteena jo pitkään, minkä vuoksi sähkön kysyntä-

jousto ei ole konseptina uusi. Suomessa suurteollisuuden sähkökuormia on hyödynnetty te-

hotasapainon ylläpidossa pitkään esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa 

(Fingrid 2017g). Pienkiinteistöissä monet jakeluverkkoyhtiöt ovat jo vuosikymmenien ajan 

soveltaneet yksinkertaisia kuormanohjauksia käyttäen pääasiassa verkkokäskyohjauksia 

(VKO) tai kantoaalto-ohjausjärjestelmiä (esim. Melko) ohjatakseen kiinteistöjen sähköläm-

mityksiä tai käyttöveden lämmityksiä tariffin mukaan. (VTT 2006) Nämä järjestelmät on 

kuitenkin nykyään korvattu etäluettavilla sähkömittareilla, jotka mahdollistavat yksinker-

taisten kuormanohjausten lisäksi myös esimerkiksi tehonrajoituspohjaisen kuormanohjauk-

sen ja siten sähkön pienkäyttäjien aktiivisen osallistumisen sähkömarkkinoille.  
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Kuten taulukosta 2.2 nähtiin, kysyntäjoustolle on tällä hetkellä periaatteessa kahdeksan eri 

markkinapaikkaa, joilla on kaikilla erilaiset edellytykset säätöjen minimikapasiteetille ja ak-

tivoitumisajalle. Yksittäisen piensähkönkäyttäjän sähkökuormat ovat kuitenkin tyypillisesti 

liian pienitehoisia voidakseen osallistua itsenäisesti millekään kysyntäjoustomarkkinalle. 

Tämän vuoksi uutena asiana sähkömarkkinoilla ovat aggregaattorit eli yritykset, jotka muo-

dostavat pienkulutuksesta ja -tuotannosta isomman kokonaisuuden. (Fingrid 2017g) Aggre-

gaattori tekee sähkönkäyttäjien kanssa sopimukset ohjattavista kuormista, huolehtii ohjauk-

sista ja maksaa sähkökuormien haltijoille taloudellista korvausta ohjauksista. Tällaisista ko-

konaisuuksista voidaan puhua myös virtuaalivoimalaitoksina.  

 

Helpottaakseen pienempien toimijoiden osallistumista kysyntäjoustomarkkinoille kanta-

verkkoyhtiö Fingrid laskee lähitulevaisuudessa säätösähkömarkkinoiden säätötarjouksen vä-

himmäiskapasiteetin 10 MW:sta 5 MW:iin sekä selvittää mahdollisuuksia laskea rajaa vielä 

5 MW:sta alaspäin. Lisäksi nykyinen puhelinsoitolla tapahtuva säätösähkön aktivointitapa 

vaihtuu sähköiseksi, mikä poistaa viiveitä säätösähkön aktivointiprosessissa. (Fingrid 

2016b) Suomessa on tällä hetkellä jo käytössä kysyntäjoustokuormia useimmilla markkina-

paikoilla, mutta niitä tarvitaan tulevaisuuden sähköjärjestelmässä yhä enemmän. Kuvassa 

3.3 esitetään Suomen sähkömarkkinoiden markkinapaikoilla olevan kysyntäjoustokapasitee-

tin määrä vuoden 2017 alussa. 

 

 

Kuva 3.3 Sähkömarkkinoilla olevan kysyntäjoustokapasiteetin määrä Suomessa vuoden 2017 alussa (Fingrid 

2017g) 
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Kuvasta 3.3 nähdään, että nykyisin kysyntäjoustokapasiteettia on eniten säätösähkömarkki-

noilla ja taajuusohjatun häiriöreservin markkinoilla sekä päivästä riippuen myös Elspot- ja 

Elbas-markkinoilla. Taajuusohjatun käyttöreservin ja automaattisen taajuudenhallintareser-

vin markkinoilla puolestaan kysyntäjoustokapasiteettia on vielä niukasti. Tehoreservimark-

kinoilla kysyntäjoustokapasiteetin osuus on 10 MW, joka on kokonaisuudessaan Fortum Po-

wer and Heat Oy:n omistaman Suomenojan lämpöpumpun kapasiteettia (Energiavirasto 

2017). Kaikista kysyntäjoustokapasiteeteista suurin osa koostuu nykyään vielä teollisuuden 

sähkökuormista, mutta tulevaisuudessa sähkön pienkäyttäjien osuus kysyntäjoustomarkki-

noilla tulee kasvamaan.  

 

Koska kysyntäjouston eri markkinapaikoilla maksetaan erisuuruisia korvauksia ohjattavasta 

kapasiteetista, on syytä tutkia niiden taloudellista potentiaalia pienasiakkaille. Järventaustan 

et al. tutkimusryhmä tarkasteli kysyntäjouston taloudellista bruttotuottopotentiaalia suoran 

sähkölämmityksen ja käyttöveden lämmityksen loppukäyttäjillä. Tarkasteluryhmään kuului 

1388 kotitalousasiakasta, joiden sähkökuormien tuottopotentiaalia eri vuosina vertailtiin 

Elspot-, säätösähkö- sekä taajuusohjatun häiriöreservin tuntimarkkinoilla. Muut markkina-

paikat rajattiin tarkastelun ulkopuolelle, koska niissä on haastavaa toteuttaa kyseisen kuor-

mitusryhmän ohjauksia. Poikkeuksena tähän on Elbas-markkinat, jossa kyseisiä kuormia 

voitaisiin periaatteessa ohjata. Elbas-markkinoiden vähäisien kaupankäyntimäärien, käyte-

tyn hinnoittelumallin sekä muiden laskennan epävarmuutta lisäävien tekijöiden vuoksi se 

rajattiin myös tarkastelun ulkopuolelle. (Järventausta et al. 2015)  

 

Tarkasteltava laskelma on tehty olettaen, että ohjattavaa kapasiteettia on 1 MW kullakin 

markkinalla. Koska kysyntäjousto ei saa heikentää sähkön loppukäyttäjien mukavuustasoa 

missään tilanteessa, laskennassa otettiin huomioon reunaehtoja. Yksittäisessä kotitaloudessa 

oletettiin tehtävän enintään viisi ohjausta per vuorokausi, joista kukin sai kestää enintään 

yhden tunnin ajan. Lisäksi kuormanohjaukset olivat estettynä jälkihuippujen aikana, joiden 

oletettiin kestävän yhtä kauan kuin edeltävä kuormanohjaus ja vastaavan energiamäärältään 

poiskytketyn energian määrää. Kuvassa 3.4 esitetään pylväsdiagrammina vuosina 2011, 

2012 ja 2013 saavutetut kokonaistuottopotentiaalit eri markkinapaikoilla. (Järventausta et al. 

2015) 
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Kuva 3.4 1 MW ohjauskapasiteetin teoreettinen taloudellinen tuottopotentiaali eri markkinapaikoilla vuosina 

2011-2013 (Muokattu lähteestä: (Järventausta et al. 2015)) 

 

Kuvasta 3.4 nähdään, että ohjauskapasiteetin teoreettinen tuottopotentiaali vaihtelee merkit-

tävästi eri markkinoiden sekä vuosien välillä. Elspot-markkinoilla tuottopotentiaalia on kaik-

kina tarkasteluvuosina selvästi vähiten. Vuosina 2011 ja 2013 taajuusohjatun häiriöreservin 

tuottopotentiaalia oli eniten, mutta vuonna 2012 säätösähkömarkkinat tarjosivat suurimman 

tuottopotentiaalin. Toisaalta Elspot-markkinat soveltuvat hyvin kysyntäjoustoon, koska tu-

levan vuorokauden Elspot-hinnat julkaistaan edellisenä päivänä n. klo 14 Suomen aikaa. Sen 

sijaan muilla kysyntäjoustomarkkinoilla hinnat tiedetään vasta toimitustuntien jälkeen, mikä 

luo haasteita ohjauksien tuottojen optimoimiselle. (Järventausta et al. 2015) 

3.3 Tekniikka osana kysyntäjoustoa 

Kysyntäjouston kuormanohjaukset edellyttävät toimiakseen järjestelmän, joka kykenee vas-

taanottamaan ohjaussignaaleja ja tekemään niiden perusteella haluttuja ohjaustoimenpiteitä. 

Suomessa yleistyneet etäluettavat sähkömittarit mahdollistavat yksinkertaisten on/off-tyyp-

pisten kuormanohjausten toteuttamisen, mutta vaativampien kuormanohjausten toteuttami-

seen tarvitaan kehittyneempiä säätö- ja hallintakokonaisuuksia kuten kiinteistöautomaatio- 

ja energianhallintajärjestelmiä (Valtonen et al. 2010). Koska etälukumittarit ovat käytän-

nössä jakeluverkkoyhtiöiden omaisuutta, on etälukumittareiden kautta toteutettavassa ky-

syntäjoustossa yhtenä osapuolena jakeluverkkoyhtiö. Sen sijaan kiinteistöautomaation ja 
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kiinteistön energianhallintajärjestelmien kautta toteutettavassa kysyntäjoustossa jakeluverk-

koyhtiöiden osallistumista ei edellytetä. Haasteena sekä etälukumittareiden että kiinteistö-

automaatio- ja energianhallintajärjestelmien kautta toteutettavissa kuormanohjauksissa on 

se, että niissä ei ole vielä standardoituja tiedonsiirron rajapintoja tai toimintamalleja. (Jär-

ventausta et al. 2015) 

3.3.1 Etäluettavat sähkömittarit ja tiedonsiirto 

Suomen Valtioneuvosto antoi vuonna 2009 asetuksen sähköntoimituksen selvityksestä ja 

mittauksesta, mikä asetti edellytyksiä kiinteistöjen sähkönmittausjärjestelmille. Sen mukaan 

sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen tuotannon mittauksen tulee perustua tuntimittaukseen 

ja mittauslaitteiston etäluentaan sähköverkon kaikissa sähkönkäyttöpaikoissa vuoden 2013 

loppuun mennessä (Valtioneuvosto 2009), minkä johdosta vuoden 2014 alusta alkaen liki-

main kaikissa Suomen kotitalouksissa on ollut kuvan 3.5 kaltainen AMR-mittari (Automatic 

Meter Reading, automaattinen mittarinluenta) eli etälukumittari. Syntyneen AMI-järjestel-

män (Advanced Metering Infrastructure, älykäs mittarinluentajärjestelmä) ensisijaisena teh-

tävänä on ollut kerätä kiinteistöjen energiankulutuksesta (sähkö, kaasu, vesi tai kaukolämpö) 

tarkempaa tietoa laskutusta varten, minkä ansiosta sähkön arviolaskutuksesta on voitu luo-

pua (TEM 2008). 

 

 

Kuva 3.5 Esimerkki etäluettavasta sähkömittarista (Landis+Gyr 2017) 
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Etäluennan lisäksi etälukumittarit sisältävät mahdollisuuden tehdä kuormanohjauksia. Val-

tioneuvoston asetuksen mukaan ”mittauslaitteiston tulee kyetä vastaanottamaan ja panemaan 

täytäntöön tai välittämään eteenpäin viestintäverkon kautta lähetettäviä kuormanohjausko-

mentoja” (Valtioneuvosto 2009). Näin ollen mittareissa on yksi tai useampia relelähtöjä, 

joita voidaan ohjata ohjelmoitavien viikkoaikataulujen tai mittarinluentajärjestelmän dynaa-

misten komentojen avulla. Relelähtöjen mahdollistamien tariffipohjaisten kuormanohjaus-

ten (esim. yö-/päiväsähkö tai kausisähkö) lisäksi useissa mittareissa on valmius tehdä myös 

tehonrajoituspohjaisia kuormanohjauksia. (VTT 2006) 

 

Tehonrajoituspohjaisten kuormanohjausten mahdollistamisen haasteena on kuitenkin se, että 

etälukumittareissa on eroja eri valmistajien välillä (TEM 2008). Kyselytutkimuksen mukaan 

Suomessa vain noin 40 %:ssa etälukumittareista on asennettuna tehonrajoitusrele ja noin 40 

%:ssa aikaohjausrele. Toisaalta osa aikaohjausreleistä on ohjattavissa tehonrajoitusreleellä 

ja päinvastoin. (Järventausta et al. 2015) Lisäksi vaikka lainsäädäntö edellyttää, että sähkö-

mittarissa on oltava ohjausrele, se ei ota kantaa mittarin takana olevaan kuormaan. Tehonra-

joitusrele sekä ohjattavat kuormat ovat kuitenkin asennettavissa myös jälkikäteen, mutta se 

edellyttää mittarin sinetöinnin purkamista ja verkkoyhtiön asentajan käyntiä kohteessa.  

 

Etälukumittareiden kuormanohjausten laajamittaisen hyödyntämisen haasteena on tiedon-

siirron ongelmat mittareiden ja niiden lukujärjestelmän välillä. Etälukumittareiden tiedon-

siirtoon voidaan käyttää useita eri tiedonsiirtotekniikoita, joista yleisimpiä Suomessa ovat 

PLC-tekniikka (Power Line Communication, sähköverkkojen tiedonsiirto) sekä GPRS-tek-

niikka (General Packet Radio Service, pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu). (VTT 2006) 

PLC-tekniikka tarkoittaa sähköverkon kautta tapahtuvaa tiedonsiirtoa, joka voidaan jakaa 

kaistanleveyden mukaan kapeakaistaiseen (<100 kbps, 0 – 148,5 kHz) ja laajakaistaiseen 

(<200 Mbps, 1,6 – 30 MHz) tiedonsiirtoon. PLC-tekniikka perustuu 50 Hz sähköverkkotaa-

juuden sekaan moduloituihin korkeampitaajuisiin signaaleihin, jotka vastaanotetaan suodat-

tamalla ja demoduloimalla esiin halutut taajuudet. Pienemmän taajuusalueen tiedonsiirtoa 

verkkoyhtiöt ovat hyödyntäneet verkostoautomaation sekä kuormanohjausten yhteydessä ja 

suuremman taajuusalueen tiedonsiirtoa puolestaan internet-yhteyksiä varten. (Ahola et al. 

2004) 
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Sähköverkkoja ei kuitenkaan ole suunniteltu tiedonsiirtoa varten, minkä vuoksi PLC-teknii-

kassa on haasteita. PLC-laitteiden välinen kantama on enintään 500 m, koska PLC-signaalit 

vaimenevat verkossa. Signaalien vaimenemisen vuoksi tiedonsiirto voi hidastua olennaisesti 

tai pahimmassa tapauksessa estyä kokonaan (Valtonen 2009), minkä johdosta PLC-tek-

niikka edellyttää toistinlaitteiden käyttöä sähköverkkojen jakelumuuntamoilla. PLC-teknii-

kan lyhyen kantaman johdosta se soveltuu parhaiten muiden tiedonsiirtotekniikoiden jat-

koksi siten, että asiakkaiden mittareilta signaalit välitetään PLC-tekniikalla esimerkiksi ja-

kelumuuntamolla sijaitsevalle keskittimelle, josta signaalit välitetään eteenpäin jollain 

muulla tiedonsiirtomenetelmällä. Ongelmia PLC-tekniikassa aiheuttavat lisäksi alhaiset tie-

donsiirtonopeudet sekä erilaiset häiriöt jakeluverkossa kuten yliaallot, transientit ja kohina 

sekä kytkentätilan muutokset. (Ahola et al. 2004) 

 

GPRS-tekniikka on GSM-tekniikan (Global System for Mobile Communications, matkapu-

helinten kommunikointijärjestelmä) seuraaja, jossa hyödynnetään sekä puhetta että dataa 

siirtävän GSM-verkon infrastruktuuria. GPRS-pakettidataliikenteessä voidaan hyödyntää ne 

resurssit, jotka GSM-yhteyksiltä jäävät käyttämättä. Koska GPRS-järjestelmä toimii sa-

moilla taajuuksilla GSM-verkon kanssa, on päätetty priorisoida GSM-yhteydet GPRS-yh-

teyksien yli. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että GPRS-liikenne voi osittain estyä, mikäli 

puhelinliikenne vie kaikki GSM-verkon resurssit. GPRS-liikenteen jatkuvuus ruuhka-ai-

koina on kuitenkin taattu määrittämällä GPRS-verkolle aina käytettävissä oleva minimika-

pasiteetti. (Valtonen et al. 2010) 

 

GPRS-tekniikan teoreettinen tiedonsiirtonopeus on 56 kbps, mutta käytännössä se jää usein 

20-40 kbps:n tienoille johtuen esimerkiksi GSM-verkon puhelinliikenteen viemästä tiedon-

siirtokapasiteetista. Myös verkon mitoituskapasiteetti ja verkon häiriötaso vaikuttavat tie-

donsiirron kapasiteettiin ja nopeuteen. Lisäksi ongelmia tiedonsiirrossa voi syntyä alueilla, 

joilla GSM-verkon kuuluvuus on huono, kuten suurten mäkien lähellä. Asiakkaiden maan-

tieteellisten sijaintien sekä ajoittaisten GSM-verkon ruuhkautumisten vuoksi tiedonsiirron 

viiveet voivat kasvaa pitkiksi, minkä vuoksi GPRS-tiedonsiirto ei ole riittävän luotettava 

tiedonsiirtomenetelmä nopeiden ohjaussignaalien välittämiseen. Keskimäärin GPRS-tek-

niikka tarjoaa kuitenkin PLC-tekniikkaa huomattavasti suuremman tiedonsiirtokapasiteetin 

sekä laajemman kattaman. GSM-verkot kattavat lähes koko Suomen, minkä vuoksi GPRS 
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on etenkin harvaan asutulla alueella kustannustehokkain tiedonsiirtoratkaisu. (Valtonen et 

al. 2010)  

 

Etälukumittareissa nykyisin yleisesti käytetyt tiedonsiirtomenetelmät eivät ole riittävän luo-

tettavia tai nopeita soveltuakseen esimerkiksi reservimarkkinoiden edellyttämiin nopeisiin 

kuormanohjauksiin. Todennäköisesti tulevaisuudessa etälukumittareiden luennassa ja sig-

naalien välittämisessä tullaan hyödyntämään yhä enemmän 3G- (3rd Generation, kolmannen 

sukupolven matkapuhelinteknologia) ja 4G-verkkoja (4th Generation, neljännen sukupolven 

matkapuhelinteknologia), jotka soveltuvat paremmin nopeisiin ohjauksiin sekä mahdollista-

vat suurempien datamäärien siirron kuin nykyiset tiedonsiirtomenetelmät. (Valtonen et al. 

2010) Ne edellyttävät etälukumittarilta kuitenkin yhteensopivaa tiedonsiirtomoduulia, joi-

den päivittäminen erikseen mittareihin on yleensä taloudellisesti kannattamatonta. Etäluku-

mittareiden käyttöiäksi on arvioitu vain noin 10-20 vuotta (VTT 2006), minkä vuoksi etälu-

kumittarit tullaan joka tapauksessa jälleen uusimaan tai päivittämään seuraavien noin 10 

vuoden aikana. 

3.3.2 Kiinteistöautomaatio- ja energianhallintajärjestelmät 

Asuinrakennuksissa ovat viime vuosina yleistyneet kiinteistöautomaatio- (BACS, Building 

Automation and Control System) ja energianhallintajärjestelmät (HEMS, Home Energy Ma-

nagement System), jotka mahdollistavat etälukumittareiden kuormanohjauksia kehittyneem-

piä ohjaustapoja. Kiinteistöautomaatioksi luokitellaan rakennuksen automaattiset säätö-, 

valvonta-, ohjaus- ja hälytystoiminnot, joiden avulla hallitaan kiinteistön lämmitys-, vesi-, 

ilmanvaihto-, sähkö- sekä automaatioprosesseja. Kiinteistöautomaation avulla voidaan pa-

rantaa kiinteistön olosuhteita, vähentää rutiinityötä, pienentää taloudellisia ja henkilöriskejä 

sekä säästää energiaa. (Sähkötieto 2017)  

 

Energianhallintajärjestelmien ensisijaisena tavoitteena puolestaan on luoda käyttäjälle mah-

dollisuus seurata reaaliaikaisesti kiinteistön laitteiden energiankulutusta, tehdä haluttuja oh-

jaustoimenpiteitä sekä säästää energiaa. Energianhallintajärjestelmät edellyttävät toimiak-

seen kiinteistöautomaatiota, mutta kiinteistöautomaatiojärjestelmät eivät välttämättä sisällä 
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energianhallintajärjestelmän piirteitä. Sekä kiinteistöautomaation että energianhallintajär-

jestelmien avulla voidaan säästää energiaa, minkä vuoksi ne ovat potentiaalisia pienkiinteis-

töjen kysyntäjouston teknisiä ratkaisuja. 

 

Kiinteistöautomaation yleistyminen on ollut nopeaa johtuen digitaalitekniikan kehityksestä. 

Ennen 1980-lukua valvontatoiminnot toteutettiin säätötoiminnoista erillisenä järjestelmänä, 

kun kiinteistöautomaatio rakentui käytännössä analogisiin komponentteihin perustuvista 

säätimistä. 1980-luvulla yleistyivät DDC-pohjaiset (Direct Digital Control, suora digitaali-

nen säätö) järjestelmät, joiden avulla voitiin asettaa parametreja säätimille suoraan valvo-

mosta. (Sähkötieto 2017) 1990-luvulla tietokoneiden ja Windowsin yleistyessä valvontajär-

jestelmiin voitiin integroida säätötekniikan sovelluksia, jolloin kiinteistön valvonta-alakes-

kuksista (VAK) alkoi tulla itsenäisesti toimivia yksiköitä. Kiinteistöautomaatiossa vakiintui 

rakenteeksi kuvassa 3.6 vasemmalla esitetyn järjestelmän mukainen kolmitasoinen hierar-

kia, johon kuului valvomo-, alakeskus- ja kommunikoiva huonelaitetaso. (Sähkötieto 2012) 

Tekniikan kehittyessä alettiin kuitenkin suosia kiinteistöautomaation rakenteena hajautettua 

järjestelmää, jossa kokonaisjärjestelmä on jaettu pienempiin osakokonaisuuksiin. Hajaute-

tussa järjestelmässä jokainen yksikkö toimii riippumatta muista yksiköistä, sillä yksiköiden 

toiminta perustuu niiden omaan älyyn. (Sähkötieto 2017) 

 

 

Kuva 3.6 Kiinteistöautomaatiojärjestelmien topologiarakenteet (Sähkötieto 2017) 
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Perinteiset hierarkkiset kiinteistöautomaatiojärjestelmät ovat tyypillisesti jäykkiä järjestel-

miä, minkä vuoksi niitä ei enää juurikaan tehdä. Eri valmistajien järjestelmät käyttävät omia 

tiedonsiirtoprotokolliaan, joista osa on suljettuja ja epästandardeja. Näin ollen järjestelmien 

integrointi on vaivalloista ja kallista. Hajautettuihin kenttäväyliin perustuvat järjestelmät 

puolestaan ovat joustavia ja mahdollistavat monipuoliset ohjaustoiminnot. Niiden tiedonsiir-

toprotokollat ovat usein avoimia ja standardisoituja, mikä mahdollistaa hajautetun järjestel-

män osapuolten kommunikoinnin ja niiden integroinnin muihin järjestelmiin. (Sähkötieto 

2017) 

 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmien soveltuvuus kysyntäjoustoon riippuu järjestelmän tyy-

pistä. Vanhimmat järjestelmät eivät sovellu kysyntäjoustoon, koska niiden käyttämiin yk-

sikkösäätimiin ei pääse käsiksi ulkoisella ohjauksella. 1990-luvun vaihteen jälkeen tehdyissä 

kiinteistöautomaatiojärjestelmissä on tyypillisesti mahdollisuus lisätä input-kortteja, joihin 

esimerkiksi etälukumittarin ohjaussignaali voitaisiin tuoda. Näissä haasteena on kuitenkin 

se, miten voidaan indikoida ylemmälle tasolle tieto esimerkiksi poiskytkeytyneen sähköte-

hon suuruudesta. Nykyaikaiset automaatiojärjestelmät ovat avoimia ja väyläpohjaisia, mikä 

tarkoittaa sitä, että niiden valjastaminen kysyntäjoustoon ei välttämättä edellytä varsinaisia 

asennusmuutoksia. Niissä kysyntäjouston kannalta oleellisimmat kuormat ovat lähes aina 

kytketty siten, että niissä on kuormanohjauksen mahdollistavat komponentit valmiina. (Jär-

ventausta et al. 2015) 

 

Kiinteistön energianhallintajärjestelmien voidaan ajatella olevan uuden sukupolven kiinteis-

töautomaatiojärjestelmiä, jotka mahdollistavat kiinteistöautomaation toimintojen lisäksi re-

aaliaikaisen energiankulutustietojen seuraamisen. Käyttäjä voi tarkkailla energiankulutus-

taan reaaliaikaisesti käyttöliittymästään esimerkiksi tietokoneelta, älypuhelimesta tai erilli-

seltä kotiin asennettavalta näytöltä. Energianhallintajärjestelmät ovat perinteisiä kiinteistö-

automaatiojärjestelmiä älykkäämpiä ja ne voidaan ohjelmoida oppimaan käyttäjänsä prefe-

renssejä kiinteistön energianhallinnassa. Lisäksi ne pystyvät esimerkiksi tarkkailemaan re-

aaliaikaisesti sähkön hintaa ja optimoimaan siten kiinteistön sähköenergian kulutusta ottaen 

kuitenkin huomioon käyttäjän asettelemat raja-arvot ja kiinteistön olosuhteissa tapahtuvat 

muutokset (Eskelinen 2014). 
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Energianhallintajärjestelmät perustuvat yleensä pilvipalveluihin, jotka ovat internetissä tar-

jottavia ohjelmistojen ja datan tallennuspalveluita (Sähkötieto 2017). Niiden avulla esimer-

kiksi sähkön hintatiedot, säätiedot, laitteiden energiankulutusdata sekä asukkaan käyttöliit-

tymä integroituvat sujuvasti yhdeksi kokonaisuudeksi. Sähkön hintajouston lisäksi pilvipal-

velun kautta olisi mahdollista toteuttaa kysyntäjouston kuormanohjauksia. Energianhallin-

tajärjestelmien tiedonsiirto on usein toteutettu internet-yhteyden tai muiden langattomien ja 

edistyneiden tiedonsiirtomenetelmien avulla, jotka mahdollistavat kaksisuuntaiset ja nopeat 

ohjaukset.  

3.4 Kysyntäjouston soveltamisen haasteita 

Kysyntäjousto on valtaosalle ihmisistä vielä melko tuntematon käsite, minkä vuoksi haas-

teena on ihmisten kysyntäjoustotietoisuuden lisääminen ja aktivoiminen osaksi sähkömark-

kinoita. Jotta kysyntäjoustoon osallistuminen olisi sähkökuormien haltijoille houkuttelevaa, 

siitä tulisi saada riittävän suurta taloudellista hyötyä esimerkiksi sähkölaskun pienenemisenä 

tai muuna taloudellisena korvauksena. Taloudellisten korvausten osalta suurena haasteena 

on kysyntäjoustokuormien tuotteistaminen, minkä vuoksi niiden hinnoittelumallien tulisi 

olla riittävän selkeitä (Järventausta et al. 2015). Kiinteistöissä kysyntäjouston ongelmia ovat 

lisäksi standardoimattomat tietojärjestelmien rajapinnat ja käytössä olevien järjestelmien he-

terogeenisuus. Tiedonsiirron haasteena on se, että useat etälukumittareissa ja kiinteistöauto-

maatiojärjestelmissä käytössä olevat tiedonsiirtomenetelmät ovat puutteellisia ja liian epä-

luotettavia. Luvussa 6 pohditaan kattavammin kysyntäjouston haasteita sen teknisissä toteu-

tusmalleissa. 

 

Verkkoyhtiöiden näkökulmasta suurimpia haasteita kysyntäjouston soveltamisessa on kan-

nustimien puute. Verkkoliiketoiminnan valvontamalli kannustaa verkkoyhtiöitä verkon vah-

vistuksiin, mutta ei kysyntäjoustoon, minkä vuoksi sähköverkon pullonkauloja korjataan lä-

hinnä verkostoinvestoinneilla. (Järventausta et al. 2015) Lisäksi sähköverkkojen kannalta 

kysyntäjoustotoimenpiteissä yleisenä haasteena ovat niin sanotut jälkihuiput, joita syntyy, 

kun tehdyn kuormanohjauksen jälkeen useat kuormat kytkeytyvät päälle samanaikaisesti. 

Tulevaisuudessa yleistyvien sähköautojen lataukset aiheuttavat myös lisäkuormitusta säh-

köverkolle, minkä vuoksi yhtenä haasteena on sähköautojen latauspisteiden kysyntäjouston 

toteuttaminen. 



 

42 

 

4. KYSYNTÄJOUSTON MAHDOLLISUUDET PIENKIINTEISTÖISSÄ 

Pienasiakkaiden tärkein motiivi osallistua sähkön kysyntäjoustoon on potentiaalinen säästö 

sähkölaskussa tai muu taloudellinen hyötyminen. On kuitenkin tutkittu, että asiakkaalle mer-

kittävien ja kannattavien säästöjen saavuttamisen toteuttaminen on haastavaa (Annala 2015). 

Huolimatta nykyajan kasvavasta vihreän ajattelun trendistä asiakkaiden ei voida olettaa jat-

kuvasti olevan kiinnostuneita sähkönkulutuksestaan ja sen vähentämisestä. Asiakkaat eivät 

myöskään voi olla tietoisia erilaisista syistä johtuvista, ennalta arvaamattomista hetkellisistä 

tai vaihtuvista joustotarpeista. Näin ollen automaattinen kysyntäjousto etäohjattuna on to-

dennäköisesti parempi vaihtoehto verrattuna sähkön hintajoustolla toteutettaviin manuaali-

siin kuormanohjauksiin (Annala 2015). 

 

Tutkimusten mukaan asiakkaat suostuvat osallistumaan sähkön kysyntäjoustoon käytän-

nössä vain siinä tapauksessa, että se ei vaadi heiltä muutoksia käyttötottumuksiin ja rutiinei-

hin (Annala 2015). Tästä johtuen kiinteistön kaikki sähkökuormat eivät sovellu hyödynnet-

täväksi kysyntäjoustossa. Potentiaalisimpia ohjattavia sähkökuormia ovat erilaiset lämpö-

kuormia sisältävät sähkökuormat, koska niiden poiskytkeminen ei aiheuta välitöntä haittaa 

asiakkaalle. Pienkiinteistöjen sähkökuormat voidaan kysyntäjouston kuormanohjausten nä-

kökulmasta luokitella kolmeen ryhmään: 

 

1) Etäluettavan sähkömittarin avulla ohjattavissa olevat sähkökuormat 

2) Kiinteistön energianhallintajärjestelmän tai kiinteistöautomaation avulla ohjattavissa 

olevat sähkökuormat 

3) Kysyntäjoustoon soveltumattomat sähkökuormat 

 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia sähkökuormia voidaan ohjata etälukumittarin tehonrajoi-

tusreleellä. Niiden käyttöönotto on toteutettavissa nykyisillä kytkennöillä pienkiinteistöissä 

tai niiden käyttöönotto vaatisi suhteellisen vähän kytkentämuutoksia ja investointeja asiak-

kaalta. Kiinteistöautomaation tai kiinteistön energianhallintajärjestelmän kautta ohjattavat 

kuormat puolestaan tarkoittavat sähkökuormia, joiden hyödyntäminen kysyntäjoustossa 

edellyttää yleensä lisälaitteiden asentamista. Ne sisältävät kuitenkin myös kaikki sähkökuor-

mat, jotka ovat ohjattavissa etälukumittarin avulla. Ne voivat saada ohjaustiedon joko etälu-

kumittarilta tai erilliseltä järjestelmältä. Kysyntäjoustoon soveltumattomat sähkökuormat 
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puolestaan tarkoittavat kuormia, joissa ei ole käytön ajankohdan kannalta joustovaraa tai 

joita ei voida käyttää sähköverkon taajuudenhallinnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi viihde-

laitteet kuten televisiot ja tietokoneet, keittiölaitteet sekä muut niin sanotut käyttölaitteet.  

 

Vaikka yksittäinen sähkökuorma kuuluisi jompaankumpaan kahdesta ensimmäisestä ryh-

mästä kysyntäjouston näkökulmasta, sillä tulisi olla myös valtakunnallisesti merkitystä säh-

kön käyttämisen kannalta. Näin ollen on syytä tarkastella sähkökuormien kuluttamia ener-

giamääriä vuositasolla. Kuvassa 4.1 havainnollistetaan graafisesti omakoti- ja paritalojen 

sähkökuormien loppukäytön jakaumaa vuonna 2011. 

 

 

Kuva 4.1 Omakoti- ja paritalojen sähkökuormien loppukäytön jakauma Suomessa vuonna 2011 (Muodostettu 

lähteen (Motiva 2013) datan avulla) 

 

Kuvasta 4.1 nähdään, että erilaiset sähkölämmityskuormat, veden lämmitys sekä kodin säh-

kölaitteet kuluttavat eniten sähköä. Taulukossa 4.1 esitetään tarkemmin eriteltynä omakoti- 

ja paritalojen sähköenergian loppukäytön jakauma Suomessa vuonna 2011 sekä arvioidaan 

eri sähkökuormien soveltuvuutta kysyntäjoustoon etälukumittaria, energianhallintajärjestel-

mää tai kiinteistöautomaatiojärjestelmää hyödyntäen. 
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Taulukko 4.1 Pienkiinteistöjen sähköenergian loppukäyttö Suomessa vuonna 2011 (Motiva 2013) sekä arvi-

oidut sähkökuormien ohjausmahdollisuudet etälukumittarilla (AMR), kiinteistön energianhallintajärjestel-

millä (HEMS) tai kiinteistöautomaatiolla (BACS) 

    
Energian-
kulutus 
[GWh] 

Osuus 
[%] 

AMR 
HEMS/ 
BACS 

Sähkölaitteet 

Astianpesukone 218 1,5  x 

Autonlämmitys 549 3,9  x 

Kylmälaitteet 738 5,2  x 

Liesi ja muu ruoanvalmistus 307 2,2   

Muut kodin sähkölaitteet 1232 8,7   

Pyykinpesu ja kuivaus 215 1,5  x 

Sähkökiuas 667 4,7  x 

Televisio ja lisälaitteet 266 1,9   

Tietokone ja lisälaitteet 396 2,8   

Valaistus 
Sisävalaistus 687 4,8  x 

Ulkovalaistus 226 1,6  x 

Veden lämmitys 
Huonekohtainen 1054 7,4 x x 

Keskuslämmitys 476 3,3 x x 

Lisälämmityslaitteet (muut 
kuin sähkölämmitteiset 

asunnot) 

Lattialämmitys 165 1,2 x x 

Ilmalämpöpumput 118 0,8  x 

Muut lisälämmitykset sähköllä 85 0,6  x 

Lämpöpumput 

Maalämpöpumppu 198 1,4 x x 

Muut vesikiertoiset lämpöpumput 79 0,6 x x 

Lisälämmitysvastukset 29 0,2 x x 

Perinteinen 
sähkölämmitys 

Huonekohtainen sähkölämmitys 4326 30,4 x x 

Vesikiertoinen sähkölämmitys 681 4,8 x x 

Lisälämmityslaitteet 509 3,6 x x 

LVI- ja jäähdytyslaitteet 
Jäähdytyslaitteet 35 0,2  x 

LVI-laitteet 659 4,6  x 

Ulkorakennukset Sähkölämmittimet 303 2,1 x x 

  yht. 14 216 100     

 

Taulukossa 4.1 on arvioitu, että periaatteessa etälukumittarilla ohjaukseen soveltuvat jous-

tavat, lämpökapasiteettia sisältävät sähkökuormat, koska ne eivät edellytä nopeita ohjaus-

signaaleja. Näitä ovat sähkölämmitteiset kiinteistöt kokonaisuudessaan, veden lämmitys 

lämminvesivaraajalla ja vesikiertoiset lämpöpumput sekä niiden lisälämmitysvastukset. 

Myös jotkut lisälämmityslaitteet, kuten lattialämmitykset, soveltuisivat periaatteessa liitet-
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täväksi tehonrajoitusreleen ohjaukseen. HEMS- ja BACS-järjestelmien ohjaukseen soveltu-

vat periaatteessa kaikki kuormat paitsi viihdelaitteet, ruoanlaittolaitteet sekä muut käyttö-

laitteet. Osa ohjattavista kuormista, kuten pyykinpesukoneet, astianpesukoneet ja valaistus-

järjestelmät, eivät sovellu on/off-tyyppisiin kuormanohjauksiin, vaan ne edellyttävät kuor-

mien ohjauksilta mahdollisuutta pudottaa tehoa hetkellisesti.  

 

Tässä luvussa tarkastellaan ensin lämmityskuormien ohjausten vaikutusta asunnon sisäläm-

pötilaan. Toiseksi tarkastellaan sähkölämmityslaitteiden, lämminvesivaraajien sekä lämpö-

pumppujen kysyntäjoustopotentiaaleja, jotka soveltuvat pitkäkestoisiin kuormanohjauksiin. 

Lopuksi tarkastellaan kylmälaitteiden, ilmanvaihtokoneiden, sähkökiukaiden ja autonläm-

mitystolppien kysyntäjoustopotentiaaleja, jotka ovat mahdollisia lyhytkestoisesti ohjattavia 

sähkökuormia. 

4.1 Ohjausten vaikutukset asuinkiinteistöjen sisälämpötilaan 

Parhaiten kysyntäjoustoon soveltuvat lämpökapasiteettia sisältävät sähkökuormat. Reunaeh-

tona lämmityskuormien ohjauksessa on kuitenkin se, ettei kiinteistön asukkaalle saa koitua 

huomattavaa haittaa ohjauksista. Näin ollen on syytä tarkastella ohjausten vaikutuksia kiin-

teistön sisälämpötilaan. Asunnon jäähtyminen riippuu sen vahvasti sen erityskyvystä, minkä 

vuoksi seuraavassa tarkastellaan raskasrakenteisen matalaenergiatalon, raskasrakenteisen 

standarditalon, kevytrakenteisen matalaenergiatalon sekä kevytrakenteisen standarditalon 

jäähtymistä ajan suhteen, kun ulkolämpötilaksi oletetaan -25 °C ja talon pinta-alaksi 142 m2.  

 

Raskasrakenteiselle talolle lämpökapasiteetin lattiapinta-alaa kohden oletetaan olevan 470 

kJ/m2K ja kevytrakenteiselle talolle 190 kJ/m2K. Standarditalo tarkoittaa kiinteistöä, joka 

täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman edellytykset lämmöneristykselle, jolloin sen 

lämmöntarve on enimmillään 34 W/m2. Matalaenergiatalo puolestaan tarkoittaa kiinteistöä, 

jonka eristyskyky on erinomainen, jolloin sen lämmöntarve on enimmillään 23 W/m2. (VTT 

2013) Edellä olevan perusteella voitiin laskea ja piirtää kuvaajaan kiinteistön sisälämpötilan 

teoreettinen käyttäytyminen neljässä eri tapauksessa. Liitteessä I esitetään esimerkkilas-

kelma kevytrakenteisen standarditalon jäähtymisestä. 
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Kuva 4.2 Pinta-alaltaan 142 m2 kokoisen omakotitalon teoreettinen jäähtyminen kolmen vuorokauden aikana 

ulkolämpötilassa -25 °C lämmityksen kytkeytyessä pois päältä, kun talon tyypiksi oletetaan raskasrakenteinen 

matalaenergiatalo, raskasrakenteinen standarditalo, kevytrakenteinen matalaenergiatalo tai kevytrakenteinen 

standarditalo 

 

Kuvasta 4.2 nähdään, että mitä parempi eristyskyky kiinteistöllä on, sitä hitaammin se jääh-

tyy. Joka tapauksessa kiinteistön jäähtymisen nopeus on hidastuvaa sisälämpötilan ja ulko-

lämpötilan välisen eron pienentyessä. Esitetyt jäähtymisen kuvaajat havainnoivat kuitenkin 

peräti kolmen vuorokauden lämmityskatkosta esimerkkikiinteistöissä, mitä ei todellisuu-

dessa kysyntäjouston reunaehtojen puitteissa tehtäisi. Kysyntäjouston kannalta merkittävim-

piä ovat vain kiinteistöjen jäähtymisen ensimmäiset tunnit, minkä vuoksi kuvassa 4.3 tar-

kastellaan tarkemmin edellä esitetyn esimerkin kolmea ensimmäistä tuntia.  
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Kuva 4.3 Pinta-alaltaan 142 m2 kokoisen omakotitalon teoreettinen jäähtyminen kolmen tunnin aikana ulko-

lämpötilassa -25 °C lämmityksen kytkeytyessä pois päältä, kun talon tyypiksi oletetaan raskasrakenteinen 

matalaenergiatalo, raskasrakenteinen standarditalo, kevytrakenteinen matalaenergiatalo tai kevytrakenteinen 

standarditalo 

 

Kuvasta 4.3 nähdään, että raskasrakenteinen matalaenergiatalo jäähtyy kolmen tunnin ai-

kana vain noin 0,5 °C, mutta kevytrakenteinen standarditalo jäähtyy vastaavassa ajassa lähes 

2 °C. On kuitenkin otettava huomioon, että laskelmat poikkeavat usein todellisuudesta joh-

tuen esimerkiksi ovien tai ikkunoiden avaamisesta sekä siitä, että useissa kiinteistöissä eris-

teet eivät ole rakentamismääräyskokoelman edellyttämien standardien mukaisia. Lämmityk-

sen ohjausten vaikutuksia kiinteistön sisälämpötilaan on tutkittu tarkemmin esimerkiksi 

Konstantin Pandakovin diplomityössä Residential Demand Response Strategies (Pandakov 

2014). 

4.2 Pitkäkestoiseen kysyntäjoustoon soveltuvien sähkökuormien potentiaali 

Kuten edellä esitetyistä kiinteistön jäähtymisen kuvaajista nähtiin, lämmityskapasiteettia si-

sältäviä sähkökuormia voitaisiin ohjata pois päältä jopa tuntien ajaksi erityisesti hyvin eris-

tetyissä kiinteistöissä. Virtuaalivoimalalaitoksen luomisen kannalta pitkäkestoiseen kuor-

manohjaukseen soveltuvien sähkökuormien ohjaus on yksinkertaisempaa kuin lyhytkestoi-

seen soveltuvien kuormien ohjaus, koska niiden ohjauksen ei tarvitse olla nopeatempoista ja 
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vuorottelevaa. Näin ollen ohjattavien sähkökuormien lukumäärä pysyy pienempänä. Seuraa-

vassa tarkastellaan sähkölämmityslaitteiden, lämminvesivaraajien sekä lämpöpumppujen 

kysyntäjoustopotentiaaleja. 

4.2.1 Sähkölämmityslaitteet ja lämminvesivaraajat 

Sähkölämmityksellä tarkoitetaan joko jatkuvatoimista, varaavaa tai osittain varaavaa sähkö-

lämmitystä. Suorassa sähkölämmityksessä sähköenergiaa muutetaan lämmöksi lämmön tar-

peen mukaan ja luovutetaan välittömästi lämmitykseen. Varaavassa sähkölämmityksessä 

sähköenergiaa muutetaan lämmöksi ja varastoidaan lämpöenergiana, jota voidaan luovuttaa 

lämmitykseen lämmön tarpeen mukaan. Osittain varaava sähkölämmitys puolestaan toimii 

tiettyyn ulkolämpötilaan asti varaavan lämmityksen periaatteella ja lämpötilan alittuessa 

siirtyy toimimaan suoran lämmityksen periaatteella. Sähkölämmitys on Suomessa käytössä 

pääasiassa omakotitaloissa ja loma-asunnoissa, rivitalokiinteistöissä sekä pienissä yksittäi-

sissä palvelurakennuksissa. 2000-luvulla on vakiintunut yleisimmäksi lämmitysratkaisuksi 

sähköinen lattialämmitys osittain varaavana tai jatkuvatoimisena. Vuonna 2015 Suomessa 

oli noin 605 000 sähkölämmitteistä rakennusta, joista noin 480 000 oli omakotitaloja ja lähes 

kaikki loput rivitalohuoneistoja. (Järventausta et al. 2015) 

 

Sähkölämmitys voidaan toteuttaa joko huonekohtaisena tai vesikiertoisena. Huonekohtaisiin 

sähkölämmitysratkaisuihin kuuluu lattialämmitys kaapeleilla, joka voidaan toteuttaa jatku-

vatoimisena eli suorana tai vaihtoehtoisesti osittain varaavana. Jatkuvatoiminen lattialämmi-

tys on päällä tarpeen mukaan ja sitä säädetään huonekohtaisilla termostaateilla. Osittain va-

raavassa lattialämmityksessä betonilaatta lämmitetään edullisen yösähkön aikana, mutta sitä 

täydennetään yleensä esimerkiksi patterilämmityksellä tai huonekohtaisella tuloilman läm-

mityslaitteella. Täysin varaavia lattialämmitysratkaisuja ei yleensä tehdä niiden huonon sää-

dettävyyden vuoksi. Lattialämmityksen lisäksi huonekohtainen sähkölämmitys voidaan to-

teuttaa patterilämmityksenä, kattolämmityksenä tai ilmalämmityksenä, jotka kaikki luoki-

tellaan suoriksi sähkölämmitysratkaisuiksi. (Motiva 2012) Huonekohtaisissa sähkölämmi-

tysratkaisuissa lämmin käyttövesi tuotetaan yleensä erillisellä lämminvesivaraajalla. 

 

Vesikiertoisissa sähkölämmitysratkaisuissa lämmöntuottolaitteena on joko sähkövastuksilla 

varustettu varaaja tai sähkökattila. Varaajalämmityksessä varaajan koko on tyypillisesti  
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1-2 m3, jolla tuotetaan tilojen lämmitysenergia sekä tyypillisesti myös lämpimän käyttöve-

den tarvitsema energia. (Motiva 2012) Tämä vastaa esimerkiksi 50 °C lämpötilaeroa hyö-

dyntäen noin 60-120 kWh suuruista energiavarastoa. Lämmin käyttövesi voidaan kuitenkin 

tuottaa myös erillisellä lämminvesivaraajalla, joilla pyritään yleensä hyödyntämään yösäh-

köä 90-prosenttisesti (Motiva 2012). Sähkökattilalämmityksessä puolestaan tuotetaan jatku-

vatoimisesti talon tarvitsema lämmitysenergia sähkövastuksilla. Lämpöenergia jaetaan huo-

netiloihin vesikiertoisella lämmönjakojärjestelmällä, kuten lattia- tai patterilämmityksellä. 

Lämmin käyttövesi tuotetaan erillisellä käyttövesivaraajalla, mutta se voidaan myös yhdistää 

yhdeksi laitteeksi sähkökattilan kanssa. (Motiva 2012) 

 

Kysyntäjouston näkökulmasta sähkölämmitys edustaa laajamittaista ja helposti ennakoita-

vaa tehoa ja on sen vuoksi yksi potentiaalisimmista kysyntäjouston kohteista. Sähkölämmi-

tysratkaisuista erityisesti varaavat ja osittain varaavat järjestelmät soveltuvat erinomaisesti 

kysyntäjoustoon niiden joustavuuden vuoksi. Myös suora sähkölämmitys voi hyvin eriste-

tyssä talossa olla jopa muutaman tunnin pois päältä, varsinkin jos lämmitykseen käytetään 

lisäksi varaavaa tulisijaa. (TEM 2008) Kiinteistön jäähtymisnopeus on kuitenkin hyvin yk-

silöllistä ja riippuu sen eristyskyvystä, rakenteiden lämpökapasiteetista sekä vallitsevasta ul-

kolämpötilasta.   

 

Yksittäisen sähkölämmittäjän kulutus on pientä, mutta kuormitusprofiililtaan sähkölämmit-

täjät ovat tyypillisesti keskenään samanlaisia. Sähkökuormien kulutusprofiilien homogeeni-

suus yksinkertaistaa kysyntäjouston hyödyntämistä, koska tällöin niiden hetkellinen kysyn-

täjoustopotentiaali on helposti ennakoitavissa. (TEM 2008) Todellisuudessa sähkölämmitys 

toimii siten, että se on joko kokonaan päällä, pois päältä, tai esimerkiksi puolella teholla 

riippuen siitä, kuinka monelle lähdölle sähkölämmitys on jaettu. Sähköverkolle suoran säh-

kölämmityksen kiinteistöt näkyvät kuitenkin niiden suuren määrän vuoksi melko tasaisena 

kuormana. Varaavan sähkölämmityksen kiinteistöt puolestaan kuluttavat päiväsaikaan vain 

vähän sähköä, mutta muodostavat suuria tehopiikkejä varaajan vastusten kytkeytyessä päälle 

tyypillisesti klo 22 aikaan. Seuraavassa esitetään sähkölämmitteisten kiinteistöjen esimerk-

kikuormitusprofiilit tyypillisenä talvipäivänä. 
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Kuva 4.4 Suoran, osittain varaavan sekä täysin varaavan sähkölämmitteisen omakotitalon esimerkkikuormi-

tusprofiilit tyypillisenä talvipäivänä (Muokattu lähteestä: (ENETE 2010)) 

 

Kuvasta 4.4 nähdään, että suoran sähkölämmityksen kiinteistössä kuormitusprofiili on 

melko tasainen, koska suora sähkölämmitys lämmittää asuntoa tarpeen mukaan vuorokau-

den ajasta riippumatta. Varaavan sähkölämmityksen kiinteistössä sähkötehonkulutusprofiili 

puolestaan muodostaa suuria piikkejä öisin, jolloin lämminvesivaraajan vettä lämmitetään. 

Myös osittain varaavan sähkölämmityksen kiinteistössä sähkötehonkulutusprofiili muodos-

taa suurimmat tehopiikit öisin, mutta lämmitystä tapahtuu jonkin verran myös päiväsaikaan. 

 

Sähkölämmityskuormien kysyntäjoustopotentiaalien arviointi on haastavaa, koska kuormien 

tehot ja käyttöprofiilit vaihtelevat vuorokauden sekä vuodenajan mukaan. Taulukossa 4.2 

esitetään kuitenkin arviot sähkölämmityskuormien valtakunnallisista laitetehoista sekä tek-

nisistä ohjauspotentiaaleista. Lisäksi esitetään kunkin sähkökuorman ohjauspotentiaalin riip-

puvuus ajankohdasta. Arviot tehoista on tehty käyttäen rakennusten yleistä mitoitusperiaa-

tetta 25 W/m3 ja ne kuvastavat keskimääräisiä ohjauspotentiaaleja, eli ne on laskettu ulko-

lämpötilassa 0 °C, joka on likimain keskimääräinen ulkolämpötila Suomessa lämmityskau-

della. Todellisuudessa lämmityksen hetkittäinen ohjauspotentiaali riippuu hetkellisestä ul-

kolämpötilasta ja se voidaan laskea muuttamalla arviota noin 100 MW yhtä lämpötila-asteen 

muutosta kohden. Lämminvesivaraajien tehoarvio on tehty olettamalla keskimääräiseksi 

lämminvesivaraajan tehoksi 3 kW. (Järventausta et al. 2015) 
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Taulukko 4.2 Sähkölämmityskuormien arvioidut valtakunnalliset tehokapasiteetit, tekniset ohjauspotentiaalit 

sekä niiden ohjattavuuksien aikariippuvuudet (Järventausta et al. 2015) 

Sähkökuorma 
Laiteteho 

[MW] 
Tekninen ohjaus- 
potentiaali [MW] 

Vuorokausi- 
riippuvuus 

Vuodenaika- 
riippuvuus 

aa pv il yö Tal Kev Kes Syk 

Suora 
sähkölämmitys 

5000 1800 x x x x x x  x 

(Osittain) varaava 
lattialämmitys 

500 350    x x x  x 

Varaava vesivaraaja-
lämmitys (yö) 

700 630    x x x  x 

Varaava vesivaraaja-
lämmitys (päivä) 

350 300 x x x  x x x x 

Lämminvesi- 
varaaja 

1500 1200    x x x x x 

 

Taulukossa 4.2 arvioidaan suoralla sähkölämmityksellä olevan ohjauspotentiaalia jopa  

1800 MW, mitä voidaan hyödyntää vuorokauden ajankohdasta riippumatta. Asennetun lai-

tetehon ja teknisen ohjauspotentiaalin suuri ero johtuu lämpötilariippuvuuden lisäksi siitä, 

että laskelmassa on oletettu yksittäisessä kiinteistössä asetettavan keskimäärin 60 % sähkö-

lämmitystehosta tehonrajoitusreleen taakse. Suora sähkölämmitys on tyypillisesti jaettu use-

alle lähdölle, jolloin kuormanohjaukseen voitaisiin asettaa vain yksi sähkölämmitysläh-

döistä. Osittain varaavissa sähkölämmityksissä puolestaan ohjauspotentiaalia on arviolta 

350 MW. Ohjauspotentiaalia on eniten pääasiassa yöaikaan, mutta kovimmilla pakkasilla 

myös päiväsaikaan, koska silloin lämmitystapa vaihtuu jatkuvatoimiseksi. Yöaikaan läm-

mittävissä vesivaraajalämmityksissä ohjauspotentiaalia on arviolta 630 MW, joka kuitenkin 

on käytössä ja siten ohjattavissa vain yöllä.  

 

Suoran ja osittain varaavan sähkölämmityksen sekä yöaikaan lämmitettävän vesivaraajaläm-

mityksen ongelmana kysyntäjouston näkökulmasta on se, että niissä kesäaikaan ohjauspo-

tentiaalia on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Osa varaajalämmityksistä ei kuitenkaan ole yöai-

kaohjauksessa, minkä vuoksi ne soveltuvat ohjauksiin myös päiväsaikaan. Mikäli näissä 

käyttöveden lämmitys tehdään samalla varaajalla, on lämmityspotentiaalia ympärivuotisesti. 

Varaajien päiväkäyttövastusten tehoksi on arvioitu noin 300 MW. Ympärivuotisesti ohjaus-

potentiaalia on myös lämminvesivaraajissa, joiden ohjauspotentiaaliksi on arvioitu 1200 

MW. Niiden lämmitys tapahtuu kuitenkin pääasiassa vain yöaikaan. 
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4.2.2 Lämpöpumput 

Lämpöpumput ovat Suomessa ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto uusissa pientaloissa. 

Vuoden 2015 loppuun mennessä oli otettu käyttöön 730 000 lämpöpumppua, joista ilma-

lämpöpumppujen osuus oli noin 560 000, maalämpöpumppujen osuus oli yli 100 000 ja lo-

put olivat poistoilma- sekä ilma-vesilämpöpumppuja. (SULPU 2015a) Arvion mukaan läm-

pöpumppujen kokonaislämpöteho vuonna 2015 oli noin 4500 MWth, joista ilmalämpöpump-

pujen osuus oli noin 2700 MWth, maalämpöpumppujen osuus oli noin 1300 MWth ja pois-

toilma- sekä ilmavesilämpöpumppujen osuus oli noin 500 MWth. (SULPU 2015b)  

 

On kuitenkin otettava huomioon, että lämpöpumppujen lämpötehot eivät kuvasta suoraan 

niiden kysyntäjoustopotentiaalia, koska ne eivät tarkoita sähkötehoja. Lämpöpumpun ottama 

sähköteho on lämpöteho jaettuna sen lämpökertoimella (COP, Coefficient of Performance), 

joka kuvastaa lämpöpumpun kykyä tuottaa lämpöä. Tyypillisesti lämpökerroin on lämpö-

pumpuille 4-5 välillä, mutta vaihtelee jonkin verran riippuen ulkolämpötilasta. Kylmällä 

lämpötilalla lämpökerroin on yleensä pienempi. Kuvassa 4.5 esitetään lämpöpumppujen 

lämpötehokapasiteetin kehitysennuste Suomessa vuodelle 2020 (VTT 2014). 

 

 

Kuva 4.5 Ilma-ilma, ilma-vesi-, poistoilma- sekä maalämpöpumppujen lämpötehokapasiteetin kehitysennuste 

Suomessa (Muokattu lähteestä: (VTT 2014)) 
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Kuvasta 4.5 nähdään, että lämpöpumppujen kokonaislämpötehokapasiteetin uskotaan kas-

vavan yli 6000 MWth:iin vuoteen 2020 mennessä, jolla ennusteen mukaan tuotetaan uusiu-

tuvaa energiaa vuosittain jopa 8 TWh. Lämpöpumppujen määrän ennustetaan kasvavan jopa 

lähes miljoonaan. (SULPU 2015b) Verrattuna Euroopan muihin maihin Suomi on lämpö-

pumppujen määrässä keskikastin yläpuolella. Kuvassa 4.6 esitetään Euroopan lämpöpump-

puyhdistyksen tekemä vertailu Euroopan eri maissa lämpöpumpuilla tuotetuista energiamää-

ristä vuonna 2014 (EHPA 2015). Luvut ovat yksikössä TWh/a.  

 

 

Kuva 4.6 Lämpöpumpuilla tuotettu energia (TWh/a) Euroopan eri maissa vuonna 2014 (EHPA 2015) 

 

Kuvasta 4.6 nähdään, että esimerkiksi Ruotsissa lämpöpumpuilla tuotetaan kolminkertaisesti 

energiaa Suomeen verrattuna, mikä johtuu siitä, että Ruotsissa on moninkertaisesti maa-, 

ilma-vesi- sekä poistoilmalämpöpumppuja Suomeen verrattuna. Ilmalämpöpumppujen mää-

rässä Suomi on Ruotsin kanssa lähes samalla tasolla. (SKVP 2016) Mikäli oletetaan, että 

Ruotsissa käytettyjen lämpöpumppujen käyttöiät sekä keskimääräiset lämmitystehot ovat 

samalla tasolla Suomen kanssa (VTT 2014), voidaan arvioida lämpöpumppujen kokonais-

lämpötehon olevan yli 11 000 MWth. Tämä on myös linjassa kuvassa 4.6 esitettyjen ener-

giamäärien kanssa. Näin ollen Euroopan maissa lämpöpumpuilla tuotettuja energiamääriä 

voidaan käyttää myös eri maiden lämpöpumppujen lämmitystehojen arvioimiseen. 
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Lämpöpumpun kysyntäjoustopotentiaali riippuu lämpöpumpun tyypistä. Parhaiten pitkäkes-

toiseen kysyntäjoustoon soveltuvat lämpöpumput, joissa on varauskapasiteettia eli jotka 

lämmittävät vesivaraajan vettä. Näitä ovat maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput sekä 

osa poistoilmalämpöpumpuista. Ilmalämpöpumpuissa sekä osassa poistoilmalämpöpump-

puja ei ole varauskapasiteettia, koska ne lämmittävät suoraan tuloilmaa, mutta nekin sovel-

tuvat kuitenkin lyhytkestoiseen kysyntäjoustoon. Etelä-Saksassa tehdyn tutkimuksen mu-

kaan vesivaraston sisältävällä lämpöpumpulla voidaan tehdä päivässä useita 1-2 tunnin mit-

taisia kuormanohjauksia, kunhan lämpövarastolle annetaan tarpeeksi aikaa latautua katkojen 

välissä (Buber et al. 2013). Suomessa olosuhteet ovat kuitenkin kylmemmät kuin Etelä-Sak-

sassa, minkä vuoksi tutkimuksessa saatuja tuloksia tulee käsitellä varauksella.  

 

Lämpöpumppu on mitoitettu joko täysteholle, jolloin se kattaa lämmöntarpeen kovimmilla-

kin pakkasilla, tai vaihtoehtoisesti osateholle, jolloin se käyttää kovimmilla pakkasilla säh-

kövastuksia lisälämmön tuottamiseen. Täysteholle mitoitettujen lämpöpumppujen kuormi-

tusprofiilit ovat yleensä melko tasaisia. Lämpöpumput lämmittävät taloa tarpeen mukaan, 

jolloin sähköverkon näkökulmasta suuria kulutuspiikkejä ei tyypillisesti ilmene. Osateholle 

mitoitettujen lämpöpumppujen kuormitussprofiilit ovat myös tasaisia suurimman osan 

vuotta, mutta kovimmilla pakkasilla ilmenee suuria tehopiikkejä sähkövastusten kytkeyty-

essä päälle. Kuvassa 4.7 esitetään lämpöpumppulämmitteisen omakotitalon esimerkkikuor-

mitusprofiili tyypillisenä talvipäivänä. 

 

 

Kuva 4.7 Lämpöpumppulämmitteisen omakotitalon esimerkkikuormitusprofiili tyypillisenä talvipäivänä 

(Muokattu lähteestä: (ENETE 2010)) 
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Kuvasta 4.7 nähdään, että esimerkin lämpöpumppulämmitteisen omakotitalon kuormitus-

profiili on melko tasainen. Tästä voidaan päätellä, että lämpöpumppujen kysyntäjoustopo-

tentiaalia on erityisesti lämmityskauden aikana käytännössä ympärivuorokautisesti. Todel-

lisuudessa useimmat lämpöpumput ovat vakioteholla toimivia, minkä vuoksi ne kytkeytyvät 

jatkuvasti päälle ja pois päältä. Nykyaikaiset, kierroslukuohjatulla kompressorilla varustetut 

eli invertteriohjatut lämpöpumput puolestaan kykenevät säätämään ottotehoa tarpeen mu-

kaan. Invertteriohjatut kuluttavat vakioteholla toimivia lämpöpumppuja vähemmän sähköä, 

mutta sekä vakioteholla toimivien että invertteriohjattujen lämpöpumppujen kuormituspro-

fiilit tunnin keskitehoina mitattuna ovat yleensä melko samankaltaisia.  

 

Nykyisin monissa markkinoilla olevissa maalämpö-, ilma-vesi-, ja vettä lämmittävissä pois-

toilmalämpöpumpuissa on ns. smart grid -valmius, mikä tarkoittaa sitä, että niissä on tekni-

sesti mahdollista toteuttaa kuormanohjauksia tai sähkön hintajoustoa. Ohjauksia ei kuiten-

kaan ole otettu käyttöön eikä rakentamista ohjaavissa standardeissa ole suosituksia, jotka 

ohjaisivat toteuttamaan sähkötehoja tasaavia tai rajoittavia ratkaisuja lämpöpumpuissa. (Jär-

ventausta et al. 2015) Lisäksi useat tällä hetkellä käytössä olevat lämpöpumput ovat vanhoja 

malleja, joista puuttuu smart grid -valmius kokonaan.  

 

Standardien luomisen lisäksi oikeanlaiset kannustimet voisivat edistää lämpöpumppujen ky-

syntäjousto-ominaisuuksien laajamittaista hyödyntämistä Suomessa. Esimerkiksi Saksassa 

smart grid –valmiuden sisältävän lämpöpumpun ostaja saa 500 € rahallisen tuen. Lämpö-

pumpun tulee kuitenkin sisältää lämpövarasto, jonka koko on vähintään 30 litraa per kWth 

(nimellislämpöteho) ja sen tulee täyttää ns. SG Ready -standardin edellytykset (BAFA 

2016), jonka ominaisuudet esitetään kappaleessa 5.2.2. SG Ready –standardin mukaisia läm-

pöpumppuja on kuitenkin tällä hetkellä Suomessa vain muutamilla valmistajilla. 

 

Lämpöpumppujen kysyntäjoustopotentiaalista ei ole olemassa tilastoitua tietoa ja arvioiden-

kin tekeminen riippuu näkökulmasta. Nykytilanteessa lyhytkestoiseen kysyntäjoustoon so-

veltuvat periaatteessa kaikki lämpöpumput, mutta paremmin tulevaisuuden kysyntäjousto-

tarpeita vastaavaan SG Ready -ohjaukseen soveltuu nykytilanteessa vain pieni osa lämpö-
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pumpuista. Taulukossa 4.3 esitetään arviot eri lämpöpumpputyyppien asennetuista laitete-

hoista Suomessa vuonna 2016. Arviot perustuvat VTT:n arvioihin lämpöpumppujen lämpö-

tehokapasiteeteista (VTT 2014). 

 

Taulukko 4.3 Maalämpöpumppujen, ilma-vesilämpöpumppujen, poistoilmalämpöpumppujen, ja ilmalämpö-

pumppujen asennetut kokonaissähkötehokapasiteetit vuonna 2016 

Lämpöpumpputyyppi Lyhenne Laiteteho [MWe] 

Maalämpöpumput MLP 340 

Ilma-vesilämpöpumput IVLP 80 

Poistoilmalämpöpumput PILP 20 

Ilmalämpöpumput ILP 660 

 yht. 1100 

 

Taulukon 4.3 mukaan vesikiertoisten lämpöpumppujen kokonaissähköteho on noin 430 

MWe. SG Ready –ominaisuudet sisältävät lämpöpumput tulivat markkinoille vuonna 2013, 

minkä jälkeen Suomessa on myyty noin 40 000 vesikiertoista lämpöpumppua (SULPU 

2016), mikä on noin 25 % kaikista käytössä olevista vesikiertoisista lämpöpumpuista. SG 

Ready –ominaisuudet sisältäviä lämpöpumppuja voidaan arvioida olevan käytössä enintään 

20 000 kpl, joiden kokonaissähköteho olisi tällöin noin 50 MWe. Ilmalämpöpumppujen ja 

ilmaa lämmittävien poistoilmalämpöpumppujen kokonaissähköteho on noin 670 MWe. 

 

On kuitenkin otettava huomioon, että arvioidut sähkötehokapasiteetit perustuvat lämpö-

pumppujen nimellistehoihin. Todellisuudessa hetkelliset ohjauspotentiaalit riippuvat ulko-

lämpötilasta erityisesti invertteriohjattujen lämpöpumppujen yleistyessä. Lämpöpumppujen 

energiankäytön tilastojen perusteella voidaan arvioida, että ulkolämpötilalla 0 °C lämpö-

pumppujen ohjauspotentiaalit ovat vain viidesosan verran taulukossa 4.3 esitetyistä kapasi-

teeteista (Järventausta et al. 2015). 

4.3 Lyhytkestoiseen kysyntäjoustoon soveltuvien sähkökuormien potentiaali 

Nykyään kysyntäjoustosta puhuttaessa keskitytään pääasiassa sähkökuormiin, joissa on va-

rauskapasiteettia, koska ne mahdollistavat pitkäkestoiset kuormanohjaukset. Periaatteessa 

kysyntäjoustoa voisi kuitenkin toteuttaa lyhytkestoisesti myös sähkökuormissa, joissa lyhyt 

sähkönsaannin katkos ei aiheuttaisi huomattavaa haittaa. Virtuaalivoimalaitoksen luomisen 
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kannalta tällaisten ohjausten toteuttaminen olisi haastavaa, koska ohjaukset tulisi voida to-

teuttaa nopeilla vasteajoilla. Koska katkokset tulisi pitää lyhyinä, tarvittaisiin ohjattavia koh-

teita paljon. Lisäksi muut kuin lämpökapasiteettia sisältävät sähkökuormat ovat tyypillisesti 

luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttäisivät kuormanohjausjärjestelmien lisäksi lisälaittei-

den asentamista asumismukavuuden varmistamiseksi. Näin ollen kyseisiä kuormanohjauk-

sia ei todennäköisesti tulla vielä lähitulevaisuudessa toteuttamaan, mutta tässä kappaleessa 

tarkastellaan mahdollisesti ohjattavia kuormia niiden suuren potentiaalin vuoksi. Seuraa-

vassa esitetään neljä potentiaalisinta sähkökuormaa lyhytkestoiseen kysyntäjoustoon ja tar-

kastellaan niiden valtakunnallisia ohjauspotentiaaleja. 

4.3.1 Kylmälaitteet 

Kylmälaitteet ovat pienitehoisia sähkölaitteita, mutta valtakunnallisesti ne muodostavat mer-

kittävän kysyntäjoustopotentiaalin niiden suuren määrän vuoksi. Lisäksi ne sisältävät osit-

tain varautuvaa lämpökuormaa ja ohjauspotentiaalia on ympärivuotisesti. Tyypillisesti yk-

sittäisen jääkaapin teho on 50-300 W väliltä ja pakastimen teho 50-200 W väliltä (Stammin-

ger 2008). Kylmälaitteet eivät kuitenkaan ole päällä kokoaikaisesti, vaan ne kytkeytyvät 

päälle tasaisin aikavälein. Kuvassa 4.8 esitetään esimerkki nimellisteholtaan  

140 W jääkaapin tehoprofiilista sekä sen sisälämpötilan käyttäytymisestä ja kuvassa 4.9 esi-

merkki nimellisteholtaan 140 W pakastimen tehoprofiilista ja sen sisälämpötilan käyttäyty-

misestä. 

 

 

Kuva 4.8 Esimerkki 140 W jääkaapin ottamasta tehosta ja sen sisälämpötilan vaihtelusta (Stamminger 2008) 
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Kuva 4.9 Esimerkki 140 W pakastimen ottamasta tehosta ja sen sisälämpötilan vaihtelusta (Stamminger 

2008) 

 

Kuvista 4.8 ja 4.9 nähdään, että esimerkin jääkaappi lämpenee puolessa tunnissa noin  

2 °C ja pakastin noin 3 °C. Jotta kylmälaitteiden sisälämpötilat eivät pääse lämpenemään 

liikaa, tulee kuormanohjausten pysyä lyhyinä. Elintarviketurvallisuuslainsäädännön mukaan 

jääkaapin lämpötilan pitää pysyä +2 °C ja +6 °C välillä ja pakastimen lämpötilan -18 °C 

asteen alapuolella (Evira 2016). Kylmälaitteiden kysyntäjousto edellyttää toimiakseen käy-

tännössä älykkään järjestelmän, joka kykenee sähkönsyötön katkaisun lisäksi valvomaan 

laitteiden sisälämpötiloja. Valvontalaitteiston tulee tarvittaessa kyetä ohittamaan kylmälait-

teiden tehonpudotuskäsky elintarviketurvallisuuden säilyttämiseksi (Siivonen 2014). Älyk-

kään ohjauksen avulla tulisi olla mahdollista myös jäähdyttää kylmälaite hetkellisesti mata-

lampaan lämpötilaan ennen kuormanohjausta, jolloin joustoaikaa voidaan kasvattaa.  

 

Kuten taulukosta 4.1 nähtiin, kylmälaitteiden sähköenergian kulutus pienkiinteistöissä oli 

vuonna 2011 noin 738 GWh, mikä vastaa yli 5 % pienkiinteistöjen kokonaiskulutuksesta. 

Suomessa on kylmälaitteita noin 2,5 miljoonaa (Tilastokeskus 2008). Yksittäisen jääkaapin 

keskimääräinen teho on Suomessa noin 33 W ja pakastimen noin 45 W (ENETE 2010). Näin 

ollen kylmälaitteiden kokonaiskeskitehon voidaan arvioida olevan noin 200 MW. 
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4.3.2 Ilmanvaihtokoneet 

Ilmanvaihtokoneiden tehonkulutus muodostuu pääasiassa ilmaa liikuttavien puhallinmoot-

torien ottamasta tehosta. Periaatteessa tehonpudotuskäskyn tullessa ilmanvaihdon sähkön-

saanti voidaan katkaista hetkellisesti ilman merkittäviä haittoja asukkaalle, mutta paremmin 

kysyntäjoustoon sopivat taajuusmuuttajakäytöllä toimivat ilmanvaihtokoneet, joiden pyöri-

misnopeutta ja sen myötä tehoa voidaan tarvittaessa laskea osateholle. Reunaehtona kysyn-

täjoustolle ilmanvaihdon suhteen tulee kuitenkin aina olla sisäilman laadun pysyminen riit-

tävän hyvänä. Näin ollen järjestelmään tulee asentaa kiinteistön ilmanlaatua tarkkailevat hii-

lidioksidianturi- ja kosteusanturit. Ilmanlaadun heikentyessä liikaa järjestelmän tulee kyetä 

ohittamaan tehonpudotuskäsky. (Siivonen 2014) Reunaehtojen vuoksi ilmanvaihdon oh-

jaukset edellyttävät älykkään kuormanohjausjärjestelmän. 

 

Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitetyn TEHOREM-laskentamallin mukaan ilman-

vaihtokoneiden keskimääräinen sähkötehon tarve ulkolämpötilalla 0 °C on asuinrakennuk-

sissa tavallisena arkipäivänä noin 102 MW (Järventausta et al. 2015). Ilmanvaihtokoneiden 

ohjaukset kysyntäjoustossa soveltuvat kuitenkin todennäköisesti paremmin palveluraken-

nuksiin, joissa yksittäisten kohteiden ilmanvaihtokoneiden tehot ovat suuremmat. Palvelu-

rakennuksissa ohjattavaa potentiaalia on valtakunnallisella tasolla kaksinkertaisesti pien-

kiinteistöihin verrattuna. Ilmanvaihtokoneiden soveltuvuutta palvelurakennuksissa toteutet-

tavaan kysyntäjoustoon on tutkittu Jaakko Luoman diplomityössä Liike-, toimisto- ja koulu-

rakennuksien sähkökuormat kysynnän jouston reserveinä (Luoma 2015). 

4.3.3 Sähkökiukaat 

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa sähkölämmitteistä saunaa ja uusia rakennetaan noin 25 000 

vuosittain (Järventausta et al. 2015). Yksittäisen sähkökiukaan teho on tyypillisesti 3-8 kW 

välillä (Tarrago 2014) ja kaikkien sähkökiukaiden kokonaisteho on arviolta 9000 MW (Jär-

ventausta et al. 2015). Vaikka kiukaiden tehokapasiteettia on runsaasti, rajoittuu kysyntä-

joustopotentiaali käytännössä vain ilta-aikaan, mutta toisaalta suurin tarve kysyntäjoustolle 

on yleensä iltaisin. Monissa sähkölämmitteisissä kiinteistöissä on jo käytössä ns. kiuasris-

teily, mikä voidaan myös luokitella kysyntäjoustoksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

sähkölämmitys tai osa sähkölämmityksestä kytkeytyy pois päältä silloin, kun sähkökiuas 
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laitetaan päälle. Tämän avulla voidaan merkittävästi pienentää kiinteistön huipputehoa ja sen 

myötä usein pääsulakkeiden kokoa. 

 

Sähkökiukaiden suuresta kysyntäjoustopotentiaalista huolimatta ne eivät sellaisenaan so-

vellu kysyntäjouston kuormanohjauksiin. Useimmat käytössä olevat sähkökiukaat ovat säh-

köturvallisuuden vuoksi sellaisia, että sähkönsyötön katkettua ne eivät mene itsestään takai-

sin päälle, kun sähkönsyöttö kytketään jälleen päälle (Huotinen 2017). Näin ollen käytän-

nössä sähkökiukaiden kysyntäjousto edellyttäisi esimerkiksi älykiukaita, joissa olisi itses-

sään liitin kuormanohjauksen signaalia varten. Lisäksi mikäli sähkökiuasta halutaan käyttää 

kuormanohjaukseen, tulee ohjauksen toteuttaa standardin SFS-EN 60335-2-53 edellytykset. 

Sen mukaan saunan ovessa tulee olla kytkin, joka purkaa kauko-ohjauksen, kun saunan ovi 

avataan. (SFS 2012) 

4.3.4 Autonlämmitystolpat 

Autojen lohko- ja sisälämmittimet muodostavat talvella suuren kysyntäjoustopotentiaalin. 

Kerrostaloissa, rivitaloissa ja työpaikoilla on noin 1,5 miljoonaa autolämmityspistorasiako-

teloa, jotka jo itsessään muodostavat suuren kysyntäjoustopotentiaalin. Pienkiinteistöissä au-

ton lämmitys tehdään yleensä tavallisen pistorasia-asennuksen kautta. Arvion mukaan pien-

kiinteistöjen omistajilla on autoja noin 900 000 kpl, joista 80 %:ssa on lohkolämmitin ja  

50 %:ssa sisätilalämmitin. Keskimääräinen lohkolämmittimen teho on 600 W ja sisätilaläm-

mittimen teho 1000 W. Arvioiden perusteella on laskettu lohko- ja sisälämmittimen muo-

dostama tehontarve taulukkoon 4.4. (Korhonen et al. 2002; Järventausta et al. 2015)  

  

Taulukko 4.4 Arvio pienkiinteistöjen asukkaiden autojen lohko- ja sisätilalämmittimien tehontarpeesta (Kor-

honen et al. 2002; Järventausta et al. 2015) 

Alue Suomessa 
Lämmitys-

viikot/a 
Lämmitys-
päivät/vk 

Autojen 
lkm 

Lohkolämmitin- 
teho [MW] 

Sisälämmitin-
teho [MW] 

Yht. 
[MW] 

1 14 5 411400 197 206 403 

2 17 5 152000 73 76 149 

3 20 5 276300 133 138 271 

4 23 5 44300 21 22 43 

     yht. 866 
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Taulukossa 4.4 Suomi on jaettu neljään alueeseen vuotuisten keskimääräisten lämmitysviik-

kojen määrän mukaan. Alueeseen 1 kuuluvat Ahvenanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Sa-

takunta, Pirkanmaa, Häme, Päijät-Häme, alueeseen 2 kuuluvat Kymenlaakso, Etelä-Karjala, 

Etelä-Savo ja Keski-Suomi, alueeseen 3 kuuluvat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa 

ja Kainuu ja alueeseen 4 kuuluu Lappi. (Korhonen et al. 2002) Taulukosta 4.4 nähdään, että 

arvion mukaan pienkiinteistöissä on autojen lämmittimiä noin 866 MW:n verran. Todellinen 

ohjauspotentiaali on kuitenkin pienempi, koska kaikki lohko- ja sisälämmittimet eivät 

yleensä ole päällä samanaikaisesti. Pienkiinteistöissä autonlämmittimet ovat tyypillisesti 

käytössä arkiaamuisin noin 1-2 tunnin ajan.  
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5. PIENKIINTEISTÖJEN KYSYNTÄJOUSTON TOTEUTUSMALLIT 

Pienkiinteistöissä on paljon potentiaalisia kysyntäjoustossa hyödynnettäviä sähkökuormia, 

mutta ratkaistavana on vielä se, kuinka ohjaukset lopulta toteutetaan. Kuormanohjausten 

mahdollistamiseksi tarvitaan vähintään järjestelmä, joka kykenee välittämään kuormanoh-

jaussignaaleja sähkölaitteelle ja laite, joka kykenee toimimaan signaalin perusteella ja sekä 

keino todentaa ohjauksen toteutuminen. Näin yksinkertaisessa järjestelmässä ongelmana on 

kuitenkin se, miten ohjattavissa olevasta kuormasta voidaan indikoida tieto ohjausjärjestel-

mälle sekä se, kuinka varmistetaan asumismukavuuden säilyminen asunnossa. Erilaisia toi-

mintoja mahdollistavia kuormanohjausjärjestelmien menetelmiä voidaan ajatella olevan 

viisi kappaletta, joiden periaatteelliset toteutusmallit esitetään kuvassa 5.1. 

 

A) Etälukumittarin ohjaus kontaktoreille 

B) Etälukumittarin tai muun järjestelmän ohjaustieto laitteiden automatiikkaan 

C) Laitekohtaiset ohjaukset 

D) Energianhallintajärjestelmät 

E) Kiinteistöautomaatiojärjestelmät. 

 

 

Kuva 5.1 Kuormanohjausmenetelmien viisi eri teknistä toteutusmallia (Järventausta et al. 2015) 
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Toteutusmallissa A ohjaussignaali tuodaan etälukumittarin kautta laitteen edessä olevalle 

kontaktorille. Toteutusmallissa B ohjaussignaali voidaan tuoda esimerkiksi nykyaikaisissa 

lämpöpumpuissa etälukumittarilta suoraan sähkölaitteen automatiikkaan, mutta toisaalta oh-

jaussignaali muutakin kautta on mahdollinen. Laitekohtaisissa ohjauksissa toteutusmallissa 

C ohjaussignaali tuodaan pilvipalvelusta internetin välityksellä suoraan sähkölaitteelle tai 

sen yhteydessä olevalle liittimelle. Energianhallintajärjestelmien ja kiinteistöautomaation 

avulla tehtävässä kysyntäjoustossa toteutusmalleissa D ja E ohjaussignaali voidaan tuoda 

etälukumittarilta tai vaihtoehtoisesti pilvipalvelusta kiinteistön ohjausten keskusyksikölle. 

 

Tässä luvussa käsitellään ohjaustavoista neljä ensimmäistä ja esitetään niille esimerkkirat-

kaisuja Suomessa. Perinteisten kiinteistöautomaatiojärjestelmien ohjausten toteutusmallit on 

rajattu pois, koska niitä on jo tutkittu laajalti esimerkiksi Heikki Eskelisen opinnäytetyössä 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmät osana kysynnän jouston toteutumista (Eskelinen 2014) 

sekä Sami Salmisen opinnäytetyössä Automaatiojärjestelmien hyödyntäminen kysynnän 

jouston teknisessä toteutuksessa (Salminen 2014). 

5.1 Kysyntäjousto etälukumittareiden avulla SLY-kytkentäisissä kiinteistöissä 

Suomi on maailman johtavia maita kysyntäjoustoinfrastruktuurin suhteen, sillä lähes kai-

kissa pienkiinteistöissä on etäluettavat sähkömittarit. Kuten kappaleessa 3.3.1 esitettiin, on 

käytännössä kaikissa etälukumittareissa vähintään yksi ohjattava rele. Etenkin yöaikareleen 

taakse on kytketty kuormia paljon, mutta tehonrajoitusreleen taakse vain vähän. Käytän-

nössä kaikki releiden taakse kytketyt kuormat ovat sähkölämmitteisissä kiinteistöissä, joissa 

ohjauksessa ovat sähkölämmitykset sekä lämminvesivaraajat. (Järventausta et al. 2015) 

 

Etälukumittarin ohjausreleen taakse olisi teoriassa mahdollista kytkeä myös muita sähkö-

kuormia esimerkiksi asentamalla asiakkaan sähkökeskukseen kontaktori, johdottamalla oh-

jattavan laitteen sähkönsyöttö kulkemaan kontaktorin läpi sekä johdottamalla etälukumitta-

rin tehonrajoitusreleeltä kontaktorille. Kyseinen toteutusmalli olisi kuitenkin haastavaa to-

teuttaa kustannustehokkaasti, koska se edellyttäisi useissa tapauksissa kohtuuttoman suuria 

muutoksia kiinteistöjen sähkökytkennöissä ja saavutettava potentiaalinen hyöty jäisi pie-

neksi. Lisäksi AMR-teknologia ei toistaiseksi sovellu nopeisiin ohjauksiin ja nykyään on 

olemassa kustannustehokkaampia ohjaustapoja toteuttaa kuormanohjauksia. Näin ollen tässä 
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kappaleessa esitetään kuvan 5.1 toteutusmallin A mukaiset kysyntäjouston toteutusmallit 

sähkölämmitteisten kiinteistöjen sähkölämmityksille sekä lämminvesivaraajille. 

5.1.1 Sähkölämmityksen ohjaus 

Suomessa on noin 480 000 sähkölämmitteistä omakotitaloa, joiden sähkölämmityslaitteiden 

ohjaaminen on yksi potentiaalisimmista kysyntäjouston kohteista. Näistä kuitenkin vain noin 

300 000 asunnon sähkökeskuksessa on valmiina kuormanohjaukset mahdollistava SLY-kyt-

kentä (Sähkölaitosyhdistys) (Järventausta et al. 2015), jonka Sähkölaitosyhdistys ry laati 

sähkölämmitteisille rakennuksille vuonna 1986. Sitä uudistettiin vuonna 1992 ja se on yhä 

laajalti käytössä jakeluverkkoyhtiöiden yhteisenä suosituksena. SLY-kytkentä mahdollistaa 

kiinteistöissä etäohjattuna yöaikatieto- ja tariffisignaalien hyödyntämisen, huipputehojen ra-

joituksen kiukaan ja lämmityksen vuorottelulla sekä sähkölämmitystehojen kuormanohjauk-

sen. Pääasiassa kytkennän ohjausmahdollisuuksista hyödynnetään nykyisin vain yöaikaoh-

jausta sekä kiuasristeilyä. Kuvassa 5.2 on esimerkki SLY-kytkennän sisältävästä sähkökes-

kuksesta. 

 

 

Kuva 5.2 Esimerkki SLY-kytkennän sisältävästä sähkökeskuksesta (Ensto 2013) 

 

SLY-kytkennässä variaatioita aiheutuu siitä, kuinka monelle lähdölle lämmitys on jaettu. 

Lämmityslähtöjen määrästä riippuen tehorajoituksen ohjausvaraukseksi on asetettu koko 



 

65 

 

sähkölämmitysteho, puolet lämmitystehosta tai esimerkiksi kaksi kolmasosaa lämmityste-

hosta. Variaatioita ohjauskytkennöissä aiheutuu lisäksi siitä, onko lämminvesivaraajan oh-

jauskytkentä toteutettu päiväkäyttöpainikkeella, erikoiskontaktorilla vai termostaattiohjauk-

sella. (SLY 1992) Tällä ei kuitenkaan käytännössä ole merkitystä kuormanohjausten mah-

dollistamisen kannalta. Kuvassa 5.3 esitetään SLY-kytkennän ohjauspiirikaavio, jossa piir-

retään kaikki kontaktoreiden ja releiden koskettimet lepoasentoon eli siihen, missä ne ovat 

ilman ohjausjännitettä (Ensto 2013). Yöaikaan kosketin K2 on sulkeutuneena. 

 

 

Kuva 5.3 Sähkölämmitteisen kiinteistön SLY-kytkennän ohjauspiirikaavio (Muokattu lähteestä: (Ensto 

2013)) 
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Kuvassa 5.3 on punaisella katkoviivalla ympyröitynä VKO-laitteen tehonrajoitusrele eli kos-

ketin K3. Nykyisin VKO-laitteet on korvattu etälukumittareilla, joissa on kuitenkin käytän-

nössä asennettuna tai mahdollisuus asentaa samankaltaiset releet kuin kuvassa esitetyssä 

VKO-laitteessa. Kuvan kytkennässä esitettyä tehonrajoitusrelettä ei kuitenkaan ole otettu 

käyttöön, vaan ohjaukseen varatun riviliittimen navat on oikosuljettu. Näin ollen tehonrajoi-

tuksen mahdollistamiseksi tulisi poistaa riviliittimien 32-33 välinen johdinlenkki. Osassa 

sähkölämmityskiinteistöjen etälukumittareista tehonrajoitusrele on kokonaan asentamatta 

(Järventausta et al. 2015), jolloin sen asentaminen etälukumittariin on luonnollisesti edelly-

tetty toimenpide. Kuvassa 5.4 esitetään sähkölämmittimien ohjauksen päävirtapiirikaavio. 

 

 

Kuva 5.4 Sähkölämmittimien ohjauksen päävirtapiirikaavio 

 

Tehonrajoitusreleen ohjaus toimii siten, että etälukumittarille tulee signaali kuormanohjauk-

sesta esimerkiksi PLC- tai GPRS-tekniikan välityksellä, mikä aktivoi tehonrajoitusreleen eli 

avaa koskettimen K3. Tällöin kaikki se lämmitys, jonka ohjaus tapahtuu kuvan 5.3 kontak-

toreilla 12K1 ja 14K1, on pois päältä sulkuaikana. Kontaktorit ohjaavat sähkölämmitysläh-

töjen sähkönsyöttöä ryhmäjohdolta kuvan 5.4 mukaisesti. Sähkölämmitykselle on kaksi eril-

listä lähtöä, koska niistä toinen on tässä tapauksessa tarkoitettu kiuasristeilyä varten. SLY-

kytkennässä voi olla varattuna sähkölämmitykselle kolmas ja neljäskin lähtö, jotka voivat 

olla tarkoitettu esimerkiksi ohjaamatonta lämmitystä varten (SLY 1992). 
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5.1.2 Lämminvesivaraajan ohjaus 

SLY-kytkennässä lämminvesivaraajat on kytketty yöaikareleen taakse, minkä vuoksi ne ovat 

tyypillisesti käytössä vain yöaikaan. Mikäli halutaan mahdollistaa lämminvesivaraajan kuor-

manohjaus myös tehonrajoitusreleellä, se tulisi kytkeä tehonrajoitusreleen taakse. Näin ollen 

voitaisiin tehdä esimerkiksi kuvan 5.5 mukainen kytkentämuutos SLY-kytkentään. Toisaalta 

osassa etälukumittareista tehonrajoitusreleet ovat ohjattavissa myös yöaikareleellä (Järven-

tausta et al. 2015), jolloin seuraavassa ehdotettu kytkentämuutos ei ole välttämättä tarpeelli-

nen. 

 

 

Kuva 5.5 Sähkölämmitteisen kiinteistön SLY-kytkennän ohjauspiirikaavio sekä ehdotettu kontaktorin lisäys 

lämminvesivaraajan ohjausta varten (Muokattu lähteestä: (Ensto 2013)) 
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Kuvassa 5.5 on punaisella katkoviivalla ympyröitynä SLY-kytkentään lisätty rele. Se saa 

ohjaustiedon kontaktorilta 14K1, jonka apukoskettimet 13-14 olivat käyttämättömänä. Mi-

käli olemassa olevien, tehonrajoitusreleen takana olevien lähtöjen kontaktoreiden kosketti-

mia ei ole käytettävänä, tulee johdottaa tehonohjaukselle apurele omalle lähdölleen. Kytken-

tämuutoksen tekeminen edellyttää, että sähkökeskuksessa on tilaa lisäreleen asentamiselle.  

5.2 Kysyntäjousto lämpöpumppujen avulla 

Maalämpöpumppujen, ilmalämpöpumppujen, poistoilmalämpöpumppujen ja ilma-vesiläm-

pöpumppujen kysyntäjouston toteuttaminen on verrattain haastavaa, koska eri valmistajien 

lämpöpumppujen ominaisuuksissa on paljon variaatioita. Osassa lämpöpumppuja on sisään-

rakennettuja ohjausmahdollisuuksia, mutta osassa ei ole. Parhaiten markkinalähtöisen ky-

syntäjouston tarpeita vastaa nykyaikaisimmissa vesikiertoisissa lämpöpumpuissa oleva 

smart grid -valmius, mikä mahdollistaa ohjaussignaalien tuomisen lämpöpumpulle kuvan 

5.1 toteutusmallin B mukaisesti. Suomessa lämpöpumppujen ohjausmahdollisuudet ovat 

kuitenkin kysyntäjouston kannalta vielä käytännössä lähes kokonaan hyödyntämättä.  

5.2.1 Lämpöpumppujen yksinkertainen ohjaus 

Lämpöpumpun soveltuvuus sähkönsyötön etähallintaan riippuu sen tyypistä. Periaatteessa 

minkä tahansa lämpöpumpun sähkönsyöttö voitaisiin johdottaa kulkemaan sähkökeskuk-

seen asennetun kontaktorin läpi ja johdottaa kontaktorille ohjaussignaali esimerkiksi etälu-

kumittarin tehonrajoitusreleeltä. Sähkönsyötön katkaiseminen kontaktorilla on elektroniik-

kalaitteiden kannalta kuitenkin epänormaali tilanne, mikä voi johtaa elektroniikan vaurioi-

tumiseen (Huotinen 2017). Lisäksi lämpöpumpuissa on yleensä valmiina paljon sisäänra-

kennettua älykkyyttä, minkä avulla esimerkiksi pidetään asunnon lämpötila aina käyttäjän 

asettelemien preferenssien rajoissa. Sähkönsyötön katkaiseminen lämpöpumpulta poistaisi 

nämä ominaisuudet hetkellisesti kokonaan käytöstä. (Lundström 2017) 

 

Tämän vuoksi lämpöpumppujen ohjauksessa on järkevämpää hyödyntää niiden sisäänraken-

nettuja ohjausmahdollisuuksia, jotka eivät katkaise lämpöpumpun toimintaa kokonaan, 

mutta vähentävät ottotehoa. Tyypillisesti ilma- ja poistoilmalämpöpumpuissa on sisäänra-

kennettuna IR-vastaanotin (Infrared Radiation, infrapunasäteily), joita on pääasiassa hyö-

dynnetty käyttäjän omaa lämpöpumpun etähallintaa varten. Niiden aggregoitu etähallinta 
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olisi mahdollista esimerkiksi siten, että lämpöpumpun lähelle pistorasiaan kytketään IR-oh-

jain, johon ohjaussignaali tuodaan esimerkiksi internet-yhteyden tai langattoman Z-Wave 

-teknologian välityksellä. IR-ohjain mahdollistaisi lämpöpumpun poiskytkemisen lisäksi 

myös asetuslämpötilan säätämisen. (Fortum 2016) 

 

Vanhoissa vesikiertoisissa lämpöpumpuissa puolestaan ei tyypillisesti ole sisäänrakennet-

tuna ohjausmahdollisuuksia, minkä vuoksi niiden ohjausten toteuttaminen on haastavaa. 

Käytännössä realistisin vaihtoehto olisi ohjata vain osateholle mitoitettujen lämpöpumppu-

jen sähkövastuksia. Sähkövastukset ovat kuitenkin ohjattavissa vain siinä tapauksessa, että 

ne on kytketty ryhmälähdöltä omilla kaapeleillaan. Kuvassa 5.6 esitetään osateholle mitoi-

tettujen lämpöpumppujen periaatteelliset päävirtapiirit sekä vasemman puoleiseen toteutus-

malliin lisätty ohjauskontaktori. 

 

 

Kuva 5.6 Osateholle mitoitettujen lämpöpumppujen sähkövastusten toteutusmallit sekä vasemman puoleiseen 

toteutusmalliin lisätty ohjauskontaktori 

 

Lämpöpumppujen sähkövastukset ovat tyypillisesti käytössä vain kovimmilla pakkasilla, 

minkä vuoksi niiden ohjaaminen ei ole kysyntäjouston kannalta riittävän laajamittaista. Uu-

demmissa vesikiertoisissa lämpöpumpuissa on kuitenkin sisäänrakennettuna EVU-toiminto 

(Elektrizitätsversorgungsunternehmen) eli liitin sähkönsyötön katkaisun etähallinnalle. Sitä 
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voitaisiin hyödyntää esimerkiksi siten, että johdotetaan liittimeltä kiinteistön sähkökeskuk-

seen asennettavalle kontaktorille. Kun kontaktorille tuodaan ohjaussignaali, sen kosketin 

sulkeutuu ja aktivoi siten lämpöpumpun EVU-toiminnon. Kuvassa 5.7 esitetään EVU-toi-

minnon hyödyntämisen toteutusmalli. 

 

 

Kuva 5.7 Lämpöpumpun EVU-ohjauksen (Elektrizitätsversorgungsunternehmen, sähkönsyötön katkaisun 

etäohjaus) periaate 

 

Kuvan 5.7 kontaktorille voidaan tuoda ohjaussignaali esimerkiksi etälukumittarin tehonra-

joitusreleeltä kuvan 5.1 toteutusmallin B mukaisesti tai vaihtoehtoisesti muulta järjestel-

mältä. Mikäli ohjaussignaali halutaan tuoda etälukumittarin tehonrajoitusreleeltä, tulee kiin-

teistön sähkökeskukseen asentaa ensin SLY-kytkentää vastaava keskuslisäys. Lisäksi koska 

kyselytutkimuksen mukaan tehonrajoitusrele on asennettuna vain noin 40 %:ssa etälukumit-

tareista (Järventausta et al. 2015), on useissa tapauksissa tehonrajoitusreleen asentaminen 

etälukumittariin tarvittava toimenpide.  
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5.2.2 Lämpöpumppujen älykäs ohjaus 

Saksassa julkaistiin vuoden 2013 alussa Smart Grid Ready -standardi, joka mahdollistaa ve-

sikiertoisten lämpöpumppujen monipuolisen hyödyntämisen sähkön kysyntäjoustossa. Stan-

dardin käyttöönottoa on pyritty edistämään Saksan valtion myöntämillä tukitoimilla, mutta 

lämpöpumppuvalmistajat ovat ottaneet ohjaustoiminnot käyttöön vaihtelevasti. Mikäli läm-

pöpumppu täyttää standardin edellytykset, saa tuotteeseen kuvan 5.8 mukaisen leiman. 

(BWP 2013) Standardin ominaisuudet täyttävät lämpöpumput ovat levinneet myös Suomeen 

ja nykyään noin puolella lämpöpumppujen valmistajista tai jälleenmyyjistä on valikoimas-

saan lämpöpumppuja, jotka täyttävät standardin edellytykset.  

 

 

Kuva 5.8 Smart Grid Ready -standardin logo (BWP 2013) 

 

Smart Grid Ready -standardin periaate on, että siinä lämpöpumpulle tuodaan yhden ohjaus-

signaalin sijasta kaksi ohjaussignaalia kahdelle koskettimelle kuvan 5.9 mukaisesti. Signaa-

lit mahdollistavat neljä eri tilaa ja näin ollen neljä eri toimintoa lämpöpumppujen kysyntä-

joustolle:  

 

A) Estotila (1:0) 

Lämpöpumpun ja lisälämpövastusten toiminta estetään. 

 

B) Normaalitila (0:0) 

Lämpöpumppu toimii normaalisti. 
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C) Matalahintatila (0:1) 

Lämpöpumppu hyödyntää matalahintaista tariffia sähköntoimittajalta ja lämmittää 

lämpövarastoa ennakkoon silloin, kun sähkön hinta on halpaa. Kyseessä ei ole mää-

räävä komento, vaan suositus.  

 

D) Ylikapasiteettitila (1:1) 

Lämpöpumpun tai vaihtoehtoisesti lämpöpumpun sekä lisälämpövastusten annetaan 

käydä täydellä teholla ja lämmittää lämpövarastoa. Kun lämpövarasto saavuttaa 

maksimilämpötilan, lämpöpumpun oma järjestelmä katkaisee toiminnan automaatti-

sesti. (BWP 2013) 

 

 

Kuva 5.9 Lämpöpumpun älykkään ohjauksen periaate 
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Lämpöpumpun SG Ready -toimintoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kuvan 5.9 mukaisesti 

siten, että kiinteistön sähkökeskukseen asennetaan kaksi kontaktoria ja johdotetaan niille 

lämpöpumpun SG-liittimiltä. Ohjaussignaaleja ei voi viedä suoraan lämpöpumpun ohjaus-

liittimiin ilman kontaktoreja, koska lämpöpumput edellyttävät ns. kelluvia eli potentiaaliva-

paita ohjaussignaaleja. Koska lämpöpumpun älykäs ohjaus edellyttää kahta ohjaussignaalia, 

se ei sovellu ohjattavaksi etälukumittarin tehonrajoitusreleellä. Sen sijaan kuvan 5.1 toteu-

tusmallit C, D ja E ovat mahdollisia ohjaustapoja, koska niissä kuormanohjausjärjestelmältä 

voitaisiin mahdollisesti tuoda kaksi signaalia.  

5.3 Kysyntäjousto laitekohtaisten kuormanohjausten avulla 

Kuormanohjauksia on tulevaisuudessa mahdollista tehdä yksittäisten sähkölaitteiden avulla, 

kun erilaisista kodin sähkölaitteista tulee yhä älykkäämpiä. Laitteiden lisääntyvästä älykkyy-

destä puhutaan myös esineiden internetinä (IoT, Internet of Things), jossa älyn lisäämisen 

tarkoituksena on valjastaa laitteet tuottamaan tietoa ympäristöstään ja viestimään tiedon 

eteenpäin tai toimimaan tiedon perusteella (IOT Finland 2017). Kodin älykkäiksi laitteis-

toiksi (eng. smart hardware) luokitellaan älykkäät sähkölaitteet, älykkäät valaisimet, älyk-

käät liittimet sekä älykkäät termostaatit. (Thayer et al. 2015) 

 

Älykäs sähkölaite (eng. smart appliance) on määritelmältään laite, joka kykenee vastaanot-

tamaan ohjaussignaaleja ja toimimaan niiden perusteella kuitenkin huomioiden käyttäjän 

asettamat preferenssit. Lisäksi se voi sisältää antureita ja mikroprosessoreita, joiden avulla 

kerätty data laitteen energiankulutuksesta kyetään tuomaan pilvipalveluun tai esimerkiksi 

käyttäjän älypuhelimelle. Älykäs valaisin (eng. smart lighting) puolestaan tarkoittaa valai-

sinta, jossa on sisäänrakennettuna antureita, mikroprosessoreita ja ohjattavia releitä. Niiden 

avulla voidaan vähentää valaisimen ottamaa tehoa esimerkiksi ajastimilla, päivänvalo-

himmennyksellä sekä läsnäolo- ja liiketunnistamisella. Älykkäissä valaisimissa voi olla 

myös mahdollisuus vastaanottaa ohjaussignaaleja niin käyttäjältä kuin ulkopuolisesta läh-

teestäkin. (Thayer et al. 2015) 

 

Älykäs liitin (eng. smart plug) tarkoittaa laitetta, joka toimii ns. välikätenä kiinteistön säh-

köjärjestelmän ja sähkölaitteen välillä. Se kykenee ohjaamaan sähkölaitetta ohjaussignaalien 
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tai sisäänrakennettujen algoritmien avulla sekä välittämään tilatietoja operoivalle osapuo-

lelle tai esimerkiksi pilvipalveluun. Älykkäiden liittimien kategoriaan kuuluvat älypistora-

siat, älykatkaisijat sekä älyjakorasiat. Älykäs termostaatti (eng. smart thermostat) puolestaan 

tarkoittaa termostaattia, joka mahdollistaa kiinteistön HVAC-järjestelmän (Heating, Venti-

lation and Air Conditioning, lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) ohjaamisen joko ulkoisten 

signaalien tai sisäänrakennettujen ja oppivien algoritmien avulla. Useat älykkäät termostaatit 

ovat yhteydessä langattomaan internetiin, minkä avulla käyttäjä voi hallita ja säätää termos-

taatin asetuksia esimerkiksi älypuhelimen kautta. (Thayer et al. 2015) Useimmat markki-

noilla olevat älytermostaatit eivät kuitenkaan ole yhteensopivia suomalaisten taloteknisten 

järjestelmien kanssa.  

 

Markkinoilla on paljon erilaisia älykkäitä sähkölaitteita, mutta niiden ominaisuuksia on Suo-

messa toistaiseksi hyödynnetty pääasiassa käyttäjän oman viihtymisen lisäämiseen. Sen si-

jaan esimerkiksi Yhdysvalloissa Nest Labs Inc. myy älykästä termostaattia, joka on mahdol-

listanut siellä jo vuodesta 2013 lähtien sähköntuottajien operoiman laajamittaisen kysyntä-

jouston (Nest 2017a). Suomessa on kuitenkin äskettäin alettu kehittää uudenlaisia älykkäitä 

laitteita, jotka mahdollistavat pian pienasiakkaiden osallistumisen kysyntäjoustomarkki-

noille yksittäisten sähkölaitteiden avulla. Seuraavassa esitetään kaksi kehitteillä olevaa to-

teutusmallia laitekohtaisille kuormanohjauksille. 

5.3.1 Case 1: Älyvaraaja (Kaukora Oy & There Corporation Oy) 

Kaukora Oy lanseeraa yhteistyössä There Corporation Oy:n ja Vaasan Sähkön kanssa ke-

väällä 2017 älykkäästi ohjattavan lämminvesivaraajan, Älyvaraajan. Se mahdollistaa taval-

lista lämminvesivaraajaa paremmat mahdollisuudet varaajan kuluttaman sähkön ja lämpi-

män veden kulutuksen seurantaan ja kannustaa kuluttamaan vähemmän. Älyvaraajan mu-

kana käyttäjä saa käyttöliittymän, josta varaajaa voi hallita tietokoneen tai älypuhelimen 

avulla. Varaajassa on myös itsediagnostiikka, joka havaitsee ylikuumenemisen, jäätymisen, 

vuodon, yhteysvian, termostaatin rikkoutumisen tai sen, että vesi ei lämpene. Käyttäjä saa 

vioista ilmoituksen käyttöliittymäänsä. Käyttäjän mukavuutta lisäävien ominaisuuksien li-

säksi Älyvaraaja mahdollistaa osallistumisen kysyntäjoustomarkkinoille. (Älyvaraaja 2017) 
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Mikäli asiakas haluaa solmia sopimuksen sähkön myyjän tai tulevaisuudessa riippumatto-

man aggregaattorin kanssa, asiakkaan varaaja otetaan mukaan virtuaalivoimalaitokseen, 

joka on käytettävissä eri kysyntäjoustomarkkinoilla. Älyvaraaja mahdollistaa muidenkin 

sähkökuormien, kuten varaavan sähkölämmityksen, kytkemisen samaan alustaan (Heinonen 

2016). Älyvaraaja kytketään internetin välityksellä pilvipalveluun, minkä kautta varaajan 

ohjausjärjestelmä saa jatkuvasti tietoa sähkömarkkinoista ja kykenee huomioimaan markki-

noiden tuotanto- ja kysyntävaihtelut lämmitysaikataulussa. Älyvaraajan vasteaika on alle 3 

sekuntia, joten sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi taajuusohjatun käyttö- tai häiriöreservin 

markkinoilla. (Älyvaraaja 2017)  

5.3.2 Case 2: Älykatkaisija (GridIO Inc.) 

Virolais-suomalainen startup-yritys GridIO julkaisee vuoden 2017 aikana älykatkaisijan, 

jonka avulla pienasiakkaat voivat liittää sähkölaitteitaan kysyntäjoustomarkkinoille. Käytet-

täviksi sähkölaitteiksi suositellaan esimerkiksi sähkölämmitystä, lämminvesivaraajaa, lattia-

lämmitystä, lämpöpumppuja, ilmastointia, ilmanvaihtoa sekä sähköautoja. Järjestelmä pe-

rustuu kuvan 5.10 tyyppiseen älykkääseen ja langattomaan releeseen, joka kykenee laitteen 

sähkönsyötön katkaisemisen lisäksi mittaamaan sähkönkulutusta ja lähettämään tietoja lan-

gattomasti aggregaattorille. Älykatkaisija asennetaan asiakkaan sähkötauluun, josta se on 

myös tarvittaessa helposti irrotettavissa. (GridIO 2017) 

 

 

Kuva 5.10 Mallikuva GridIO:n älykatkaisijasta (GridIO 2017) 

 

GridIO lupaa asiakkaalle ottaa huomioon jokaisen asiakkaan tarpeet, jolloin lämmintä vettä 

ja lämmin asunto on aina saatavilla. Toimintamalli perustuu siihen, että yksittäisen laitteen 
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sähkönsyötön katko pidetään aina riittävän lyhyenä, jolloin asiakas ei huomaa mitään. Äly-

katkaisija käyttää itseoppivaa algoritmia laskeakseen sähkölaitteen saatavilla olevan ener-

giareservin. (GridIO 2017)  

5.4 Kysyntäjousto kiinteistön energianhallintajärjestelmien avulla 

Kiinteistön energianhallintajärjestelmät mahdollistavat käyttäjän sähkökuormien hallinnan 

ja ohjauksen. Energianhallintajärjestelmät poikkeavat laitekohtaisista järjestelmistä siten, 

että niissä on tyypillisesti älykäs keskusyksikkö (eng. smart hub), jonka hallittavaksi voidaan 

liittää useita sähkölaitteita. Tyypillisesti keskusyksikkö kytketään pilvipalveluun, jonka 

kautta käyttäjä voi hallita ja seurata sähkölaitteitaan esimerkiksi älypuhelimella tai erilliseltä 

energianäytöltä. Keskusyksikön kautta sähkölaitteita on mahdollista ohjata ulkoisten ohjaus-

signaalien avulla (Thayer et al. 2015), mikä mahdollistaa myös markkinalähtöiset kysyntä-

joustotoimenpiteet kuvan 5.1 toteutusmallin D mukaisesti.  

 

Suomen markkinoilla on myytävänä useita energianhallintajärjestelmiä kuten OptiWatti 

(Opti Automation Oy), CleBox (Cleworks Oy) sekä Kotivo (Kotivo Oy), jotka kuitenkin 

mahdollistavat käyttäjän energianhallinnan lisäksi tyypillisesti vain sähkön hintajouston oh-

jaukset. Markkinalähtöiset kysyntäjouston kuormanohjaukset mahdollistavia järjestelmiä on 

tällä hetkellä yksi, jonka toteutusmalli esitetään seuraavassa. 

5.4.1 Case 3: Fortum Fiksu (Fortum Oyj & There Corporation Oy) 

Fortum Oyj on jo useamman vuoden ajan markkinoinut uudenlaista Fortum Fiksu  

-energianhallintajärjestelmää, joka mahdollistaa sähkön hintajouston suoran tai varaavan 

sähkölämmityksen kiinteistöissä sekä energiankulutuksen reaaliaikaisen seurannan asiak-

kaan käyttöliittymän kautta. Järjestelmä perustuu siihen, että käyttäjä tekee tuntihinnoitellun 

Fortum Tarkka -sähkösopimuksen, minkä jälkeen energianhallintajärjestelmä optimoi läm-

mityksen sähkönkäyttöä lämmittämällä taloa edullisimpien tuntien aikana. Lisäksi järjestel-

män avulla voidaan optimoida ilmalämpöpumpun sekä käyttövesivaraajan sähkönkäyttöä. 

(Fortum 2016) Vuoden 2015 lopulla Fortum toteutti yhteistyönä There Corporation Oy:n 

sekä Fingrid Oyj:n kanssa pilottiprojektin, jossa tutkittiin Fortum Fiksu -järjestelmän sovel-

tuvuutta kysyntäjouston kuormanohjauksiin (Lundström 2017). Kuvassa 5.11 esitetään ha-

vainnekuva järjestelmän toteutuksesta. (Palola 2016) 
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Kuva 5.11 Fortum Fiksu -energiahallintajärjestelmän toteutusmalli (Palola 2016) 

 

Energianhallintajärjestelmä perustuu tietokantaohjattuun pilvipalveluun, jonka avulla ohja-

taan kodin suoraa tai varaavaa sähkölämmitystä, käyttövesivaraajaa tai ilmalämpöpumppua. 

Pilvipalvelu hakee myös tietoa säästä, sähkönkulutuksesta ja sähkön hinnasta, mitä voidaan 

hyödyntää lämmityksen ohjauksessa. Asiakkaan kiinteistöön asennetaan ohjausyksikkö 

ThereGate, joka on yhteydessä pilvipalveluun internet-yhteyden kautta. Ohjausyksikkö vä-

littää pilvipalvelusta saamiaan ohjaussignaaleja langattoman Z-Wave -radioverkon kautta 

kiinteistön sähkökeskukseen asennetuille ohjauskytkimille, jotka ohjaavat lämmityslaitteita 

sekä käyttövesivaraajaa. Ilmalämpöpumpun ohjaukseen puolestaan käytetään pistorasiaan 

kytkettäviä IR-ohjaimia, jotka saavat niin ikään ohjaussignaalinsa ohjausyksiköltä Z-Wave 

-radioverkon kautta. Lisäksi ohjausyksikkö kerää jatkuvasti tilatietoja lämpömittarilta ja oh-

jauslaitteilta. (Palola 2016; Fortum 2016) 

 

Järjestelmän ohjaus toimii siten, että kysyntäjouston operaattori pystyy lähettämään pilvi-

palvelun kautta ohjaussignaaleja ohjausyksikölle, josta signaali jatkaa edelleen laitteiden oh-

jauskytkimille. Asiakkaan ohjausyksikkö laskee jatkuvasti lämmitykselle lämmityssuunni-
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telmia ennalta asetettujen ohjausaikataulujen, lämpötilaennusteiden ja käyttäjän määrittele-

män sisälämpötilan mukavuusalueen perusteella. Suunnitelmien perusteella ohjausyksikkö 

lähettää tietoja pilvipalveluun tarjolla olevista kuormanohjauksista niin pitkälle ajalle, kuin 

suunnitelmia on tarjolla. Näin operaattori saa valittavakseen kuvan 5.12 mukaisesti kuor-

manohjaustarjouksia. (Palola 2016) 

 

 

Kuva 5.12 Theren kysyntäjoustopilottiprojektin operaattorin käyttöliittymä kysyntäjouston markkinapaikkaan 

(Palola 2016) 

 

Pilottiprojektin tavoitteena oli tutkia, miten hyvin sovellettu ohjaustekniikka, laitteisto ja oh-

jatut kuormat soveltuvat kysyntäjoustomarkkinoille. Tulokseksi saatiin, että kuormien oh-

jauksien onnistumisen todennäköisyys oli 100 % ja ohjauskomentojen keskimääräinen läpi-

menoaika oli 2,3 sekuntia. (Palola 2016) Vuonna 2016 Fortum toteutti järjestelmän avulla 

noin 100 kW suuruisen virtuaalivoimalaitoksen, jossa ohjattiin 70 sähkölämmitteisen kiin-

teistön lämminvesivaraajaa taajuusohjatun käyttöreservin markkinoilla. Positiivisten tulos-

ten myötä Fortum suunnittelee toteuttavansa suuremman virtuaalivoimalaitoksen vuonna 

2017. (Fortum 2017a) 
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6. TOTEUTUSMALLIEN KUSTANNUKSET JA NELIKENTTÄANALYYSIT 

Kysyntäjouston mahdollistamiseksi pienkiinteistöissä edellytetään pääsääntöisesti joko kyt-

kentämuutoksia olemassa oleviin sähkökytkentöihin tai vaihtoehtoisesti lisälaitteiden asen-

tamista. Tässä työssä esitetyistä ratkaisuista osa on vasta pohdinnan ja suunnittelun alla, 

mutta osa on jo kaupallisessa myynnissä. Esitettyjen toteutusmallien kustannusten tasaver-

tainen vertailu on haastavaa, koska kaikki esitetyt ratkaisut eivät sisällä kaikkia kuormanoh-

jauksen mahdollistavia komponentteja. Esimerkiksi etälukumittareiden kautta toteutettavien 

kuormanohjausten mahdollistamiseksi ehdotetut kytkentämuutokset ratkaisisivat ongelman 

pienkiinteistöissä, mutta kustannuksia ilmenisi myös AMI-järjestelmässä kuormien aggre-

goimisen järjestämisestä (Huotari 2014). 

 

Lämpöpumput otettiin tässä työssä erilliseen tarkasteluun, koska ne ovat erityisiä sähkökuor-

mia muihin verrattuna niiden sisäänrakennettujen älykkäiden ominaisuuksien vuoksi. Läm-

pöpumpuille esitetyt toteutusmallit eivät kuitenkaan mahdollista itsessään kuormanohjauk-

sia, koska ne edellyttäisivät myös niiden liittämisen osaksi kuormanohjausjärjestelmää. 

Kuormanohjausjärjestelmänä voisi toimia AMI-järjestelmä, kiinteistön energianhallintajär-

jestelmä, kiinteistöautomaatiojärjestelmä tai laitekohtainen järjestelmä, mikäli sellainen olisi 

käytettävänä. Joka tapauksessa kustannuksia aiheutuisi esitettyjen kytkentämuutosten lisäksi 

myös ohjausjärjestelmästä. 

 

Toteutusmallien kustannusten vertailu on haastavaa myös siksi, että ne mahdollistavat eri-

laisia kysyntäjoustotoimenpiteitä ja soveltuvat siten eri kysyntäjoustomarkkinoille. Näin ol-

len asiakkaan saama taloudellinen hyöty eri kuormanohjausmenetelmillä ei ole sama, mistä 

johtuen kustannusarvioiden perusteella olisi haastavaa laskea toteutusmallien takaisinmak-

suaikoja. Asiakkaan saaman taloudellisen hyödyn mallintamisessa tulisi ottaa huomioon ai-

nakin kuinka usein ja minä aikoina kuormanohjauksia tehdään, kuinka suuria ja minkälaisia 

sähkökuormia ohjataan, mitä reunaehtoja kuormanohjauksille on asetettu, millä kysyntä-

joustomarkkinalla kuormia kaupataan ja kuinka kysyntäjoustomarkkinoilta ansaitut rahat 

jaetaan asiakkaan ja ohjaavan osapuolen kesken. Näiden syiden vuoksi tässä työssä ei oteta 

kantaa eri toteutusmallien potentiaalisiin taloudellisiin tuottoihin eikä takaisinmaksuaikoi-

hin, vaan keskitytään arvioimaan muita niihin liittyviä tekijöitä. Taulukossa 6.1 esitetään 

luvussa 5 esitettyjen kysyntäjouston teknisten toteutusmallien arvioidut kustannukset. 
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Taulukko 6.1 Tarkasteltujen kysyntäjouston teknisten toteutusmallien arvioidut laite- ja asennuskustannukset 

yksittäisessä kiinteistössä (EVU: Elektrizitätsversorgungsunternehmen, sähkönsyötön katkaisun etäohjaus. 

SG: Smart Grid, älykäs sähköverkko.) 

KUORMANOHJAUSMENETELMÄ TEKNINEN TOTEUTUSMALLI HINTA [€] 

ETÄLUKUMITTARIT 

Sähkölämmityksen kytkentämuutokset, 
olemassa olevat pienkiinteistöt 200 

Sähkölämmityksen kytkentämuutokset, 
uudispienkiinteistöt 250-350 

Lämminvesivaraajan kytkentämuutokset, 
olemassa olevat pienkiinteistöt 200 

Lämminvesivaraajan kytkentämuutokset, 
uudispienkiinteistöt 300 

LÄMPÖPUMPUT 

EVU-liittimen kytkentä, 
uudis- ja olemassa olevat pienkiinteistöt 200-300 

SG-liittimien kytkentä, 
uudis- ja olemassa olevat pienkiinteistöt 400-500 

LAITEKOHTAISET 
KUORMANOHJAUKSET 

Älyvaraaja 800 

Älykatkaisija 100 

ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMÄT Fortum Fiksu 750/1080 

 

Taulukossa 6.1 esitetyt hinnat toteutusmalleille ovat arvioituja keskimääräisiä kustannuksia, 

jotka on saatu haastattelemalla yrityksiä ja asiantuntijoita sekä tarkastelemalla internet-läh-

teitä. Esimerkiksi etälukumittareiden ja lämpöpumppujen kuormanohjausten toteutusmal-

lien todelliset kustannukset yksittäisessä kiinteistössä riippuvat kiinteistön etälukumittarin 

ja sähkökeskusten varustelutasosta. Kustannusvertailutaulukon pääasiallisena tarkoituksena 

on ainoastaan osoittaa, mihin hintaluokkaan eri kuormanohjaustapojen toteutusmallit pien-

kiinteistöissä todennäköisesti asettuvat. Seuraavassa eritellään tarkemmin taulukossa 6.1 esi-

tettyjen kuormanohjausten toteutusmallien kustannuksia sekä esitetään kuormanohjaustapo-

jen nelikenttäanalyysit eli arvioidaan niiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja 

uhkia. 

6.1 Etälukumittareiden kuormanohjaukset 

Etälukumittareiden mahdollistamia kuormanohjauksia olisi järkevintä hyödyntää pääasiassa 

sähkölämmitteisten kiinteistöjen sähkölämmitysten ja lämminvesivaraajien osalta, koska 

niissä on laajalti tarvittavat kytkennät valmiina. Sähkölämmityksen kuormanohjauksen mah-

dollistaminen olemassa olevissa pienkiinteistöissä edellyttää useissa tapauksissa ainoastaan 

tehonrajoitusreleen asentamisen etälukumittariin tai releen ohikytkennän johdinlenkin pois-
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tamisen, joiden tekeminen kustantaisi keskimäärin noin 200 € yhtä kiinteistöä kohden. Uu-

dispienkiinteistöissä puolestaan SLY-kytkentäisen ja ilman kytkentää olevan vakiokeskuk-

sen hintaero asennustöineen olisi noin 250-350 €. (Järventausta et al. 2015) 

 

Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä lämminvesivaraajat on tyypillisesti kytketty yöaikareleen 

taakse, mutta ei tehonrajoitusreleen taakse. Tässä työssä lämminvesivaraajan ohjaukselle eh-

dotettu kytkentämuutos kustantaisi olemassa olevassa pienkiinteistössä noin 200 € ja uudis-

pienkiinteistössä noin 300 €. Arviot perustuvat kuitenkin oletukseen, että kiinteistön sähkö-

keskuksessa on tilaa asentaa uusi kontaktori eikä uutta sähkökeskusta tarvitse asentaa. 

(Huotinen 2017) Toisaalta osa tehonrajoitusreleistä on ohjattavissa myös yöaikareleellä (Jär-

ventausta et al. 2015), minkä vuoksi esitettyjä kytkentämuutoksia ei välttämättä kaikissa 

kiinteistöissä tarvita. Kuvassa 6.1 esitetään etälukumittareiden mahdollistamien kuormanoh-

jausten nelikenttäanalyysi. 

 

 

Kuva 6.1 Etälukumittareiden mahdollistamien kuormanohjausten nelikenttäanalyysi 

 

Etälukumittareiden suurimpia vahvuuksia on se, että sähkölämmitteisissä kiinteistöissä on 

paljon ohjattavaa kuormaa ja että AMI-topologia on jo olemassa. Lisäksi etälukumittareiden 

laajamittaisten kuormanohjausten mahdollistaminen olisi edullista verrattuna esimerkiksi 
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energianhallintajärjestelmiin. Sen heikkouksia puolestaan ovat puuttuvat kytkennät kiinteis-

töjen sähkökeskuksissa (Järventausta et al. 2015) sekä se, että AMR-teknologia ei sellaise-

naan mahdollista kuormien indikointisignaalien välitystä kiinteistöiltä aggregaattorille. Li-

säksi useimmat mittarit käyttävät tiedonsiirtomenetelmänä GPRS- tai PLC-tekniikkaa, jotka 

eivät ole riittävän nopeita ja luotettavia tiedonsiirtomenetelmiä nopeita ohjauksia varten 

(Valtonen et al. 2010). 

 

Etälukumittarit tullaan kuitenkin todennäköisesti päivittämään tai vaihtamaan seuraavan 

vuosikymmenen aikana (VTT 2006), minkä yhteydessä niiden tiedonsiirtomoduulit voitai-

siin päivittää toimimaan internet-yhteyden välityksellä ja samalla asentaa puuttuvat kytken-

nät kiinteistöjen sähkökeskuksiin. Jo tämän hetken etälukumittareiden sukupolvi kykenisi 

kuormanohjauksiin aktivointiajan perusteella tarkasteltuna ainakin Elspot-, Elbas- ja sää-

tösähkömarkkinoilla sekä nopean häiriöreservin markkinoilla (Huotari 2014).  

 

Uhkatekijöitä ohjausten toteuttamiselle ovat dokumentoimattomat ja asennusstandardien 

vastaiset kytkennät sähkökeskuksissa (Järventausta et al. 2015) sekä joissain tapauksissa 

sähkökeskusten ahtaus, jolloin puuttuvia kytkentöjä ei välttämättä mahdu tekemään samaan 

sähkökeskukseen (Huotinen 2017). Lisäksi uhkatekijänä on se, onko jakeluverkkoyhtiöillä 

riittävästi kannusteita tasoittaa sähköverkon kuormitusta ja hyödyntää AMI-topologiaa ky-

syntäjouston kuormanohjauksissa (Järventausta et al. 2015). Etälukumittarit hyödyntävät 

tällä hetkellä suhteellisen vanhentunutta tekniikkaa, minkä vuoksi uhkana on niiden jäämi-

nen kustannustehokkaampien ja edistyneempien kuormanohjaustekniikoiden kuten laitekoh-

taisten kuormanohjausten tai energianhallintajärjestelmien varjoon. 

6.2 Lämpöpumppujen kuormanohjaukset 

Eri lämpöpumpputyypeistä parhaiten kysyntäjoustoon soveltuvat vesikiertoiset lämpöpum-

put, koska niissä on varauskapasiteettia. Nykyaikaisissa vesikiertoisissa lämpöpumpuissa on 

sisäänrakennettuna kysyntäjoustoa varten EVU- (Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 

sähkönsyötön katkaisun etäohjaus) ja SG-liittimet (Smart Grid, älykäs sähköverkko), joita 

voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kiinteistön sähkökeskukseen asennettavien kontaktorien 

avulla. Kontaktorin asentaminen kiinteistön sähkökeskukseen ja johdottaminen kontaktorilta 
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lämpöpumpun EVU-liittimelle kustantaisi sekä uudispienkiinteistöissä että olemassa ole-

vissa pienkiinteistöissä noin 200-300 €. Kahden kontaktorin asentaminen sähkökeskukseen 

ja johdottaminen kontaktoreilta lämpöpumpun SG-liittimille puolestaan kustantaisi noin 

400-500 €. Arviot perustuvat kuitenkin oletukseen, ettei kontaktorien asentamisen vuoksi 

tarvitse asentaa uutta sähkökeskusta. (Huotinen 2017) 

 

Asennukseen käytetyt tarvikkeet ovat sinänsä edullisia, mutta eniten työtä syntyisi johdotus-

ten tekemisestä. Lisäkustannuksia voi syntyä, mikäli sähkökeskus on kaukana lämpöpum-

pusta edellyttäen erityisen pitkiä johdotuksia. (Huotinen 2017) Lisäksi mikäli lämpöpum-

pulle halutaan tuoda ohjaussignaali etälukumittarilta, tulee useissa tapauksissa asentaa etä-

lukumittariin tehonrajoitusrele tai poistaa releen ohikytkennän johdinlenkki sekä johdottaa 

tehonrajoitusreleeltä asennetulle kontaktorille. Näiden tekeminen kustantaisi arviolta 200-

300 € yhtä kiinteistöä kohden (Järventausta et al. 2015). Kuvassa 6.2 esitetään vesikiertois-

ten lämpöpumppujen mahdollistamien kuormanohjausten nelikenttäanalyysi. 

 

 

Kuva 6.2 Vesikiertoisten lämpöpumppujen mahdollistamien kuormanohjausten nelikenttäanalyysi 
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Vesikiertoisten lämpöpumppujen suurimpana vahvuutena kysyntäjouston kannalta on yleis-

tyvä smart grid -valmius. Lämpöpumput ovat ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto uu-

sissa pienkiinteistöissä ja yhä useampi markkinoille tuleva lämpöpumppu täyttää SG Ready 

-standardin edellytykset. Lisäksi ohjausten toteuttaminen olisi esimerkiksi energianhallinta-

järjestelmiin verrattuna suhteellisen edullista. Valtakunnallisesti tarkasteltuna vesikiertois-

ten lämpöpumppujen teknistä ohjauspotentiaalia on kuitenkin melko vähän verrattuna esi-

merkiksi sähkölämmitysten tekniseen ohjauspotentiaaliin. Lisäksi SG Ready  

-ohjausrajapintaa ei ole virallisesti standardoitu Suomessa eikä se mahdollista tällä hetkellä 

kaksisuuntaista tiedonsiirtoa eli kuormien indikointitietojen välittämistä lämpöpumpulta ag-

gregaattorille. 

 

Saksassa on kuitenkin kehitteillä SG Ready+ -standardi, joka mahdollistaisi myös lämpö-

pumppujen kaksisuuntaisen tiedonsiirron (EHPA 2013). Jo nykyisillä SG Ready -standardin 

edellytykset täyttävillä lämpöpumpuilla olisi mahdollista tehdä sekä ylös- että alassäätöjä, 

minkä ansiosta niitä voitaisiin periaatteessa hyödyntää jopa taajuusohjattuina reserveinä. 

Tämä edellyttäisi luonnollisesti nopeita ohjaussignaaleja, mutta toisaalta lämpöpumput ovat 

yhdistettävissä nopeita tiedonsiirtomenetelmiä hyödyntäviin kiinteistöautomaatio- tai ener-

gianhallintajärjestelmiin. Uhkatekijöinä lämpöpumppujen kysyntäjouston toteuttamisessa 

puolestaan on se, ettei millään sähkömarkkinaosapuolella välttämättä ole riittävästi kannus-

timia hyödyntää lämpöpumppujen smart grid -valmiuksia. Lisäksi taloudellisten kannusti-

mien puuttumisen vuoksi kuluttajalla ei ole tällä hetkellä motiivia ostaa hieman kalliimpaa, 

smart grid -valmiuksista lämpöpumppua.  

6.3 Laitekohtaiset kuormanohjaukset 

IoT-konseptin yleistyminen mahdollistaa kysyntäjouston kuormanohjaukset yksittäisten 

laitteiden avulla. GridIO Inc. julkaisee vuoden 2017 aikana älykatkaisijan, jonka hinnaksi 

asennuskustannuksineen arvioidaan asetettavan noin 100 € (Liive 2016). Kaukora Oy:n ja 

There Corporation Oy:n kehittelemälle Älyvaraajalle puolestaan on suunniteltu asetettavan 

hinnaksi noin 800 € (Lundström 2017), joka on noin 100 € enemmän kuin sitä vastaavan 

tavallisen lämminvesivaraajan kustannukset. Kuvassa 6.3 esitetään laitekohtaisten kuor-

manohjausten nelikenttäanalyysi. 
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Kuva 6.3 Laitekohtaisten kuormanohjausten nelikenttäanalyysi 

 

Laitekohtaiset kuormanohjausjärjestelmät ovat konseptina melko laaja, minkä vuoksi niille 

ei ole yhtä yleispätevää toimintamallia ja yhteisten piirteiden nimeäminen on haastavaa. Lai-

tekohtaisten kuormanohjausten suurimpina vahvuuksina voidaan kuitenkin pitää sitä, että 

järjestelmät hyödyntävät nopeita ja kaksisuuntaisia tiedonsiirtomenetelmiä kuten internet-

yhteyksiä, mikä mahdollistaa nopeat ja lyhytkestoiset ohjaukset. Tässä työssä tarkastellut 

laitekohtaiset kuormanohjausjärjestelmät ovat lisäksi suhteellisen edullisia. Tulevaisuudessa 

älykkäiden sähkölaitteiden yleistyessä niiden myyminen on todennäköisesti helpompaa kuin 

kokonaisten älykoti-konseptien myyminen (Thayer et al. 2015), koska kuluttajat ostavat to-

dennäköisemmin vain tarvitsemiaan käyttölaitteita. 

 

Laitekohtaisten kuormanohjausten heikkouksina voidaan pitää sitä, että järjestelmät ovat 

tyypillisesti vain yhteen tarkoitukseen suunniteltuja (Järventausta et al. 2015) eivätkä siten 

välttämättä esimerkiksi lisää asukkaan viihtymistä asunnossa tai mahdollista muiden laittei-

den integroimista samaan järjestelmään. Lisäksi koska Suomen markkinoilla ei vielä ole lai-

tekohtaisia kuormanohjausjärjestelmiä, ei vielä tiedetä, kuinka järjestelmät tulevat menesty-

mään.  
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Laitekohtaisten kuormanohjausjärjestelmien avulla on mahdollista osallistua lähes mille ta-

hansa kysyntäjoustomarkkinalle, koska ne mahdollistavat periaatteessa lyhytkestoisesti no-

peat ylös- ja alassäädöt. Tulevaisuudessa mahdollisuutena on kehittää myytävistä kiukaista, 

kylmälaitteista, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteista, lämpöpumpuista, valaisimista ym. älyk-

käitä lisäämällä niihin antureita ja mahdollistamalla niiden tiedonsiirto esimerkiksi pilvipal-

velun kanssa eli käytännössä edistämällä IoT-konseptia.  

 

Merkittävimpänä uhkatekijänä voidaan pitää sitä, riittääkö asiakkaiden ohjauksista saama 

taloudellinen korvaus motivoimaan laitekohtaisiin kuormanohjausjärjestelmiin investoimi-

seen. Lisäksi tulevaisuudessa uhkatekijänä on, kykenevätkö eri valmistajilta ostetut älykkäät 

sähkölaitteet kommunikoimaan keskenään (Kastrenakes 2014). Vaarana on tällöin se, että 

kuluttajalla on asunnossaan useita älykkäitä sähkölaitteita, jotka käyttävät eri tiedonsiirto-

menetelmiä, mikä tekee esimerkiksi niiden kollektiivisesta kuormanohjauksesta tai energi-

anhallinnasta haastavaa. 

6.4 Energianhallintajärjestelmien kuormanohjaukset 

Kiinteistön energianhallintajärjestelmät ovat uuden sukupolven kiinteistöautomaatiojärjes-

telmiä, jotka mahdollistavat edistyneet kysyntäjouston kuormanohjaustoimenpiteet. Tässä 

työssä tarkasteltu Fortum Oyj:n ja There Corporation Oy:n suunnittelema Fortum Fiksu  

-järjestelmä kustantaa asennuksineen vesikiertoisen sähkölämmityksen kiinteistössä 750 € 

ja suoran sähkölämmityksen kiinteistössä 1080 €. Lisäksi molempiin paketteihin kuuluu 

9,90 €/kk palvelumaksu. (Fortum 2017b) Kuvassa 6.4 esitetään kiinteistön energianhallinta-

järjestelmien mahdollistamien kuormanohjausten nelikenttäanalyysi. 
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Kuva 6.4 Kiinteistön energianhallintajärjestelmien mahdollistamien kuormanohjausten nelikenttäanalyysi 

 

Kaikista kuormanohjausten eri menetelmistä energianhallintajärjestelmät ovat edistyneim-

piä, minkä vuoksi niillä on paljon vahvuuksia. Energianhallintajärjestelmät käyttävät nopeita 

tiedonsiirtomenetelmiä ja mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonsiirron, minkä avulla sähkö-

kuormia voidaan ohjata älykkäästi. Energianhallintajärjestelmiin voidaan integroida myös 

erilaisia lisälaitteita, joiden avulla voidaan varmistaa asumismukavuuden säilyminen asun-

nossa. Esimerkiksi Fortum Fiksun avulla toteutetussa virtuaalivoimalaitoksessa järjestelmä 

tarkkailee vesivaraajien lämpötiloja ja sammuttaa tarvittaessa varaajista ensimmäisenä ne, 

joissa vesi on kuuminta. Järjestelmien hallittavaksi on liitettävissä useita eri sähkökuormia, 

joiden ei tarvitse olla valmiiksi älykkäitä ja lisäksi järjestelmät auttavat käyttäjää säästämään 

rahaa sähkölaskussa sähkön hintajouston avulla. Ainoana varsinaisena heikkoutena energi-

anhallintajärjestelmissä voidaan pitää niiden korkeita investointikustannuksia.  

 

Nopeiden tiedonsiirtomenetelmien vuoksi energianhallintajärjestelmät mahdollistavat pitkä-

kestoisten kuormanohjausten lisäksi lyhytkestoiset kuormanohjaukset, mistä johtuen tule-

vaisuudessa ohjattaviksi kuormiksi voi olla mahdollista liittää esimerkiksi kylmälaitteita tai 

ilmanvaihtokoneita. Tämä mahdollistaisi suuremmat kysyntäjoustopotentiaalit yksittäisessä 
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kiinteistössä verrattuna laitekohtaisiin kuormanohjauksiin. Sähkökuormia on mahdollista 

käyttää sekä ylös- että alassäätöihin ja käytännössä millä tahansa kysyntäjoustomarkkinalla. 

Energianhallintajärjestelmiä on mahdollista myydä ns. älykoteina, jotka mahdollistavat mui-

den etujen lisäksi markkinalähtöiset sekä asiakaslähtöiset kuormanohjaukset.  

 

Tutkimuksen mukaan ihmiset haluavat kuitenkin vain harvoin investoida kalliisiin älykotei-

hin ja investoivat sen sijaan mieluummin yksittäisiin sähkölaitteisiin tarpeen vaatiessa 

(Thayer et al. 2015). Näin ollen uhkana on se, onko kuluttajille taloudellisesti houkuttelevaa 

investoida energianhallintajärjestelmään. Lisäksi kysyntäjoustomarkkinoiden liian matalan 

hintatason ja energiahallintajärjestelmien korkeiden investointikustannusten vuoksi niistä 

voi olla haastavaa tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Esimerkiksi Fortumin vuonna 2016 to-

teuttama 100 kW virtuaalivoimalaitos oli vielä tappiollinen (HS 2017).  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tarkastelluilla kuormanohjausmenetelmillä on erilaisia ominaisuuksia. Etälu-

kumittarit mahdollistaisivat AMI-järjestelmän vuoksi periaatteessa laajamittaisen kysyntä-

jouston käyttöönoton sähkölämmitteisissä kiinteistöissä. Kuten aiemmissa tutkimuksissa oli 

kuitenkin havaittu, etälukumittareiden kuormanohjauksissa on puutteita. Ne mahdollistavat 

vain yksisuuntaisen on/off-tyyppisen kuormanohjauksen ja käyttävät pääasiassa suhteellisen 

hitaita tiedonsiirtomenetelmiä. Myös kysyntäjoustoalan asiantuntijoiden haastatteluista kävi 

ilmi, että etälukumittareiden kysyntäjousto-ominaisuuksia pidetään tällä hetkellä liian yk-

sinkertaisina, jotta niiden hyödyntäminen sellaisenaan olisi laaja-alaisesti realistista (Heino-

nen 2016; Lundström 2017).  

 

Vaikuttaa väistämättömältä, että nykyisen sukupolven etälukumittarit ovat jäämässä nope-

ampien ja luotettavampien ohjausmenetelmien varjoon. Lisäksi etälukumittarit ovat verkko-

yhtiöiden omistuksessa, joilla ei ole verkkoliiketoiminnan valvontamallin puutteiden vuoksi 

tällä hetkellä intressejä valjastaa mittareita kysyntäjouston kuormanohjauksia varten (Jär-

ventausta et al. 2015). Toisaalta etälukumittarit on uusittava tai päivitettävä seuraavan vuo-

sikymmenen aikana, minkä yhteydessä myös niiden tiedonsiirtomoduulit voitaisiin päivittää 

ja yhtenäistää sekä tehdä puuttuvat ohjauskytkennät kiinteistöissä. Ennen mittareiden uusi-

mista tai päivittämistä tulisi kuitenkin määrittää ja sopia yhtenäiset käytännöt etälukumitta-

reille, jotta ne vastaisivat tulevaisuudessa kysyntäjouston kuormanohjausten tarpeita. 

 

Tällä hetkellä asiakkaiden ja aggregaattoreiden tarpeita paremmin vastaavat energianhal-

linta- ja laitekohtaiset järjestelmät, jotka mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonsiirron, ky-

kenevät vähentämään ohjattavan sähkökuorman ottotehoa älykkäästi yksinkertaisten on/off-

ohjausten sijasta, kykenevät todentamaan ohjatun kuorman suuruuden sekä varmistavat asu-

mismukavuuden säilymisen. Kaikki kolme työssä esitettyä kuormanohjauksen toteutusmal-

lia toteuttavat suurimman osan näistä edellytyksistä, minkä vuoksi niillä on selkeä etulyön-

tiasema etälukumittareihin verrattuna. Työssä esitetty älykatkaisijan laitekohtainen kuor-

manohjausjärjestelmä on lisäksi kustannuksiltaan halvempi kuin etälukumittareiden ohjaus-

ten edellyttämien kytkentämuutosten toteuttaminen. Myös Älyvaraajalle esitetyt kustannuk-

set ovat vain noin 100 € kalliimmat kuin tavallisen lämminvesivaraajan kustannukset ja se 

tarjoaa kuormanohjausten mahdollistamisen lisäksi asiakkaalle muutakin lisäarvoa.  
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Energianhallintajärjestelmä Fortum Fiksun sekä työn ohessa tarkasteltujen, sähkön hinta-

jouston mahdollistavien muiden energianhallintajärjestelmien kustannukset ovat tyypilli-

sesti yli 1000 €, mutta ne tarjoavat niin ikään asiakkaalle paljon muutakin lisäarvoa kuor-

manohjausten mahdollistamisen lisäksi. On myös otettava huomioon, että kysyntäjousto on 

konseptina useimmille ihmisille vieras. Näin ollen pienasiakkaiden halukkuus osallistua ky-

syntäjoustoon lienee todennäköisempää, mikäli se mahdollistetaan jonkin mukavuutta lisää-

vän järjestelmän ohessa, jonka asiakas hankkisi joka tapauksessa. Myös haastatteluissa kävi 

ilmi, että tyypillisesti asiakkaat haluavat kuormanohjausjärjestelmältä kuormanohjausten li-

säksi muitakin hyötyjä (Lundström 2017) kuten energianhallintaa tai viihtymisen lisäystä. 

Nähtäväksi kuitenkin jää, kokevatko asiakkaat houkuttelevaksi investoida kalliimpaan, 

mutta monipuoliseen energianhallintajärjestelmään, vai riittääkö investoimisen motiiviksi 

esimerkiksi älykatkaisijan tuoma taloudellinen hyötyminen. 

 

Kysyntäjouston tulevaisuuden kannalta potentiaalisimpana vaihtoehtona voidaan pitää laite-

kohtaisia kuormanohjauksia, koska ihmiset investoivat todennäköisemmin yksittäisiin säh-

kölaitteisiin tarpeen vaatiessa kuin kalliisiin älykoteihin (Thayer et al. 2015). Nykyisin mark-

kinoilla on jo esimerkiksi älykkäitä jääkaappeja, pakastimia, tiskikoneita, pyykinpesuko-

neita ja kuivauskoneita (Thayer et al. 2015), joiden älykkyyttä on kuitenkin käytetty pääasi-

assa käyttäjän oman mukavuuden lisäämiseen. IoT-konseptin yleistyessä on todennäköistä, 

että tulevaisuudessa yhä useammasta myytävästä sähkölaitteesta tehdään älykäs ja mahdol-

listetaan niiden ohjaus ulkoisilla ohjaussignaaleilla. Toisaalta niiden yleistyminen voi kui-

tenkin kestää useita vuosia, minkä vuoksi älykkäät liittimet on konseptina mielenkiintoinen. 

Niiden avulla kyetään jo nyt tekemään tavallisesta laitteesta älykäs samaan tapaan kuin vuo-

situhannen vaihteessa ennen digitelevisioiden yleistymistä kyettiin tekemään digitaalisovit-

timen avulla mistä tahansa televisiovastaanottimesta digitaalinen.  

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia, mitä AMI-järjestelmälle pitäisi tehdä, jotta etälukumit-

tareista tulisi varteenotettavampi kuormanohjausmenetelmä. Tutkimuskysymyksiksi voitai-

siin asettaa, kuinka etälukumittareiden avulla voidaan toteuttaa kuormanohjaukset nopeasti 

ja kaksisuuntaisesti ja kuinka paljon muutokset kustantaisivat. Toisena jatkotutkimuksen ai-

heena voitaisiin tutkia, kuinka virtuaalivoimalaitos olisi toteutettavissa lyhytkestoiseen ky-

syntäjoustoon soveltuvien kuormien avulla. Lisäksi jatkotutkimuksena voitaisiin mallintaa 
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erilaisten kuormanohjausmenetelmien sekä erilaisten sähkökuormien tuottopotentiaalia ja 

kannattavuutta kysyntäjoustomarkkinoilla. 
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8. YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, minkälaisia olemassa tai kehitteillä olevia ratkaisuja on 

kysyntäjouston kuormanohjausten toteuttamiseksi pienkiinteistöissä. Tutkittiin erityisesti 

etälukumittareiden kuormanohjausmahdollisuuksia ja selvitettiin, minkälaisia kytkentämuu-

toksia pienkiinteistöissä edellytetään etälukumittareiden kuormanohjausten mahdollista-

miseksi. Tavoitteena oli myös selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia lämpöpumpuissa on 

kysyntäjouston kuormanohjauksille. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon erilaiset 

kysyntäjouston tekniset toteutusmallit pienkiinteistöissä kustantaisivat. Lopuksi vertailtiin 

eri kuormanohjausjärjestelmien ominaisuuksia nelikenttäanalyysien avulla. 

 

Etälukumittarit soveltuvat yksinkertaisiin on/off-tyyppisiin kuormanohjauskäskyihin niiden 

sisältämien etäohjattavien releiden vuoksi. Parhaiten niiden ohjattaviksi kuormiksi sopivat 

sähkölämmityslaitteet ja lämminvesivaraajat, koska ne edellyttävät tyypillisesti vain pieniä 

kytkentämuutoksia kiinteistöjen sähköasennuksiin. Etälukumittareiden kuormanohjausten 

mahdollisuuksia on tutkittu jo aiemmin Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen am-

mattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemässä tutkimuksessa Ky-

synnän jousto – Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR 

pooli) (Järventausta et al. 2015), jonka keskeisimmät tulokset sähkölämmitysten ohjausten 

mahdollistamisen osalta esitettiin selkiytettynä tässä diplomityössä.  

 

Sähkölämmitysten ohjausten mahdollistamiseksi tulisi useissa tapauksissa vain poistaa te-

honrajoitusreleen ohikytkennän johdinlenkki tai joissain tapauksissa asentaa puuttuva tehon-

rajoitusrele etälukumittariin. Etälukumittareiden kuormanohjausten osalta uutena asiana 

tässä työssä esitettiin sähkölämmitteisten pienkiinteistöjen sähkökytkentöihin tehtävä kyt-

kentämuutosehdotus, jonka avulla voitaisiin mahdollistaa myös lämminvesivaraajan ohjaus 

etälukumittarin tehonrajoitusreleellä. Ohjausten mahdollistamiseksi voitaisiin asentaa kiin-

teistön sähkökeskukseen rele, jonka avulla lämminvesivaraaja asetettaisiin tehonrajoitusre-

leen taakse. Toisaalta osassa etälukumittareista on mahdollisuus ohjata tehonrajoitusrelettä 

myös yöaikareleen avulla, jolloin ehdotettu kytkentämuutos ei ole välttämättä tarpeellinen. 

 

Etälukumittareiden lisäksi kuormanohjaukset pienkiinteistöissä voidaan toteuttaa tuomalla 

ohjaussignaali suoraan laitteen automatiikkaan esimerkiksi nykyaikaisissa lämpöpumpuissa, 
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laitekohtaisesti älykkäiden laitteiden avulla, energianhallintajärjestelmien avulla tai kiinteis-

töautomaation avulla. Tässä työssä tutkittiin näistä kolmea ensimmäistä menetelmää ja esi-

tettiin niistä esimerkkiratkaisuja. Työssä selvisi, että etälukumittareiden releohjausten lisäksi 

kysyntäjouston kuormanohjaukset mahdollistavia laitekohtaisia kuormanohjausjärjestelmiä 

ei ole tällä hetkellä Suomessa myynnissä yhtään, mutta suunnitteluvaiheessa kaksi: älykat-

kaisija (GridIO Inc.) sekä Älyvaraaja (Kaukora Oy & There Corporation Oy). Kuormanoh-

jaukset mahdollistavia energianhallintajärjestelmiä on pilotointivaiheessa yksi: Fortum 

Fiksu (Fortum Oyj & There Corporation Oy). 

 

Lämpöpumppujen ohjausmahdollisuuksia kysyntäjoustossa on tutkittu aikaisemmin Suo-

messa vain vähän siitäkin huolimatta, että lämpöpumput ovat tällä hetkellä Suomessa yli-

voimaisesti suosituin lämmitysmuoto uusissa pientaloissa. Diplomityössä selvisi, että läm-

pöpumpuista parhaiten pitkäkestoisiin kysyntäjouston kuormanohjauksiin soveltuvat vesi-

kiertoiset lämpöpumput, kuten maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput sekä osa poistoil-

malämpöpumpuista, koska niissä on varauskapasiteettia. Myös ilmalämpöpumput ja ilma-

kiertoiset poistoilmalämpöpumput soveltuvat kuitenkin lyhytkestoisiin kuormanohjauksiin. 

Saksassa lämpöpumppujen kysyntäjoustopotentiaalin hyödyntämistä edistetään muun mu-

assa Saksan valtion harjoittamien tukitoimien avulla. Vastaavan kaltaisilla tukitoimilla voi-

taisiin edistää lämpöpumppujen kysyntäjouston käyttöönottoa myös Suomessa, jossa läm-

pöpumppujen potentiaali kysyntäjoustossa on käytännössä kokonaan hyödyntämättä. 

 

Tässä työssä selvisi myös, että lämpöpumppujen kuormanohjauksia on järkevintä toteuttaa 

vain niiden sisäänrakennettujen ohjausmahdollisuuksien kautta. Vanhoissa vesikiertoisissa 

lämpöpumpuissa ei tyypillisesti ole sisäänrakennettuna ohjausmahdollisuuksia, minkä 

vuoksi niissä realistisin vaihtoehto olisi ohjata vain osateholle mitoitettujen lämpöpumppu-

jen lisälämpövastuksia. Nykyaikaisissa vesikiertoisissa lämpöpumpuissa on kuitenkin EVU- 

(Elektrizitätsversorgungsunternehmen, sähkönsyötön katkaisun etäohjaus) ja SG-liittimet 

(Smart Grid, älykäs sähköverkko), joihin ohjaussignaali voitaisiin tuoda. Ohjaus voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi kiinteistön sähkökeskukseen asennettavien kontaktoreiden avulla. Li-

säksi ilma- ja poistoilmalämpöpumpuissa on tyypillisesti sisäänrakennettuna IR-vastaanotin 

(Infrared Radiation, infrapunasäteily), johon ohjaussignaali voidaan tuoda langattomasti. 
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Lopuksi tutkittiin esitettyjen teknisten toteutusmallien kustannuksia ja arvioitiin niiden vah-

vuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Etälukumittareiden ja lämpöpumppujen 

kuormanohjausten mahdollistamiseksi tehtävät kytkentämuutokset kustantaisivat yksittäi-

sessä kiinteistössä keskimäärin joitakin satoja euroja. Laitekohtaisista kuormanohjausjärjes-

telmistä älykatkaisija tulee maksamaan noin 100 € ja Älyvaraaja noin 800 €, joka kuitenkin 

on vain noin 100 € enemmän kuin vastaavan, tavallisen lämminvesivaraajan kustannukset. 

Kiinteistön energianhallintajärjestelmät puolestaan ovat kalliimpia järjestelmiä, joissa kus-

tannukset voivat nousta jopa yli 1000 €:on. Toisaalta tarkasteltujen toteutusmallien kustan-

nusten tasavertainen vertailu on haastavaa, koska kaikki tarkastellut järjestelmät eivät sisällä 

kaikkia kuormanohjausjärjestelmän mahdollistavia komponentteja. Lisäksi järjestelmät 

mahdollistavat erilaisia kysyntäjoustotoimenpiteitä ja niillä on siten erilaiset tuottopotenti-

aalit kysyntäjoustomarkkinoilla. 

 

Tarkastelluilla kuormanohjausjärjestelmillä on erilaisia ominaisuuksia. Etälukumittarit mah-

dollistavat sähkölämmityslaitteiden ja lämminvesivaraajien yksinkertaiset kuormanohjauk-

set, mutta käytetyt tiedonsiirtomenetelmät ovat liian hitaita ja epäluotettavia soveltuakseen 

vaativimmille kysyntäjoustomarkkinoille. Lisäksi ne eivät sellaisenaan mahdollista kaksi-

suuntaista tiedonsiirtoa eli indikointitiedon välitystä ohjattavissa olevista kuormista. Nyky-

aikaiset vesikiertoiset lämpöpumput puolestaan mahdollistavat niiden liittämisen osaksi no-

peita tiedonsiirtomenetelmiä hyödyntäviä kuormanohjausjärjestelmiä. Lisäksi ne sisältävät 

mahdollisuuden toteuttaa kysyntäjoustomarkkinoilla sekä ylös- että alassäätöjä. Lämpö-

pumppujen älykkäät ominaisuudet tukevat tällä hetkellä vain yksisuuntaista tiedonsiirtoa, 

mutta toisaalta Saksassa on kehitteillä kaksisuuntaisen tiedonsiirron mahdollistava standardi 

lämpöpumppujen ohjaukselle. 

 

Laitekohtaiset kuormanohjausjärjestelmät mahdollistavat yksittäisten laitteiden etäohjauk-

sen, joissa tyypillisesti hyödynnetään nopeita, laajakaistaisia ja kaksisuuntaisia tiedonsiirto-

menetelmiä kuten internet-yhteyttä. Työssä tarkastelluista järjestelmistä älykatkaisija tuo 

käyttäjälle ainoastaan taloudellista hyötymistä, mutta Älyvaraaja lisää sen lisäksi myös käyt-

täjän viihtymistä ja turvallisuutta asunnossa. Kiinteistön energianhallintajärjestelmä Fortum 

Fiksu puolestaan hyödyntää nopeita tiedonsiirtomenetelmiä ja mahdollistaa kaksisuuntaisen 



 

95 

 

tiedonsiirron, mutta lisää samalla myös viihtymistä asunnossa ja mahdollistaa esimerkiksi 

säästöt sähkölaskussa sähkön hintajouston avulla. 

 

Työssä käytiin läpi myös nykyisen sähkömarkkinan eri markkinapaikkojen ominaisuudet, 

koska niiden ymmärrys on tärkeää tarkasteltaessa pienkiinteistöjen kysyntäjouston mahdol-

lisuuksia sähkömarkkinoilla. Pienkiinteistöjen sähkökuormat ovat tyypillisesti niin pieniä, 

ettei yksittäinen sähkönkäyttäjä voi osallistua itsenäisesti kysyntäjoustomarkkinoille. Tämän 

johdosta uutena asiana sähkömarkkinoilla ovat aggregaattorit eli yritykset, jotka muodosta-

vat sähkön pienkulutuksesta ja -tuotannosta suuremman kokonaisuuden. Lisäksi tarkasteltiin 

kysyntäjouston asemaa osana älykästä sähköverkkoa sekä tutkittiin pienkiinteistöjen sähkö-

kuormien valtakunnallisia kysyntäjoustopotentiaaleja. Havaittiin, että kysyntäjoustoon so-

veltuvat parhaiten lämpökapasiteettia sisältävät kuormat, mutta tekniikan ja tiedonsiirtome-

netelmien kehitys avaa uusia mahdollisuuksia myös muiden sähkökuormien hyödyntämi-

selle kysyntäjoustokapasiteettina. 
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Liite I. Esimerkkilaskelma omakotitalon jäähtymisestä 

 

Taulukko 1 Omakotitalon jäähtymisen laskennan alkuarvot kevytrakenteiselle standarditalolle 

 Suure Arvo Yksikkö 

Omakotitalon pinta-ala A 142 m2 

Lämpökapasiteetti per pinta-ala, kevytrakenteinen talo c 190 kJ/m2K 

Maksimi lämmöntarve, standarditalo p 34 W/m2 

 

Kevytrakenteisen standarditalon lämpökapasiteetti on 

 

𝐶 = 𝐴 ∗ 𝑐 = 142 𝑚2 ∗ 190
𝑘𝐽

𝑚2𝐾
= 27

𝑀𝐽

𝐾
.  

 

Talon lämmöntarve ulkolämpötilalla -25 °𝐶 eli lämmön karkaaminen lämmityksen ollessa suljettuna 

on  

𝑃 = 𝐴 ∗ 𝑝 = 142 𝑚2 ∗ 34
𝑊

𝑚2
= 4,8 𝑘𝑊. 

 

Näin ollen talon jäähtymisnopeus alussa on 

 

𝑡1 =
𝑃

𝐶
=

4,8 𝑘𝑊

27
𝑀𝐽
𝐾

= 0,644
𝐾

ℎ
= 0,644 

°𝐶

ℎ
 

 

kun ulkolämpötila on -25 °𝐶 ja sisälämpötila on aluksi 22 °𝐶, eli lämpötilaero ∆𝑇 on 47 °𝐶. Yksin-

kertaisuuden vuoksi jäähtymisnopeuden oletetaan pysyvän samana koko kyseisen tunnin ajan. Jääh-

tymisnopeuden oletetaan hidastuvan lineaarisesti ulko- ja sisälämpötilan välisen lämpötilaeron pie-

nentyessä. Näin ollen toisen tunnin aikana talon jäähtymisnopeus on keskimäärin 

 

𝑡2 =
∆𝑇 − 𝑡1

∆𝑇
∗ 𝑡1 =

47 °𝐶 − 0,644 
°𝐶
ℎ

47 °𝐶
∗ 0,644 

°𝐶

ℎ
= 0,635 

°𝐶

ℎ
. 

 

Vastaavalla tavalla saadaan jäähtymisnopeus kullekin tunnille edellisen tunnin jäähtymisnopeuden 

avulla. 

 


