
 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto  
LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikka 

 

 

 

 

 

 

Elias Markkanen 

TOIMISTORAKENNUKSEN ILMANVAIHTO 

KYSYNTÄJOUSTOMARKKINOILLA – TEKNINEN TOTEUTUS 

 

Diplomityö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Prof. Samuli Honkapuro 

DI Ville Tikka 



 

 

 

TIIVISTELMÄ 
 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto  
LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikka 

 

Elias Markkanen 

Toimistorakennuksen ilmanvaihto kysyntäjoustomarkkinoilla – tekninen toteutus 
 

Diplomityö  

2018 

92 sivua, 32 kuvaa ja 5 taulukkoa 

 

Tarkastajat: Professori Samuli Honkapuro 

DI Ville Tikka 

 

Hakusanat: kuormanohjaus, kysyntäjousto 

 

Suomen sähköjärjestelmän ollessa osana Pohjoismaista sähkömarkkinaa tarjoaa sen sähkön 

hinnoittelumalli mahdollisuuden hyötyä taloudellisesti sähkön hinnan vaihteluista. Päästäk-

seen hyötymään tästä on loppukäyttäjän kyettävä siirtämään tai leikkaamaan omaa kulutus-

taan pois kaikkein kalleimmilta tunneilta. Kuormanohjaus voidaan toteuttaa joko manuaali-

sesti käyttäjän omin toimenpitein tai kuten tässä työssä täysin automaattisen kuormanoh-

jausjärjestelmän avulla.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää tutkinnan kohteena olevan rakennuksen tarjoa-

mat mahdollisuudet sähkökuormien markkinahintaperustaiseen ohjaukseen. Työn aikana 

selvitettiin mitä kuormia on mahdollista saattaa kuormanohjauksen piiriin ja millaisia uu-

distuksia se vaatii rakennuksen vanhaan automaatiojärjestelmään. Työn aikana perehdyttiin 

markkinoilla oleviin mittalaitteisiin ja niitä vertailtiin muun muassa niiden tukemien tiedon-

siirtotekniikoiden perusteella. Lisäksi työssä tutkittiin millaiset kustannukset syntyvät kuor-

manohjauksen ja siihen liittyvien toimilaitteiden hankinnasta ja käyttöönotosta.  

 

Työssä käytettiin kirjallisuuslähteitä tutkimuksen perustana, joista saatua tietoa sovellettiin 

case-kohteena toimivan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuormanohjausjärjestelmän 

suunnittelussa. Case-kohteeseen asennettujen hiilidioksidimittareiden avulla sen ilmanvaih-

toa voidaan ohjata tarpeen mukaisesti ja tiputtaa sen tehoa korkeimman sähkön hinnan ai-

kaan sisäilmaolosuhteiden sen salliessa. Case-kohteessa kuormanohjausinvestoinnin suu-

ruus riippuu voimakkaasti asennettujen mittalaitteiden määrästä ja siten myös mittausalueen 

laajuudesta. Testijakson aikana havaittiin, että sisäilman hiilidioksidipitoisuuden huippuar-

vot eivät kohonneet kuormanohjausta suoritettaessa korkeammaksi kuin ilman kuormanoh-

jausta, koska sisäilman hiilidioksidipitoisuuden huippuarvoon vaikutti enemmän tilan ih-

mismäärä kuin kuormanohjaus. Sen sijaan päiväkohtaisten sisäilman hiilidioksidipitoisuuk-

sien keskiarvojen havaittiin kasvaneen mittausjaksolla verrattuna ennen testijaksoa mitat-

tuihin päiväkeskiarvoihin.   
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Finnish and Nordic electricity markets provide possibilities to get financial profit from de-

mand response due to changes in electricity prices. To get benefits from this end users need 

move or cut their electricity consumption out from highest priced hours. Needed load control 

can be done manually by end user’s own actions or completely automatically with building 

automation and control systems like in this master’s thesis. 

 

 

Purpose of this master’s thesis is to find load control possibilities, which can be exploited 

in pricing based load control in case-study building. During this master’s thesis, loads capa-

ble to take part in load management were studied. In addition, in this thesis was resolved 

what kind of reforms are needed in found loads and existing building automation control 

systems. During the thesis, research was made to find the suitable technological solutions to 

fulfill the needs of market price based load management system. Also costs incurred by 

acquisitions and installments of needed devices were resolved. 

 

 

In this thesis literature was used to achieve information and apply it in the development of 

load control system for the case study building. Carbon dioxide meters installed to the case 

study building allows ventilation to be controlled in need basis way. And thus it is possible 

to reduce the power of ventilation when indoor climate conditions are in tolerable level. Cost 

of load control system installed in case study building is heavily depending from the amount 

of installed devices and hence the area meters are covering. During the test drives it was 

noticed that the impact of load control to peak levels of carbon dioxide is not as big as the 

impact of how many users the room has at the time of execution of the load control. Anyway 

it was noticed that use of ventilation load control affects in daily averages by making them 

bigger compared to values what have been measured before use of ventilation load control.     
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1 JOHDANTO 

Sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen on oltava yhtä suuria joka hetki, jolloin verkon 

tehotasapaino säilyy. Perinteisesti tehotasapainon säilyttämiseksi on tuotantoa joko li-

sätty tai pienennetty kulloisenkin ajanhetken kulutuksen kattamiseksi. Ilmastonmuutok-

sen hillitsemiseksi muun muassa EU on asettanut tiettyjä velvoitteita ja tavoitteita myös 

sähköenergiantuotannolle, jotka vaikuttavat kantaverkon tehotasapainon säilymiseen tu-

levaisuudessa. Ilmastonmuutos on kansainvälisessä tiedeyhteisössä laajasti tunnistettu 

ongelma, jonka torjumiseksi ja hidastamiseksi myös sähköenergiantuotantoa on kehitet-

tävä entistä vähäpäästöisempään suuntaan. Uusiutuvilla energialähteillä, kuten aurinko- 

ja tuulivoimalla tuotetun energian osuuden kasvatus kokonaissähköenergiantuotannosta 

ei aina ole täysin ongelmatonta sähköverkon tehotasapainon säilymisen kannalta. Au-

rinko- ja tuulivoimalla tuotettu energia on voimakkaasti riippuvainen vallitsevista sää-

oloista, jolloin niillä ei ole samanlaista säätöpotentiaalia kuin perinteisesti säätövoimaksi 

käytetyillä lauhdevoimalaitoksilla. Sähköverkon säätötehon on kuitenkin pysyttävä riit-

tävällä tasolla myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrän kasvaessa, jol-

loin verkon säädettävyyttä on lisättävä myös kuluttajapuolelle. Sähkön kysyntäjoustolla, 

eli kuluttajapuolen kuormien ohjaamisella voidaan kattaa sähköntuotannon rakenne-

muutoksessa menetetty tuotannonohjauspotentiaali välttäen pelkästään säätövoimaksi 

käytettävien voimalaitosten rakentaminen. Etäluettavien mittareiden, älykkäiden verk-

kojen sekä entistä reaaliaikaisemman kulutuksen seurannan ansiosta uusien kuluttajien 

ottaminen mukaan kuormanohjauksen piiriin on nykyisin jo mahdollista hyvin pienin 

toimenpitein, mikä lisää kysyntäjouston kiinnostavuutta entisestään. Osittain valmiin 

infran lisäksi kuluttajan saama taloudellinen hyöty kasvattaa kysyntäjoustoon osallistu-

misen mielenkiintoa osalla kuluttajista vielä lisää aiempaan verrattuna.   

1.1 Taustaa  

Työssä case-kohteena toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston 6. rakennusvaihe, 

josta pyritään löytämään kohderakennuksen kuormanohjaukseen soveltuvat sähkökuor-

mat sekä toteuttaa osa kuormanohjauksesta jo tämän diplomityön aikana. Työn alku-

osassa käsitellään sähkön kysyntäjouston ja kuormanohjauksen käyttöön johtaneita syitä 

sekä kuormanohjauksen eri toteutusmenetelmiä sekä  teknistä toteutusta teoriatasolla. 
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Lisäksi kirjallisuuslähteiden avulla tutustutaan sähkömarkkinoihin eri markkinapaikko-

jen, sähkön hinnan määräytymisen sekä säätötaseiden kautta siinä laajuudessa, missä se 

kysyntäjouston ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä. Näiden jälkeen tullaan selvit-

tämään eri tiedonsiirtoprotokollat, joita on perinteisesti käytetty rakennusautomaation 

parissa. Käytetyt tiedonsiirtoprotokollat vaikuttavat omalta osaltaan soveltuviin kenttä-

laitevalintoihin. Seuraavaksi perehdytään Lappeenrannan teknillisen yliopiston 6. ra-

kennusvaiheessa käytettyihin sähköteknisiin ja LVI-ratkaisuihin, joiden perusteella teh-

dään kuormanohjaukseen mukaan otettavista ratkaisuista.  

1.2 Tutkimuskysymykset 

- Toimistorakennuksen kuormanohjauksen soveltuvuus eri markkinapaikoille 

- Mitä kuormia on mahdollista saattaa kuormanohjauksen piiriin 

- Miten kuormanohjaus vaikuttaa sisäilmastoon  

- Miten kysyntäjousto voidaan käytännössä toteuttaa toimistorakennuksen raken-

nusautomaatiojärjestelmään  

 

Työn tavoitteena on löytää kysyntäjoustoon soveltuvat sähkökuormat ja selvittää miten 

niitä voidaan ohjata maksimaalisen kysyntäjoustopotentiaalin saavuttamiseksi. Kuor-

manohjaukselle asetettujen teknisten vaatimusten lisäksi työssä halutaan tutkia millaisia 

rajoitteita kuormanohjauksen toteuttamiselle on olemassa esimerkiksi sisäilmastoa tar-

kasteltaessa sekä kuinka rajoitteet voidaan huomioida kuormanohjausjärjestelmää suun-

niteltaessa. Työssä tullaan myös selvittämään eri markkinapaikkojen tarjoamat mahdol-

lisuudet kysyntäjoustoon osallistumiselle.  

 

Aihepiiriin laajuudesta johtuen kysyntäjoustopotentiaalin käsittely rajataan koskemaan 

vain Lappeenrannan teknillisen yliopiston 6. rakennusvaihetta ja muita sen kaltaisia ra-

kennuksia.  
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2 SÄHKÖMARKKINAT 

Suomi on osallisena pohjoismaista ja Baltiasta koostuvassa sähkön tukkumarkkinassa. 

Sen kauppapaikkana toimii Norjassa sijaitseva sähköpörssi Nord Pool Spot (Nord Pool 

2018)  Siirtoverkkoyhteydet eri maiden välillä ovat mahdollistaneet sähkön hinnan mää-

räytymisen kysynnän ja tarjonnan perusteella tällä yhteisellä markkinalla. Yhteys Ruot-

sin, Norja, Viron ja Venäjän sähköverkkoihin mahdollistaa kytkeytymisen myös muu-

hun markkina-alueeseen mahdollistaen halvimman sähköntuotantomuodon käytön 

(Energiavirasto 2018a). Kysyntäjouston ja kuormanohjauksen tavoitteiden ja toiminta-

tapojen ymmärtäminen vaatii perustiedot pohjoismaisen sähkömarkkinan toiminnasta, 

joten tässä kappaleessa tullaan perehtymään sähkömarkkinoihin kuormanohjausjärjes-

telmän suunnittelun vaatimien tietojen kannalta.  

2.1 Sähkön tuotanto 

Suomessa sähköntuotanto on jakautunut monen eri tuotantomuodon ja energialähteen 

kesken. Kuva 2.1 nähdään, että eniten energiaa vuonna 2016 Suomessa tuotettiin ydin-

voimalla, vesivoimalla sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksilla. Tuulivoiman ja 

aurinkovoiman yhteenlaskettu osuus kokonaistuotannosta oli alle 5 % vuonna 2016. (Ti-

lastokeskus 2017)  

 

Kuva 2.1 Sähköntuotanto vuonna 2016 tuotantolajeittain lajiteltuna. (Tilastokeskus 2017) 

 

Kuva 2.2 nähdään vuonna  2016 tuotetun sähköenergian tuotanto energialähteittäin. Ku-

vasta 2.2 havaitaan, että uusiutuvien raakaenergialähteiden osuus kokonaistuotannosta 
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on ollut vuonna 2016 jo 45 % sekä se, että sähköntuotannossa käytetään monipuolisesti 

eri primäärienergianlähteitä.  

 

Kuva 2.2 Vuoden 2016 sähköntuotanto jaoteltuna energialähteittäin, jolloin sähköntuotantoa oli yhteensä 

66,1 TWh. (Energiateollisuus 2018a) 

 

Kuvasta 2.2 nähdään myös, että tuulivoiman osuus on vielä vain noin 4,6 % kokonais-

sähköenergian tuotannosta. Kuva 2.1 puolestaan tuo ilmi, että aurinkovoimalla tuotetun 

sähköenergian määrä on 0,03 % kokonaissähköenergian tuotannosta. Työ- ja elinkeino-

ministeriön julkaiseman selonteon mukaan Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kokonaisenergiantuotannossa, jolloin aurinkovoiman, tuulivoi-

man ja biomassan käytön osuuden kokonaissähköenergian tuotannosta voidaan olettaa 

kasvavan tulevaisuudessa (TEM 2017). 

2.2 Sähköpörssi 

Pohjoismaissa sähkön tukkukauppaa käydään Nord Pool Spot-sähköpörssissä sekä kah-

den tai useamman toimijan välisillä OTC-markkinoilla, jossa kaupankäynti perustuu 

osapuolten välisiin keskinäisiin sopimuksiin. Toimijoina sähkön tukkukaupassa ovat 

sähkön tuottajat sekä suurasiakkaat ja sähkön vähittäismyyjät. Kuva 2.3 havainnollistaa 

sähkön tukkukauppaa esittämällä markkinoilla toimivat osapuolet pääpiirteisesti. Säh-

kön tuottajat myyvät tuottamansa sähkön joko sähköpörssin kautta tai suoraan OTC-

markkinoilla vastaosapuolena toimiville suurasiakkaille ja sähkön vähittäismyyjille. 

Sähkön vähittäismyynnillä tarkoitetaan sähkönmyyntiä, joka tapahtuu jakeluverkon 

kautta sähkön loppukäyttäjille sähkön vähittäismyyjän toimesta. (Partanen et al. 2015) 
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Kuva 2.3 Tukkusähkö- ja vähittäismyyntimarkkinat, missä G on sähkön tuottaja ja asiakas sähkön käyt-

täjä. (Partanen et al. 2015) 

 

2.2.1 Spot-markkina 

Elspot- ja Elbas-markkinat ovat Spot-markkinan fyysiseen sähköntoimitukseen johtavia 

kaupankäyntimekanismeja. Day-ahead eli Elspot markkinalla sähkön ostajat ja myyjät 

tekevät sopimuksia seuraavan päivän sähkön toimituksista 0,1 MWh:n ja sen kerran-

naisten suuruisina. Kaupankäynti koskee seuraavan päivän yksittäisiä tunteja 00-23 sekä 

blokkituotteita, jossa tehdään tarjouksia ostaa tai myydä tietty määrä sähköenergiaa pe-

räkkäisinä tunteina.(Nord Pool 2017a).  

 

Spot-markkina on jaettu maantieteellisesti 15 tarjousalueeseen, johon tarjousalueella 

toimivat markkinaosapuolet jättävä osto ja myyntitarjouksensa. Eri tarjousalueiden on 

mahdollista yhdistyä hinta-alueiksi, jos tarjousalueiden välinen siirtokapasiteetti on riit-

tävällä tasolla. Spot-markkinassa tarjousalueelle jätetyt tarjoukset tehdään rajatarjouk-

sina, jotka sisältävät vähintään tiedon ostettavan tai myytävän tehomäärän sekä lisäksi 

hintavälin kyseessä olevalle tehomäärälle. Tarjoukset on jätettävä markkinalle kerran 

päivässä kello 13:00 mennessä jonka jälkeen kaupankäynnin seurauksena saadaan las-

kettua sama systeemihinta kaikille osapuolille. Siirtokapasiteettirajoituksista johtuen 

aluehinta voi poiketa systeemihinnasta. (Nord Pool 2017b) 

 

Elbas on jatkuva-aikainen jälkimarkkinapaikka Elspotille, mikä on avoinna vuoden jo-

kaisena tuntina. Elbas-markkinalla hinnat määritetään pay-as-bid periaatteella ja kaup-
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paa käydään 1 MWh:n kerrannaisilla. Elbas-markkinassa markkinaosapuolet voivat pa-

rantaa fyysiseen sähköntoimitukseen johtavan kaupankäyntinsä onnistumista Elspot 

markkinan jälkeen. (Nord Pool 2017c) 

2.2.2 OTC-markkina 

OTC-markkinoilla kauppaa käydään sähköpörssin ulkopuolella keskinäisesti eri mark-

kinaosapuolten välillä. Toisin kuin sähköpörssin välityksellä suoritettavissa sähkökau-

poissa on OTC-markkinoilla olemassa vastapuoliriski. Pohjoismaisten sähkömarkkinoi-

den ominaispiirteenä on voimakas vaihtelu markkina-alueella vesivoimalla tuotetun säh-

kön määrässä sekä sähköenergian kulutuksessa, jolloin OTC-markkinoiden tarjoamien 

markkinamekanismien avulla on sähkökaupassa toimivien osapuolten mahdollista hal-

lita sähkön hinnan korkean volatitiliteetin mukanaan tuomat riskit. (Partanen et al. 2015) 

2.3 Sähkön hinnan muodostuminen 

Sähköpörssissä sähkön hinta muodostuu kysyntä- ja tarjontakäyrien kohdatessa (Nord 

Pool, 2017b). Kuva 2.4 voidaan havaita, että kun tuotantomuodot laitetaan järjestykseen 

marginaalikustannusten perusteella alhaisimmasta marginaalikustannuksesta alkaen, 

tällöin sähkön hinta määräytyy kysyntä- ja tarjontakäyrien kohdatessa, jolloin kulutus ja 

tuotanto kohtaavat alhaisimpaan mahdolliseen hintaan. 

 

 

Kuva 2.4 Esimerkki sähkön markkinahinnan muodostumisesta kesällä ja talvella. (Partanen et al. 2015) 
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Käytännössä sähkön hinnan muodostuminen tapahtuu niin, että sähkön tuottajien  sekä 

ostajien toimittamien osto- ja myyntitarjousten perusteella jokaiselle tunnille lasketaan 

systeemihinta, jolla kaikki kaupankäynti suoritetaan. Kaikille osapuolille on käytössä 

sama hinta, riippumatta siitä, millaisen tarjouksen sähkön myyjä tai ostaja on markki-

nalle asettanut. Systeemihinta on siis sen tuotantotavan hinta, joka tarvitaan viimeiseksi 

markkinalle tulleen kysynnän kattamiseksi. Systeemihinta ei ota huomioon ota siirto-

verkon fyysisiä rajoitteita, jotka huomioidaan aluehintojen laskennassa. (Partanen et al. 

2015).  

 

Loppukäyttäjällä sähkön hinta muodostuu kolmesta komponentista, jotka ovat sähkö-

energian hankinta, sähkön siirron kustannukset ja verot. Sähköenergian hankinta voi-

daan eritellä vielä sähköenergian hinnan ja sähkön myyntityöstä aiheutuneiden kustan-

nusten kesken. Sähkönsiirrosta kerätyillä maksuilla katetaan verkkoon sitoutuneesta 

pääomasta, verkon ylläpidosta, kehittämisestä ja uuden verkon rakentamisesta aiheutu-

neet kustannukset. Asiakkaan maksama siirtomaksu sisältää myös kantaverkon ylläpi-

dosta rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia. (Energiateollisuus 2018a) Kotitalous-

asiakkaalla sähkön toimituksen kokonaiskustannukset jakautuvat tyypillisesti  Kuva 2.5 

mukaisesti.  

 

Kuva 2.5 Sähkön hinnan muodostuminen kotitalousasiakkaalla. (Energiavirasto 2015) 

 

1.1.2015, kulutus 5000 kWh/vuosi, 15,57 snt/kWh

Hankinta 27,0 %

Myynti 10,3 %

Jakeluverkko 26,9 %

Kantaverkko 2,0 %

Sähkövero 14,5 %

Arvonlisävero 19,4 %
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Kotitalousasiakkaalla sähkönsiirron osuus kokonaiskustannuksista on suurempi kuin te-

ollisuusasiakkaalla ja sähkölämmittäjillä, sähköenergian osuus vastaavasti hieman pie-

nempi (Partanen et al. 2015). Loppukäyttäjän suorittaman kuormanohjauksen kannalta 

on tarkasteltava sähkön hankinnasta ja myynnistä aiheutuvia kustannuksia, koska niihin 

on mahdollista vaikuttaa siirtämällä omaa kulutustaan halvemmille tunneille. Tällöin 

hankinnasta ja myynnistä syntynyttä noin 40 % osuutta voidaan pienentää. 

2.3.1 Sähkön hinta eri vuorokaudenaikoina 

Kysyntäjouston kannalta on kiinnostavaa selvittää sähkön hinnan vuorokauden sisäinen 

vaihtelu niin että tiedetään millä tunneilla sähkön hinta on historiallisesti ollut korkeim-

millaan. Kuvassa 2.6 on esitetty suomen keskimääräiset tuntihinnat vuosilta 2013-2018. 

Kuvasta 2.6 nähdään, että Suomen aluehinnan huippu on sijoittunut yleensä kello 8:n ja 

9:n välisille tunnille CET-aikavyöhykkeellä, mikä tarkoittaa että Suomessa sähkön kor-

kein hinta on ollut yleensä kello 9 alkavalla tunnilla. Siitä sähkön hinta lähtee loivaan 

laskuun aina klo. 15 alkavalle tunnille saakka, josta se kohoaa klo 19 alkavaan ilta-ajan 

hintahuippuun. On kuitenkin muistettava, että kuvassa 2.6 on esitetty sähkön hinnan 

keskimääräinen hintavaihtelu eri tunteina viiden vuoden tarkastelujakson ajalta, joten 

verrattaessa nykyhetken hintoja keskiarvoon voivat nykyhetken tuntihinnat poiketa mer-

kittävästi keskiarvosta.     

 

Kuva 2.6 Suomen aluehinnan tuntikeskiarvot vuosilta 2013-2018. 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



16 

 

Markkinahintaperustaisen kuormanohjauksen kannalta kaikkein kiinnostavimmat tunnit 

ajoittuvat klo 8 ja 20 välille Suomen aikaa, koska silloin hinta on ollut korkeimmillaan. 

Tiedettäessä sähkönhinnan päivän sisäinen vaihtelu on eri kuormanohjausresursseja 

mahdollista sijoittaa eri vuorokauden aikaan niin että markkinahinnan vaihtelusta voi-

daan hyöytä parhaiten. Esimerkiksi toimistorakennusten ilmanvaihtojärjestelmää käy-

tettäessä markkinahintaperusteisesti ei sen kuormanohjauspotentiaali ole niin suuri illan 

hintapiikin aikaan kuin aamulla, koska ilmanvaihdon tehoa lasketaan muutenkin toimis-

totuntien jälkeen. Vastaavasti talon lämmitystä voidaan tehostaa ennen kuin ihmiset tu-

levat kotiin ennen illan korkean sähkön hinnan aikaa ja siten lämmitystehoa voidaan 

laskea illan korkeimmilla sähkön hinnan tunneilla.  

2.4 Tasehallinta 

Valtakunnan tasolla sähkötaseiden hallinnalla pyritään pitämään kulutus ja tuotanto sa-

man suuruisena joka hetki, jolla varmistetaan verkon tehotasapainon säilyminen. Säh-

kötaseiden hallinta mahdollistaa myös eri sähkömarkkinaosapuolten eli tuottajien, myy-

jien ja asiakkaiden sähkön käytön seurannan jokaisena tuntina eli taseselvityksen teke-

misen. (Fingrid 2018a) 

 

Suomessa tunnin sisäistä tehotasapainoa pidetään yllä käymällä kauppaa Fingridin ta-

sesähköyksikön sekä vastaavien ruotsalaisten ja norjalaisten toimijoiden kesken. Sen li-

säksi käytössä on taajuuden mukaan käyttöön otettavia tai käytöstä poistettavia tehore-

servejä. Fingrid hankkii reservejä ylläpitämiltään markkinoilta, jonne reserveinä toimi-

vat ja siten tarpeen mukaan tehoa nostavat tai laskevat voimalaitokset ja kulutuskohteet 

voivat ilmoittaa tehonsäätökyvystään. (Partanen et al. 2015) Taulukko 2.1 on esitetty 

Fingridin velvoitteet ja hankintatavat erityyppisille reserveille.  
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Taulukko 2.1 Fingridin reservien velvoitteet ja hankintalähteet. (Fingrid 2018b) 

 

 

2.4.1 Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat 

Säätösähkömarkkina on markkinapaikka, jonne tuotannon ja kulutuskohteiden haltijat 

voivat antaa säätötarjouksia säädettävästä kapasiteetistaan. Säätösähkömarkkinan li-

säksi käytössä on säätökapasiteettimarkkina, jonne hyväksytyn säätökapasiteettitarjouk-

sen jättänyt reservimyyjä sitoutuu jättämään ylössäätötarjouksen säätösähkömarkkinalle 

kapasiteettikorvausta vastaan. Tarvittaessa pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt voivat ak-

tivoida säätösähkömarkkinoille annettuja tarjouksia ja näin hallita tehotasapainoa nor-

maalitilanteessa ja häiriötilanteissa. (Fingrid 2018c) 
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Säätösähkötarjoukset vähintään 10 MW tehonmuutokseen 15 minuutissa kykenevistä 

resursseista tulee antaa Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötuntia. Säätö-

tarjoukset voivat olla ylössäätötarjouksia tai alassäätötarjouksia kuvan 2.7 esittämällä 

tavalla. (Fingrid 2018d) 

 

Kuva 2.7 Ylös ja alassäötarjoukset. (Fingrid 2018d) 

 

Tarjoukset laitetaan järjestykseen hinnan perusteella säätötarjouslistalle, jonka perus-

teella niitä käytetään taajuuden ja tasehallinnan ylläpitoa varten hintajärjestyksessä niin 

hyvin kuin se on mahdollista. Voimajärjestelmän tilanne saattaa joskus aiheuttaa järjes-

tyksestä poikkeamista, mutta ideaalitilanteessa ylössäätötarjouksista käytetään halvin 

ensin ja alassäätötarjouksista kallein ensin. (Fingrid 2018d) 

2.4.2 Taajuusohjatut reservit 

Fingrid vaatii, että taajuusohjattuun käyttö- ja häiriöreserviin osallistuvat kohteet täyttä-

vät niille asetetut vaatimukset. Kohteille tulee suorittaa säätökokeet ennen markkinoille 

osallistumista, joilla voidaan varmistua teknisten vaatimusten täyttymisestä. Säätöky-

kyistä kapasiteettia omaava toimija voi tarjota sitä vuosi- ja/tai tuntimarkkinoille, joissa 

tekniset vaatimukset on samat. (Fingrid 2018e) 

 

Automaattisesti taajuuden mukaan säätyviä pätötehoreservejä käytetään jatkuvaan taa-

juuden hallintaan. Taajuusohjattu käyttöreservi aktivoituu automaattisesti, kun verkon 

taajuus poikkeaa ± 0,1 Hz verkon nimellistaajuudesta. Häiriöreservi aktivoituu taajuu-

den laskiessa alle 50 hertsin ja se pyrkii pitämään taajuuden yli 49,50 hertsissä, jolloin 

kaikki häiriöreservi on viimeistään aktivoitunut. Lisäksi Fingridillä on käytössä auto-
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maattinen taajuudenhallintareservi, jonka tarkoituksena on palauttaa taajuus 50 Hz:n ni-

mellisarvoon. Se on keskitetty automaattisesti kantaverkkoyhtiön tehonmuutossignaalin 

perusteella aktivoituva reservi. (Fingrid 2018e) 

 

Taajuusohjattu käyttöreserviä aktivoidaan lineaarisesti taajuusalueella 49.90 – 50,10 Hz 

niin, että taajuussäädön kuollut alue, eli alue missä säätöä ei tehdä on korkeintaan 50 ± 

0,05 Hz. Taajuusohjatun häiriöreservin lineaarinen aktivoituminen alkaa taajuuden las-

kiessa 49,90 Hz alle ja on kokonaan aktivoitunut kun taajuus saavuttaa arvon 49,50 Hz. 

Relekytkettyjä häiriöreservejä aktivoidaan paloittain lineaarisesti välillä 49,50 – 49,90 

Hz. (Fingrid 2018c)  

 

Täytyy kuitenkin huomioida, että tässä diplomityössä esitetyt vaatimukset tasehallintaan 

ja taajuussäätöön osallistumiseksi edustavat vain diplomityön kirjoitushetkellä vallitse-

via nykyisiä vaatimuksia. Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua vastaamaan paremmin 

myös muuttuvan sähkömarkkinan asettamia vaatimuksia esimerkiksi sähkön pientuo-

tannon lisääntyessä. 
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3 KYSYNTÄJOUSTO 

Kantaverkon taajuus halutaan pitää mahdollisimman tarkasti 50 Herzissä, joka tarkoittaa 

sitä, että kulutuksen ja tuotannon on oltava joka hetki yhtä suuret. Tuotannon ollessa 

kulutusta suurempi, lähtee verkon taajuus kasvamaa ja kääntäen. Perinteisesti tuotantoa 

on lisätty tai vähennetty kulutuksen mukaan niin, että tehotasapaino on säilytetty. Sää-

riippuvaisten tuotantolaitosten lisääntyessä ei tuotantoa voida enää säätää kulutuksen 

mukaan, mikä luo tarpeen lisätä säätökykyistä kulutusta, jonka tehoa on mahdollista oh-

jata tehotasapainon säilyttämiseksi (Paterakis et al. 2017). 

 

Uusiutuviksi energiamuodoiksi käsitetään tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi erityyppiset 

bioenergiat, aalto- ja vuorovesivoima sekä geoterminen energia (TEM 2017). Näistä 

aurinkosähkö ja tuulivoima tuovat hyvin esille uusiutuvien energialähteiden luonteen. 

Niiden tuottama sähköenergia voi olla hyvinkin jaksottaista, koska aurinko- ja tuuliolo-

suhteet voivat vaihdella merkittävästi ajankohdasta riippuen(Paternakis et al. 2017). 

Niillä tuotetun sähköenergian varastoimiseen tulevaisuudessa tullaan käyttämään ener-

giavarastoina muun muassa akkuja, lämpöenergiavarastoja ja vauhtipyöriä, jotka ovat 

vielä kalliita ja siitä johtuen valmius sähköenergian varastointiin kantaverkkotasolla ei 

ole vielä mahdollista tarpeeksi tehokkaasti (Haider et al. 2016). Pohjoismaisessa sähkö-

verkossa ja sähköverkoissa yleisestikin tuotannon ja kulutuksen suhde yritetään pitää 

mahdollisimman tasaisena, niin että verkon taajuusvaihtelut olisivat mahdollisimman 

pienet. Tuuli- ja aurinkoenergian osuuden kasvattaminen kokonaissähköntuotannosta 

luo haasteen tehotasapainon säilyttämiselle, koska aurinkosähkön ja tuulivoiman säh-

köntuotannon ohjaaminen on vaikeaa. Ajoittain myös vaihtelevat sääolosuhteen tekevät 

sähköntuotannon ennustamisesta etukäteen hankalaa. Tällöin kysyntäjoustolla pyritään 

vaikuttamaan tehotasapainon säilymiseen sellaisissa tilanteissa, missä sähkön tuotanto 

ja kulutus ei ole tasapainossa. Siksi kysyntäjouston ja säätövoiman tarve tulee kasva-

maan entisestään uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähköenergian lisääntyessä. 

(Energiateollisuus 2017) 

 

Jatkossa myös sellaisilla voimalaitoksilla tuotetun sähköenergian osuus tulee kasva-

maan, joiden säätäminen kulutuksen mukaan ei ole mahdollista taloudellisessa tai tek-

nisessä mielessä. Tällaisia voimalaitoksia ovat muun muassa ydinvoimalaitokset, joita 
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pyritään ajamaan mahdollisimman tasaisesti tuottaen sama teho vuoden jokaisena het-

kenä. Tällöin säädettävien kuormituskohteiden lisääminen valtakunnalliseen sähköjär-

jestelmään tarjoaa edullisen ratkaisun joustavuuden lisäämiseksi ilman, että pelkästään 

säätökapasiteetiksi käytettävien voimalaitosten määrää pitää lisätä. (Järventausta et al. 

2015) 

3.1 Kysyntäjouston määritelmä 

Kysyntäjoustolla (Demand Response, DR) tai sen rinnalla käytössä olevalla termillä ky-

synnän hallinta (Demand Side Management, DSM) tarkoitetaan menetelmiä, joilla voi-

daan vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon säilymiseen sekä hinnanmuo-

dostukseen pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla erityisesti kulutushuippujen aikana. Jos 

sähkön käyttäjän on mahdollista siirtää omaa kulutustaan toiseen ajankohtaan puhutaan 

silloin kysyntäjoustosta. (Pihala et al. 2005) 

 

Yhdysvaltojen energiavirasto määrittelee kysyntäjouston seuraavasti: ”Normaalista 

poikkeava toimintatapa loppukäyttäjän sähkönkäytössä, jolla vastataan sähkönhinnan 

ajalliseen vaihteluun.”, vaihtoehtoisesi kysyntäjousto voidaan määritellä seuraavasti:  

”Kannustinpohjaisten maksujen avulla sähkönkäyttäjiä kannustetaan pienentämään 

sähkönkulutustaan, kun sähkön markkinahinta on korkealla tai sähköjärjestelmän tila 

on vaarantunut.”. (U.S. Department of Energy 2006)  

 

Pelkistettynä kysyntäjousto voidaan jakaa kannustinpohjaiseen kysyntäjoustoon ja 

markkinahintaperustaiseen kysyntäjoustoon. Missä ensimmäisellä tarkoitetaan kysyntä-

joustomenetelmiä, joissa loppukäyttäjän kysyntäjoustoon osallistumisesta palkitaan 

alennuksilla ja muun tyyppisillä eduilla esimerkiksi sähkölaskun yhteydessä. Markkina-

hintaperustainen kysyntäjousto pyrkii ajoittamaan kulutuksen käytön ajanhetkille, jol-

loin sähkön pörssihinta on matalimmillaan. (Paterakis et al. 2017)  

 

Kokonaisuudessaan kysyntäjousto muodostuu kuitenkin lukuisista huomioitavista sei-

koista, jotka täytyy huomioida toteutettaessa kysyntäjoustoa. Erilaiset markkinapaikat, 

ajan suhteen ohjattavat kuormat, tekniset toteutusmahdollisuudet  sekä myös tiedonsiir-

toon,  tiedonkeruuseen ja lainasäädäntöön liittyvät asiat asettavat omat haasteensa ky-

syntäjouston toteuttamiselle. Laajemmassa mittakaavassa kysyntäjoustoa tutkittaessa 
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mukaan täytyy ottaa myös sähkömarkkinamallit, eri toimijoiden roolit, taloudelliset po-

tentiaalit eri toimijoilla sekä monet muut seikat, jotka pääosin voidaan jättää käsittele-

mättä tässä työssä. (Järventausta et al. 2015) 

 

Kuormanohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, jolla sähkötehoja voidaan siirtää tai ko-

konaan leikata sen hetkisten kysyntäjouston vaatimusten mukaisesti. (Järventausta et al. 

2015)  

3.2 Kysyntäjouston toteutustavat 

Halukkuus ja kyky osallistua kysyntäjoustoon vaihtelee kuluttajatyypeittäin. Kaikille 

kuluttajille ja siten erilaisille kuormille ei sovi samanlainen kuormanohjaus. Sen takia 

kuormaohjausta halutaan toteuttaa monella eri tavalla, että mahdollisimman paljon säh-

kötehoa saadaan ohjauksen piiriin. Periaatteellisella tasolla eri kuormanohjaustyypit 

voidaan jakaa kolmeen eri osaan. (U. S. Department of Energy 2006) 

1. Energian käytön siirtäminen toiseen ajankohtaan. 

2. Kuorman poiskytkentä. 

3. Vaihtoehtoiseen energialähteeseen siirtyminen. 

Kohdassa 1 kuorma kytketään verkosta irti vain väliaikaisesti. Tämä ratkaisu ei vähennä 

kokonaiskulutusta, koska kuorma siirrettiin vain toiseen ajankohtaan. Kaksi jälkim-

mäistä tarkoittavat sitä, että kuorma kytketään irti verkosta tietyksi aikaa ja siten se las-

kee kyseisen ajanhetken huippukulutusta sekä siten myös kokonaiskulutusta. (Te-

maNord 2014) 

 

Kuva 3.1 on esitetty periaatteellinen malli siitä, kuinka kohdan 1 kuorman siirto toiseen 

ajankohtaan voidaan toteuttaa. Tällöin 15 – 19 alkavilla tunneilla olevat huippukuormat 

voidaan leikata pois ja täyttää niillä 22 – 04 alkavien tuntien kuopat sähkötehossa. 
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Kuva 3.1 Kuorman siirtäminen. 

 

Kuormituksen siirtäminen toiseen ajankohtaan toimii yleensä sellaisilla kuormilla, jotka 

voivat varastoida energiaa esimerkiksi lämmön muodossa rakenteisiin tai veteen tai säh-

köenergiana akkuihin. Jokin tuotantoprosessi, jonka ei välttämättä ole oltava käytössä 

koko aikaa ja sen tuotosta on mahdollista varastoida tulevaisuuden tarvetta varten sopii 

myös hyvin kuormituksen siirtämiseen. Kotitalouksissa, toimistorakennuksissa ja liike-

kiinteistöissä tällaisia kuormia ovat muun muassa sähkölämmitys, ilmanvaihto tai ilmas-

tointi. Tällöin kuormien ohjauksessa on huomioitava, että huonetilojen lämpötilat pysy-

vät mukavuusalueella eikä hiilidioksidipitoisuus pääse kasvamaan liikaa luoden sisäil-

maongelmia. Vaatimukset lämpötilassa ja ilman laadussa rajoittavat kuormanohjauk-

seen käytettävää aikaa ja voivat estää sen kokonaan, jos huonetiloista mitatut arvot poik-

keavat sallitulta vaihteluväliltä. (TemaNord 2014) 

 

Kuormituksen poiskytkentä kulutushuipun leikkaamiseksi soveltuu sellaisille kuormille, 

joiden käyttö on mahdollista keskeyttää kysyntäjouston ajaksi, ilman että siitä aiheutuu 

kohtuutonta haittaa. Kuvassa 3.1 tämä tarkoittaa sitä, että tuntien 16-20 kulutushuiput 

leikataan pois, mutta niitä ei siirretäkään tunneille 23-05. Kotitalousasiakkaat voivat esi-

merkiksi sammuttaa valoja tai sammuttaa ilmastointikoneen. Liikehuoneistossa on mah-

dollista sammuttaa tiettyjä toimistovälineitä sen kuitenkaan vaikuttamatta työntekoon. 
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Molemmissa tapauksissa käyttäjien kokema mukavuustaso kuitenkin laskee. (U. S. De-

partment of Energy 2006) 

 

Joidenkin kuluttajien on mahdollista vastata kysyntäjoustoon käynnistämällä omia va-

ravoima- tai pientuotantolaitoksia, jolloin kuluttaja kokee vain hyvin vähäistä tai ei hait-

taa ollenkaan osallistuessaan kysyntäjoustoon. Kuvasta 3.1 tämä voidaan selittää sa-

malla tavalla kuin kohdassa 2. Tässä tapauksessa verkosta otettu sähköteho pienenee 

mutta asiakkaan kokonaisteho säilyy ennallaan oman tuotannon ansiosta, eikä tällöin 

kulutusta ole tarve siirtää toisille tunneille.(U. S. Department of Energy 2006) 

3.3 Kysyntäjouston hyödyt 

Kysyntäjoustoon osallistumiseen liittyy ansaintamahdollisuuksia kaikille sähkömarkki-

noilla toimiville osapuolille. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden sähkön hinnan volati-

liteetti luo mahdollisuuksia hyötyä sähköenergian tuntihinnoittelusta taloudellisessa 

mielessä esimerkiksi osallistumalla kysyntäjoustoon tai ajoittamalla omaa kulutustaan 

halvemmille tunneille kuormanohjauksen periaatteiden mukaisesti. Tässä työssä keski-

tytään loppukäyttäjän osallistumismahdollisuuksien kartoitukseen eri markkinapai-

koilla. Tämän lisäksi halutaan avata hieman myös kysyntäjoustosta saatavia muita etuja.  

 

Kuva 3.2 esittää kysyntäjouston koko sähkömarkkinalle tuomat hyödyt, jotka tässä ta-

pauksessa on jaettu neljään eri kategoriaan (Albadi & El-Saadany 2008) 



25 

 

 

Kuva 3.2 Kysyntäjoustolla saavutettavat hyödyt. (Albadi & El-Saadany 2008) 

 

3.3.1 Kysyntäjoustoon osallistuva sähkönkäyttäjä 

Sähkön loppukäyttäjälle kysyntäjousto mahdollistaa kulutuksen siirron halvempaan 

ajankohtaan, jolloin loppukäyttäjä voi olettaa saavansa pienennettyä sähkönhankinnasta 

aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi asiakkaiden on mahdollista hyötyä erilaisten kannus-

tinpalkkioiden avulla, joita annetaan hyvityksenä kysyntäjoustoon osallistumisesta. (Al-

badi & El-Saadany 2008) 

 

Kysyntäjoustoon osallistuminen mahdollistaa oman pientuotannon täysmääräisen hyö-

dyntämisen ja siten ostettavan sähköenergian vähentämisen. Kysyntäjousto tarjoaa 

myös mahdollisuuden huipputehojen pienenemiseen ja siitä mahdollisesti seuraavan liit-

tymäkoon alentamiseen. Kuten muillakin markkinaosapuolilla on loppukäyttäjänkin 

motiivina sähkön hankinnasta syntyneiden kustannusten minimointi. (Järventausta et al. 

2015) 
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3.3.2 Markkinan laajuiset hyödyt 

Kysyntäjouston avulla olemassa olevaa sähköntuotantoinfrastruktuuria voidaan hyö-

dyntää tehokkaammin. Tehokkuudella tässä tarkoitetaan sitä, että sähkönkulutusta sää-

tämällä voidaan välttää kalleimpien sähköntuotantomuotojen käyttöönottamisen ja siten 

vähentää sähköntuotannosta syntyneitä kustannuksia. Lisäksi kysyntäjouston avulla voi-

daan välttyä jakelu- ja siirtoverkkojen vahvistuksilta jolloin näin säästetyt kustannukset 

heijastuvat loppukäyttäjän sähkönhintaan. (Albadi & El-Saadany 2008) 

 

Kysyntäjousto tarjoaa jakeluverkkoyhtiölle mahdollisuuden hyödyntää kysyntäjoustoa 

reaaliaikaisessa käyttötoiminnassa sekä pitkän aikavälin verkostosuunnittelussa. Häi-

riön aikana tai poikkeuksellisessa kytkentätilanteessa se mahdollistaa reaaliaikaisen ver-

kon huipputehon hallinnan. Kysyntäjousto vaikuttaa myös verkon mitoitustehoon, koska 

se tarjoa mahdollisuuden leikata verkon tehoa kulutushuippujen aikaan.(Järventausta et 

al. 2015) 

3.3.3 Vaikutukset sähkönjakelun luotettavuuteen 

Kysyntäjousto tuo kantaverkkoyhtiölle työkalun tehotasapainon hallintaan sekä taajuu-

den säätöön lisäten käyttö- ja häiriöreservin määrää. Lisäksi se tuo mahdollistaa tehon 

säätämisen mahdollisen tehopulan aikaan. Esimerkiksi perinteisesti reservitehona käy-

tetyn vesivoiman tuotanto on pienimmillään yöllä, jolloin yleensä yöksi päälle kytkey-

tyvät varaavat sähkölämmitykset voisivat toimia reservitehona. (Järventausta et al. 

2015) 

 

Osallistumalla kysyntäjoustoon asiakkailla on mahdollisuus vähentää tehopulatilan-

teissa omaa kulutustaan, jolloin vältytään mahdollisilta sähkönjakelun keskeytyksiltä. 

Eli käytännössä sähkönkäyttäjät voivat vaikuttaa omiin keskeytystasoihinsa positiivi-

sesti osallistumalla kysyntäjoustoon.(Albadi & El-Saadany 2008) 

3.3.4 Markkinoiden tehokkuus 

Kysyntäjoustoon osallistuvat sähkönkäyttäjät saavat käyttöönsä enemmän työkaluja 

sähkönkäyttönsä hankintaan ja kulutuksen ajoitukseen, jolloin he voivat optimoida säh-
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könhankintaansa paremmin omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Kysyntäjouston katsotaan vä-

hentävän myös sähkön hinnan volatiliteettia, pienentämällä huipputehovoimaloiden 

käyttötarvetta. Huipputehon kattamiseksi käytettävien voimaloiden muuttuvat kustan-

nukset ovat suuria, jolloin niiden käytön tarvetta vähentämällä voidaan vaikuttaa sähkön 

markkinahintaan. (Albadi & El-Saadany 2008) 

3.3.5 Myyjä 

Sähkön myyjä voi kysyntäjouston avulla vaikuttaa omaan pitkän aikavälin sähkönhan-

kinnan suojauksen varmentamiseen, suunnitteluun ja lyhyen aikavälin fyysisen sähkö-

kaupan tuloksen maksimoimiseen. Esimerkiksi sähkön myyjän suojatessaan tulevaisuu-

den sähkönhankintaa kiinteähintaisilla sopimuksilla mahdollistaa kysyntäjousto suo-

jaustason alentamisen, koska suojausten ollessa riittämättömällä tasolla ja sähkönhinnan 

kohotessa korkeaksi voi myyjä kysyntäjouston potentiaalia hyödyntämällä tiputtaa tehoa 

ja siten välttyä ostamasta sähköä markkinoilta. Lisäksi lyhyellä aikavälillä sähkön myyjä 

voi hyödyntää kysyntäjoustoa spot-, säätösähkö- ja reservimarkkinoilla sekä omassa 

tasehallinnassaan. (Järventausta et al. 2015) 

3.4 Esteitä kysyntäjouston käyttöön otolle 

Eri sidosryhmien vastuut ja tehtävät ovat vielä epäselviä kysyntäjouston toteutuksessa 

ja se hidastaa omalta osaltaan kysyntäjouston tuomista laajamittaiseen käyttöön. Kanta-

verkon haltijoilla ja jakeluverkkoyhtiöillä on eriävät mielipiteet muun muassa siitä, ke-

nelle kuuluu kysyntäjouston vaatiman infrastruktuurin rakentaminen. Kantaverkkoyhti-

öiden intresseissä kysyntäjouston infrastruktuurin rakentaminen tulisi olla jakeluverk-

koyhtiön tehtävä. Jakeluverkkoyhtiöiden edustajat eivät halua kuitenkaan kyseistä  teh-

tävää hoitaakseen, koska tyypillisesti jakeluverkkoyhtiöiden saamat hyödyt kysyntä-

joustosta eivät tällä hetkellä ole vielä riittävän suuret. Tällä hetkellä jakeluverkot ovat 

mitoitettu suurta tehontarvetta varten, jolloin jakeluverkkoyhtiöt eivät näe tarvetta kulu-

tuksen leikkaamiselle. Lisäksi nykyisin käytössä oleva regulaatiomalli ei kannusta ky-

syntäjoustoinfrastruktuuriin investoimiseksi, erityisesti jos se kasvattaa operatiivisia 

kustannuksia. (Honkapuro et al. 2015) 
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3.4.1 Osallistujille syntyvät kustannukset 

Kysyntäjouston toteuttamisesta syntyneet kustannukset voidaan jakaa osallistujille kuu-

luviin kustannuksiin ja kysyntäjoustoa tarjoavalle osapuolelle kuuluviin kustannuksiin. 

Kustannusten kattamiseksi käytössä on erilaisia kannustinmaksuja, yhteiskunnan tukia 

ja verkon käyttäjiltä perittäviä maksuja. (U.S Department of Energy 2006) 

3.5 Kysyntäjouston markkinapaikat 

Kysyntäjousto soveltuu samoille markkinapaikoille tuotantoresurssien kanssa. Kysyn-

täjouston ajallinen kesto markkinapaikasta riippuen voi olla muutamista sekunneista 

useisiin tunteihin. Eri markkinapaikoilla on erilaiset vaatimukset aktivointien määrän, 

korvaustasojen ja teknisten vaatimusten suhteen, jotka on esitetty taulukossa 3.1. (Fing-

rid 2018f)  

Taulukko 3.1 Kysyntäjoustoon osallistumisen viitteelliset korvaustasot ja tekniset vaatimukset. (Fingrid 

2018f) 
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3.5.1 Vuorokausimarkkina 

Kuormanohjausta ajatellen Elspot-markkinan taloudellinen potentiaali on mitätön, kun 

verrataan sitä myyjän tasehallinnan tai taajuusohjatun häiriöreservien kysyntäjoustolla 

saavutettavaan tuottopotentiaaliin. Day-ahead markkinan kiinnostavuutta taloudelli-

sessa mielessä lisää kuitenkin se, että tällä hetkellä kysyntäjouston suorittamiseen vaa-

dittava laitteistoa on jo käytössä. AMR-mittarit soveltuvat tuntipohjaiseen ohjaukseen 

ja tällä tavoin ohjattavaa kuormaa Suomessa on arvioitu olevan yli 1000 MW. (Järven-

tausta et al. 2015) 

 

Loppukäyttäjän on mahdollista toteuttaa omaa kuormanohjausta markkinasta tai säh-

könmyyjästä riippumattomasti omaa rakennusautomaatiolaitteistoaan käyttäen, kun 

käyttäjällä on pörssihintaperustainen sähkösopimus. Tällöin taulukossa 3.1 esitetty 0,1 

MW tehovaatimus ei päde, vaan käyttäjä voi ohjata omaan käyttöönsä soveltuvia kuor-

mia. Tähän käyttöön suunnitellun laitteiston tulee olla kykenevä hakemaan seuraavan 

päivän tuntihinnat ja muodostamaan niiden perusteella sopiva kuormanohjaus. Seuraa-

van päivän spot-hinnat julkaistaan klo. 13:00 Suomen aikaa, jolloin aktivoitumisajaksi 

jää vähintään 11 h. 

 

Kysyntäjoustoa itsenäisesti toteuttavan sähkönkäyttäjän saama taloudellinen hyöty 

Elspot-markkinoilla riippuu pudotettavasta tehosta, sen ajallisesta kestosta ja sähkön 

markkinahinnasta. Lisäksi kuormanohjauksen toteutustavalla on merkitystä, koska 

kuormituksen siirtäminen toiseen ajankohtaan tuottaa erilaisen lopputuloksen taloudel-

lisen hyödyn suhteen kuin kuormituksen poiskytkentä niin, ettei sitä siirretä toiseen ajan-

kohtaan. 

3.5.2 Päivän sisäinen markkina 

Nord poolin intraday-markkinat eli Elbas-markkinat ovat avoinna vuoden jokaisena päi-

vänä 24 tuntia tarjoten 15 minuutin, 30 minuutin, 1 tunnin osto ja myyntitarjouksia sekä 

useamman tunnin blokkituotteita. Näin Elbas-markkinat muodostavat päivän sisäisen 

jälkimarkkinapaikan Elspot markkinalle, joilla voidaan lisätä joustavuutta täyttämään 

eri markkina-alueiden vaatimukset (Nord Pool 2017b).  
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Sähkön loppukäyttäjien mahdollisuudet osallistua Elbas-markkinaan ovat hyvin rajalli-

set. Toisin kuin Elspot-markkinalla, ei Elbas-markkinalla tapahtuva kaupankäynti vai-

kuta suoraan sähkön loppukäyttäjän sähkön hintaan. Tästä johtuen ei sähkön loppukäyt-

täjä pääse hyötymään Elbas-markkinan kysyntäjoustopotentiaalista osallistumatta itse 

kaupankäyntiin. 1,0 MW:n kerrannaisilla tapahtuva kaupankäynti rajoittaa mahdollisten 

markkinaosapuolena toimivien toimijoiden määrää, jolloin yksittäisen sähkön loppu-

käyttäjän on usein mahdotonta osallistua Elbas-markkinaan.    

3.5.3 Reservit ja säätösähkö 

Osallistuakseen markkinaan on kohteiden täytettävä Fingridin niille asettamat vaatimuk-

set, jotka on esitetty taulukossa 3.1. (Fingrid 2018f) 

 

Osallistuminen seuraavan päivän taajuusohjattuun käyttö- tai häiriöreserviin tulee il-

moittaa Fingridille edellisenä päivänä klo. 18:00 tai 18:30 mennessä riippuen siitä ope-

roiko vuosi- vai tuntimarkkinoilla. Kysyntäjouston kannalta on tarpeen huomioida, että 

FCR-N-reserviin eli taajuusohjattuun käyttöreserviin osallistuminen vaatii symmetristä 

kuormanohjausta molempiin suuntiin. Eli kuorman tehoa tulee kyetä kasvattamaan tai 

laskemaan saman verran. FCR-D-reserviin eli taajuusohjattuun häiriöreserviin osallis-

tumiseksi riittää, että kuorman tehoa voidaan pienentää. Tiedot hyväksytyistä tarjouk-

sista saa Fingridiltä viimeistään klo. 22:00. Tämä tarkoitta sitä, että osallistuminen ky-

syntäjoustoon ja siten kuormanohjauksen suunnittelu voi osoittautua hankalaksi, koska 

kaikkia kuormia ei ole mahdollista säätää kaiken aikaa. Esimerkiksi ilmanvaihtokonei-

den osallistuminen taajuusohjattuun käyttöreserviin voi estyä, kun ilmanlaatua indikoi-

vat mittarit sen estävät. Lämmityskuormat ovat myös hyvä esimerkki siitä, että alassää-

töön osallistuakseen lämmityksen tulee olla kytkettynä pois päältä, ennen kuin se voi 

osallistua alassäätöön. 

3.6 Aggregointi 

Tiivistetysti voidaan sanoa, että taajuusohjattuun markkinaan osallistuakseen on kysyn-

täjoustoa harjoittavan toimijan huomioitava eri reservilajien vaatimukset säätöön osal-

listumiseksi. Esimerkiksi taajuusohjatun käyttöreservin markkinoilla on 0,1 MW kapa-

siteettia kyettävä säätämään ylös- ja alaspäin, jolloin on huomioitava säätökapasiteetin 

riittävyys molempiin suuntiin. Muissakin reservilajeissa on kaiken markkinoille tarjotun 
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kapasiteetin oltava hyödynnettävissä, kun taajuus muuttuu tarpeeksi (Fingrid, 2018b). 

Tämä rajoittaa sähkön loppukäyttäjän osallistumista Fingridin tarjoamiin reservi- ja sää-

tösähköpalveluihin ilman ulkopuolisen aggregaattorin apua, koska useinkaan teho ei ole 

tarpeeksi suuri esimerkiksi ilmanvaihtokoneissa.  

 

Aggregaattori voi olla asiakkaan sähkönmyyjä, tasevastaava tai pelkästään aggregointi-

palveluita tarjoava toimija, eli itsenäinen aggregaattori. Aggregaattori yhdistää sen asi-

akkaiden tuotannon, kulutuksen ja sähkövarastot yhdeksi tai useammaksi kokonaisuu-

deksi, joilla se voi käydä kauppaa eri markkinapaikoilla. Aggregaattorin käyttö lisää 

asiakkaan osallistumismahdollisuuksia eri markkinapaikoille sekä tuo mahdollisuuden 

vaikuttaa sähkön hankinnasta koituviin kustannuksiinsa.(Demos Helsinki 2017) 

 

Tulevaisuudessa markkinat tulevat kehittymään  markkinaan osallistuvien osapuolten 

tarpeiden mukaisesti, jolloin esimerkiksi aggregointipalveluita tarjoavien sähkömarkki-

natoimijoiden määrä lisääntyy ja yhä useamman pienasiakkaan tarjoamia kysyntäjous-

ton resursseja voidaan hyödyntää myös säätösähkö- ja reservimarkkinoilla [Fingrid 

2018g]. Tästä syystä tässä työssä tullaan myös tutkimaan kuormien ohjaamista taajuus-

perustaisesti, vaikkei viralliseen taajuusohjattuun käyttö- ja häiriöreserviin osallistuttai-

sikaan.    
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4 KUORMANOHJAUSMAHDOLLISUUDET 

TOIMISTORAKENNUKSISSA 

Kuormanohjauksen toteuttaminen vaatii siihen soveltuvien sähkökuormien tunnistami-

sen sekä kuormanohjauksesta mahdollisesti aiheutuvien haittojen analysoimisen. Tässä 

kappaleessa tullaan keskittymään kuormanohjauksen mahdollisuuksiin toimisto- ja kou-

lurakennuksissa, jolloin esimerkiksi teollisuudessa ja kotitalouksissa mahdollisesti käy-

tössä olevat kuormanohjaustavat voidaan jättää huomioimatta. 

4.1 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät 

Koneellisesti toteutetut ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät muodostuvat yksinker-

taistettuna tulo- ja poistoilmapuhaltimista, jäähdyttimestä, lämmittimestä, kanavista, 

säätimistä, suodattimista ja äänenvaimentimista (Ripatti, H & Sandberg, E. 2016). 

Näistä kuormanohjauksen kannalta mielenkiintoisimpia ovat toimilaitteet, joissa sähkö-

teho on suuri. Puhallinmoottorit sekä jäähdytyslaitteiden kompressorien moottorit ku-

luttavan suurimman osan ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien tehosta. Puhallinmoot-

toreina käytetään yleensä oikosulkumoottoria, EC-moottoria tai PM-moottoria. EC- ja 

PM-moottorit vaativat toimiakseen pyörimisnopeuden säätöyksikön, jolloin niiden käyt-

täminen kuormanohjaustarkoitukseen on mahdollista säätämällä pyörimisnopeutta (Mä-

kinen et al. 2016). Oikosulkumoottorissa tehon tiputus onnistuu silloin, jos se on kyt-

ketty verkkoon taajuusmuuttajan kautta, jolloin moottoria voidaan ajaa osateholle säh-

kön kulutushuippujen aikaan. Muutoin oikosulkumoottori voidaan kytkeä vain irti ver-

kosta(Mäkinen et al. 2016). 

 

Ohjattaessa ilmanvaihtoa, ilmastointia tai lämmitystä, on huomioitava asumis- tai työs-

kentelymukavuuteen vaikuttavat seikat. Näitä ovat sisäilman lämpötila, hiilidioksidipi-

toisuus ja vedon tunne. Sisäilmayhdistyksen sisäilmastoluokitukset on jaettu kolmeen 

eri tasoon: S1, S2 ja S3. S1 luokassa ilman laatu on erittäin hyvä ja tilan käyttäjällä on 

mahdollisuus vaikuttaa tilan lämpöoloihin. S2 luokassa sisäilma laatu on hyvä eikä ti-

lassa esiinny vetoa tai haitallisia lämpöoloja. S3 luokassa sisäilman laatu täyttää raken-

tamismääräysten vähimmäisvaatimukset. Sisätilan lämpötilalle on asetettu tavoitetasot 

erikseen lämmitys-, väli- ja kesäkaudelle. Kuva 4.1 on esitetty sisäilmaluokituksen ta-

voitetasot näille kaikille erikseen. (Sisäilmayhdistys 2008) 
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Kuva 4.1 Sisäilman lämpötila [°C] ulkoilman lämpötilan [°C] funktiona. 

 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

(1009/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alusta ja se määrää, että uusissa rakennuksissa 

sisätilan lämpötila tulee olla välillä 20-25 °C lämmityskaudella ja 20-27 °C lämmitys-

kauden ulkopuolella(Ympäristöministeriö 2017). Sisäilmastoluokitus 2008 asettaa kui-

tenkin tarkemmat rajat sisätilan lämpötiloille kuvan 4.1 mukaisesti (Sisäilmayhdistys 

2008).   

 

Sisäilmaluokitus 2008 asettaa hiilidioksidin suositustasot, jotka pohjautuvat SFS-EN 

15251 standardiin. S1 luokassa hiilidioksidia huoneilmassa saa olla maksimissaan 750 

ppm ja S2 luokassa 900 ppm (Sisäilmayhdistys 2008). Ympäristöministeriön asetus uu-

den rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta asettaa maksimitason sisäilman hiili-

dioksidipitoisuudelle, joka saa olla 800 ppm korkeampi, kuin ulkoilman pitoisuus (Ym-

päristöministeriö 2017).  

 

Rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan ulkoilmavirta määräytyy ensisijaisesti 

henkilöperusteen mukaan. Mitoitus voidaan toteuttaa myös pinta-alaperustaisesti, jos 

henkilöperustaiseen mitoitukseen ei ole riittäviä perusteita. Käyttöajan ulkopuolella 
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muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihto voidaan mitoittaa siten, että käyttöajan ulko-

puolella ilmanvaihtoa ajetaan jaksottaisesti tai osateholla. Taulukko 4.1 ja 4.2 on esitetty 

toimistorakennusten ja oppilaitosten mitoitusvirtaamat. Nämä arvot on käyttöajalle, 

käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirran tulee olla vähintään 0,15 (dm3/s)/m2. (Ympäris-

töministeriö 2018) 

Taulukko 4.1 Toimistorakennuksen mitoitusvirtaamat. (Ympäristöministeriö 2018) 

 

Taulukko 4.2 Oppilaitoksen mitoitusvirtaamat. (Ympäristöministeriö 2018) 

 

Rakennusmääräyskokoelman ohjeita käytettäessä ja niiden perusteella kuormanohjausta 

suunniteltaessa, on huomioitava, että ulkoilmavirran suuruus on riittävä myös kuor-

manohjauksen laskiessa ilmanvaihtokoneiden tehoa. Toisaalta, jos tiloissa on mittaus 

hiilidioksidille voidaan miettiä onko tällöin mitoitusvirtaamien noudattaminen välttä-

mätöntä, kun ilmanvaihtoa voidaan ohjata tarpeenmukaisesti.  

 

Tiivistettynä voidaan sanoa, että kuormanohjauksesta huolimatta ilmanvaihdon tulee 

täyttää seuraavat kriteerit. 
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 Tilojen ilmanvaihdon ja siten ilman laadun tulee olla riittävä myös kuormanoh-

jausta käytettäessä. 

 Tilojen tavoitteenmukaiset lämpöolot on säilytettävä kuormanohjauksen ajan. 

 Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa melua tai muuta huomattavaa haittaa,  

 Yleensä ilmanvaihto mitoitetaan hieman alipaineiseksi, jolloin tuloilmavirta on 

siis pienempi kuin poistoilmavirta. Kuormanohjauksen käyttöönotto ei saa vai-

kuttaa mitoitettuun paine-eroon.  

4.2 Valaistus 

Kuten muissakin kuormanohjausratkaisuissa tulee valaistuksenkin olla käytössä, ennen 

kuin sen tehoa voidaan laskea. Tällöin kuormanohjauksen suunnittelu on hankalaa, 

koska satunnaiskäytössä olevan valaistuksen ennakoiminen tietyille tunneille etukäteen 

on vaikeaa, eikä siten voida tietää kyseisen tunnin kuormanohjauspotentiaalia.  

 

SFS-EN 12464-1 standardin mukaan valaistutuksen tulee käyttää kolme perustarvetta, 

jotka ovat näkömukavuus, näkötehokkuus ja turvallisuus. Nämä takaavat työympäris-

tössä tehokkaan ja turvallisen työskentelyn myös vaativissa olosuhteissa, joka johtaa 

epäsuorasti myös parempaan tuottavuuteen ja työn laatuun. Nämä seikat on huomioitava 

myös kuormanohjauksen suunnittelussa, jolloin on tärkeää säilyttää riittävä valaistus-

voimakkuus vaikka valaistuksen tehoa laskettaisiinkin. Tämä tulee huomioida mittaa-

malla mahdollista luonnon valon määrä ja arvioida riittääkö se korvaamaan osan sähkö-

energialla tuotetusta valosta.  

 

Valaistuksen ohjaaminen sammuttamalla pelkästään kuormanohjauksen vaatimusten 

mukaisesti ei ole monissakaan tilanteissa mahdollista toteuttaa ilman kohtuutonta hait-

taa. Kuormanohjaukseen osallistuminen valaisimien osittaisella  himmentämisellä voi 

olla ratkaisu sellaisissa tilanteissa, joissa se pystytään toteuttamaan niin, että standar-

dissa  SFS-EN 12464-1 esitetyt valaistuksen kolme perustarvetta täyttyvät. Toisaalta voi 

olla olemassa myös sellaisia tiloja, joissa on valaistus, muttei kukaan käytä niitä. Tällöin  

käyttämättömien tilojen valaistus on voitava kytkeä pois käytöstä kuormanohjauspoten-

tiaalin maksimoimiseksi. Toisaalta tässä tulee huomioida myös se seikka, että miksei 
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käyttämättömien tilojen valaistusta kytkettäisi pois käytöstä ilman erillistä kuormanoh-

jauskäskyä, jos valaistuksen ohjausjärjestelmä antaa siihen mahdollisuuden. Tässä ta-

pauksessa kuormanohjauspotentiaalin määrä laskee. 

 

Lisää valaistuksen hyödyntämistä kysyntäjouston resurssina on käsitelty Tauno Hentun 

vuonna 2014 valmistuneessa diplomityössä, jossa selvitettiin Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston 6. rakennusvaiheen valaistuskapasiteetin suuruutta ja sen hyödyntämistä eri 

säätötavoilla, joita olivat muun muassa Spot-perustainen ohjaus ja osallistuminen eri 

säätösähkö- ja reservimarkkinoille. Työssä tultiin siihen johtopäätökseen, että Spot-hin-

taperustainen kuormanohjaus on jo mahdollista myös pienkuluttajille. Taajuussäätöka-

pasiteetin osalta tultiin siihen tulokseen, että valaistusta voitaisiin hyödyntää muun mu-

assa tilanteissa, joissa sähkön tuotannosta on ylitarjontaa ja kulutusta täytyisi lisätä jol-

loin valaistuksen tehon kasvattaminen ei lisää ihmisten kokemaan haittaa. (Henttu 2014) 

4.3 Lämmitys ja jäähdytys 

Rakennukset, joissa käytetään sähkölämmitystä soveltuvat hyvin kuormanohjaukseen, 

koska tehot ovat yleensä suuria ja sähkövastuskuormaa on helppo ohjata yksinkertaisin 

menetelmin (Järventausta et al. 2015). Useat toimistorakennukset ovat kuitenkin kauko-

lämmön piirissä, jolloin niissä ei ole merkittävää sähkötehon kuormanohjauspotentiaalia 

(Tilastokeskus 2017). Tällöin sähkötehoa voidaan laskea esimerkiksi pienentämällä 

lämmityspatterien virtaamaa, jolloin kiertovesipumppujen tehontarve vähenee. Näiden 

suuruusluokka on kuitenkin moninkertaisesti pienempi suoraan sähkölämmitykseen ver-

rattuna. 

 

Toimistorakennuksissa jäähdytetään tuloilmaa yleensä koneellisesti vedenjäähdyttimen 

avulla. Se on merkittävä osa kokonaisenergiankulutuksesta. Jäähdytysjärjestelmän tehoa 

voidaan rajoittaa laskemalla jäähdytyskompressorien moottorien pyörimisnopeutta taa-

juusmuuttajalla tai sammuttamalla jäähdytyskompressorit hetkellisesti kokonaan. Käy-

tettävissä olevaan tehonpudotusaikaan vaikuttaa tehonpudotuksen suuruus ja suurin sal-

littu sisälämpötila kiinteistössä. (Siivonen 2014) 
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4.4 Sähköautojen lataus ja autojen lämmitystolpat 

Trafin tilastojen mukaan sähköautojen määrä kasvoi vuonna 2017 vajaalla 500 autolla, 

jolloin vuoden lopussa käytössä oli 1449 sähköhenkilöautoa (Trafi 2017). Sähköautojen 

määrän kasvun jatkuessa myös tulevina vuosina on tällöin otettava huomioon myös säh-

köautojen latauksen tuomat mahdollisuudet kuormanohjaukseen. Keskimääräinen ajo-

suorite suomalaisilla henkilöautoilla on 50 km vuorokaudessa ja sähköautojen akkujen 

efektiivinen kapasiteetti on noin 20 kWh, joka tarkoittaa karkeasti arvioiden 100 km 

toimintamatkaa (Rautiainen 2016). Päivittäisen ajosuoritteen tekemiseen kuluisi siis 

energiaa noin 10 kWh.  

 

SFS-EN  61851-1 standardi määrittää sähköautoille 4 lataustapaa, joista lataustapa 1 on 

käytössä lähinnä kevyiden ajoneuvojen latauksessa. Lataustapoja 2-4 käytetään henki-

löautojen lataukseen. Seskon antaman sähköautojen lataussuosituksen mukaan lataus-

tapa 3 on suositeltavin lataustapa, josta yksivaiheisena 16 A virralla saadaan noin 3,6 

kW latausteho. Tämä tarkoittaa sitä, että täydellä teholla ladattaessa päivän keskimää-

räisen ajosuoritteen kattamiseen vaadittava 10 kWh:n sähköenergiaa saadaan siirrettyä 

akkuun noin kolmessa tunnissa. Kolmivaiheisena 63 A sulakkeilla lataustapa 3 mahdol-

listaa jopa 43 kW lataustehon. Lataustavassa 4 autoa ladataan suoraan DC-virralla 22 – 

118 kW:n teholla. Uudessa standardissa lataustehoa ollaan kasvattamassa 350 kilowat-

tiin asti(Sesko ry 2018). Kahdessa viimeksi mainitussa keskimääräisen ajosuoritteen 

vaatima energia saadaan siirrettyä akkuun jopa alle puolessa tunnissa, jos verkko ja au-

ton malli sen mahdollistavat. 

 

Kuormanohjauksen kannalta nopeamman latauksen voidaan päätellä tarjoavan parem-

man potentiaalin, koska tällöin lataustehoa voidaan säätää enemmän ja se ajoittuu lyhy-

emmälle ajalle. Voidaan miettiä esimerkiksi tilannetta, jossa auto on 4 h käyttämättä ja 

neljän tunnin tarkastelujakson aikana kolmella ensimmäisellä tunnilla sähkön hinta on 

korkeampi kuin viimeisellä tunnilla. Tällöin hitaalla laturilla autoa on ladattava myös 

kalliimman sähkön aikaan, kun taas nopealla laturilla lataus voidaan hoitaa pelkästään 

viimeisellä tunnilla, jonka hinta on halpa.  
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Keskityttäessä lataustavalla 3 ladattaviin sähköautoihin on kuormanohjausta suunnitel-

taessa huomioitava kuormanohjauksen oikeanaikainen ajoittaminen, ettei kuormanoh-

jauksesta synny haittaa auton käyttäjälle riittämättömän varauksen takia. Ihmisten viet-

täessä merkittävän osan ajastaan kotona ja varsinkin silloin, jos auto on käyttämättä öisin 

on lataustehon ja siten latausajan merkitys vähäisempi, koska autoa voidaan ladata öisin 

ja iltaisin riippuen auton käyttötarpeesta. Työpaikallaan ihmiset viettävät päivässä kes-

kimäärin 8-9 h, jolloin 3 tunnin latausaika mahdollistaa kuormanohjauksen myös työ-

päivän aikana. Hyvinkin monilla työpäivä saattaa keskeytyä esimerkiksi lounastauon 

ajaksi, jolloin auton tulee olla ladattuna, jos työntekijän täytyy käyttää autoaan. Toimis-

torakennuksien tai muiden työpaikkojen sähköautojen latauspisteiden kuormanohjausta 

suunniteltaessa tuleekin huomioida työntekijöiden erilaiset käyttötarpeet autolle niin, 

että auton akun varaustaso on riittävä jokaisessa tilanteessa. Työntekijälle tulee antaa 

esimerkiksi mahdollisuus kertoa, mihin aikaan autoaan tarvitsee, jolloin latausjärjes-

telmä huolehtii akkuun varastoidun energian riittävyydestä, kun auton käytön on tarkoi-

tus alkaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseinen auto on jätettävä kokonaan 

kuormanohjauksen ulkopuolelle. Sitä voidaan ladata esimerkiksi osateholla, suorittaa 

lataus aikaisemmin tai ladata akusto vain osittain, jos käyttäjällä on mahdollisuus esi-

merkiksi ilmoittaa kuinka kauas hän tulee autollaan ajamaan. 

 

Autojen lämmitykseen pätee sama asia kuin sähköautoihin, auton tulee olla lämmitetty 

siihen mennessä, kun käyttäjä sitä tarvitsee, eikä kuormanohjaus siten saa vaikuttaa läm-

mityslaitteen toimintaan tiettyä aikaa ennen auton käyttöä. 

4.5 Tietokoneet 

Toimistorakennukset, joissa on käytössä lukuisia kannettavia tietokoneita voivat osal-

listua kuormanohjaukseen ajoittamalla akun latauksen halvemmille sähkön hinnan tun-

neille käyttämällä akkuun halvemmilla sähkön hinnan tunneilla varastoitua sähköener-

giaa. Yhden kannettavan tietokoneen 20 – 100 W teho ei ole vielä merkittävä kuor-

manohjauksen kannalta, mutta kun lasketaan yhteen esimerkiksi kaikkien kannettavien 

tietokoneiden ohjaus yhdessä suuressa toimistokompleksissa voi siitä muodostua jo mo-

nen kymmenen kilowatin yhteenlaskettu sähköteho.  
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Kannettavan tietokoneen latauksen ohjelmallinen jaksotus on helppo toteuttaa niin, että 

sähkön halvan hinnan tunnit saadaan hyödynnettyä. Käyttäjälle on kuitenkin luotava 

mahdollisuus, jolla hän voi tarvittaessa estää akkuvirralle siirtymisen, esimerkiksi jos 

hän haluaa ladata akkuaan toimiakseen  myöhemmin ympäristössä, jossa latausmahdol-

lisuutta ei ole. 
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5 TIEDONSIIRTOTEKNOLOGIAT 

Kuormanohjauksen toteuttaminen lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta niin, ettei siitä 

aiheudu haittaa asumis- tai työskentelymukavuudelle vaatii aktiivista seurantaa huone-

kohtaisten lämpötilojen, ilman hiilidioksidipitoisuuksien ja ilmankosteuden osalta (Si-

säilmayhdistys, 2008). Rakennuksissa, joissa huonekohtaista mittausta ei ole toteutettu 

langallisesti jo rakennusvaiheessa on langallisen tiedonsiirron toteuttaminen hankalaa 

enää jälkikäteen, jos käytössä ei ole esimerkiksi langallista lähiverkkoa. Tällöin vähä-

virtaiset, akku- tai paristokäyttöiset langattomat ratkaisut eri sensoridatan välittämiseksi 

rakennusautomaatiokeskusyksikölle voivat tarjota helpon ja hinnaltaan kilpailukykyisen 

vaihtoehdon.  

 

Case kohteena toimiva Lappeenrannan teknillisen yliopiston 6-rakennusvaihe on varus-

tettu langallisella lähiverkolla, jolloin myös langallisten mittausratkaisujen käyttäminen 

on mahdollista. Tässä kappaleessa on kuitenkin tutustuttu myös langattomiin tiedonsiir-

toteknikoihin, joiden arvellaan sopivan suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja joiden käy-

tön arvioidaan lisääntyvän erilaisten mittaus- ja IoT-ratkaisujen parissa. Vertailuun ha-

lutaan ottaa mukaan myös vain vähän käytettyjä ja tutkittuja tai vielä julkaisemattomia 

ratkaisuja tutkimustiedon kartuttamiseksi.  

5.1 BACnet 

Building Automation and Control network eli lyhennettynä BACnet on ASHRAE:n 

vuonna 1987 kehittämä kommunikaatioprotokolla. Standardisoidut menetelmät takaavat 

eri valmistajien rakennusautomaatiolaitteiden keskinäisen operoinnin. Kuva 5.1 on esi-

tetty tiettyjä BACnet:n käyttökohteita rakennusten älykkäissä järjestelmissä. 
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HVAC Valaistus

Kulun-
valvonta

Turvalli-
suus

Palotur-
vallisuus

Kamera-
valvonta

 

Kuva 5.1 Esimerkkejä BACnet:n sovelluskohteista. (BACnet International 2014) 

 

BACnet-laite, joka on yleensä mikroprosessoripohjainen kontrolleri tai mitta-anturi, 

joka oikeanlaisella ohjelmistolla on saatettu ymmärtämään ja käyttämään BACnet pro-

tokollaa. BACnet-laitteen toiminnan voidaan karkeasti ajatella koostuvan kolmesta eri 

osa-alueesta, jotka ovat objektit, palvelut ja tiedonsiirtosysteemit. (BACnet International 

2014) 

 

Kaikki informaatio BACnet-laitteessa on sisällytetty yhteen tai useampaan objektiin 

(object). Objekti kuvaa laitteen tiettyä komponenttia tai kokoelmaa eri tiedoista, jotka 

sen on mahdollista jakaa muiden samassa verkossa toimivien BACnet-laitteiden kanssa. 

Objektit esittävät esimerkiksi analogi- tai digitaalituloja tai lähtöjä, ohjausalgoritmeja, 

laskutoimituksia tai skriptejä. BACnet-standardi määrittää 54 objektityyppiä, jotka ovat 

hyvin määritelty ja siten mahdollistat laitteiden toiminnan saumattomasti keskenään. 

Standardi sallii myös ei-standardoitujen objektien luomisen, mikä toisinaan voi johtaa 

ongelmiin laitteiden keskinäisessä toiminnassa. Jokainen objekti on identifioitu objektin 

tunnisteella, joka on 32-bittinen binäärinumero, joka sisältää tiedon objektin tyypistä 

sekä objektin instanssinumeron. (BACnet International 2014) 

 

BACnet-laitteen jokainen objekti sisältää joukon ominaisuuksia (properties), jotka mää-

rittelevät objektin. Jokainen ominaisuus sisältää vähintään ominaisuuden tunnisteen 

(identifier) ja arvon (value). Ominaisuudet voivat olla vain luettavissa tai sekä luetta-

vissa että kirjoitettavissa. Ominaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa BACnet-laitteen 
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lukea ja mahdollisesti muuttaa kyseisen ominaisuuden arvoa tietyssä objektissa. Käy-

tössä oleva objektityyppi määrittää mitkä ominaisuudet ovat vaadittuja ja mitkä ovat 

vapaaehtoisia. (BACnet International 2014) 

 

Palvelut ovat pyyntöjä, joita BACnet-laitteet lähettävät toisilleen suorittaakseen jonkin 

toimenpiteen. Palvelupyynnöillä BACnet-laite pyytää toiselta laitteelta tietoja tai ohjaa 

sitä tekemään jonkin toiminnon. BACnet-laite voi lähettää myös ilmoituksia yhdelle tai 

useammalle samassa verkossa operoivalle laitteelle, että jokin tapahtuma on tapahtunut. 

Palvelut on jaoteltu viiteen eri kategoriaan, jotka ovat: 

1. Objektin hallinta (object access) 

2. Laitehallinta (device management) 

3. Hälytykset ja tapahtumat (alarms and events) 

4. Tiedonsiirto (file transfer) 

5. Komentokehote (virtual terminal) 

Tiedonvaihto BACnet-laitteiden välillä tapahtuu kaikkien laitteiden yhteisesti ymmär-

tämällä kielellä. Laitteiden väliseen kommunikointiin BACnet-protokolla tarjoaa seitse-

män eri verkkotyyppiä. Useimmat laitteista käyttävät joko BACnet IP tai BACnet 

MS/TP verkkotyyppiä. Eri verkkotyypin laitteet saadaan kommunikoimaan keskenään 

käyttämällä reititintä, joka välittää verkon viestit muuttamatta tai muutoin häiritsemättä 

viestin sisältöä.(BACnet International 2014) 

5.1.1 BACnet IP 

Tämän verkkotyypin käyttöönotto on helppoa, jos rakennuksessa on käytössä jo ennes-

tään rakennettu Ethernet-verkko. Tällöin BACnet-laitteet voidaan kytkeä suoraan ver-

kon kytkimiin tai keskittimiin. Tällöin voidaan välttää uuden verkon rakennuksesta ai-

heutuneet investointikustannukset. 

 

BACnet/IP käyttää kuljetuskerroksessa UDP:aa eli User Datagram Protocolaa muuta-

mista syistä. Se mahdollistaa viestien lähetyksen ns. yhdestä laitteesta usealle vastaan-

ottajalle sekä UDP on hyvin tuettu eri käyttöjärjestelmien keskuudessa.   
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CO2 Lämpötila Valaistus
Muut 

kenttälaitteet

CO2 Lämpötila Valaistus
Muut 

kenttälaitteet

Kytkin

Verkon osa 1

BACnet/IP-päätelaite

Verkon osa 2

BACnet/IP-kenttälaitteet

BACnet/IP-kenttälaitteet
 

Kuva 5.2 Esimerkki BACnet/IP-verkon toteutuksesta. Verkon osa 1 voi olla esimerkiksi rakennuksen 1. 

kerroksen fyysinen verkko ja verkon osa 2. kerroksen fyysinen verkko, johon BACnet/IP-

kenttälaitteet on kytketty. Molemmat verkon osat on yhdistetty kytkimen kautta BAC-

net/IP-päätelaitteeseen. 

 

BACnet/IP laitteista jokainen osaa muodostaa UDP-viestin ja lähettää sen oikeaan IP-

osoitteeseen. Tällaisia laitteelta laitteelle lähetettyjä viestejä kutsutaan  ”unicast”-vies-

teiksi. Unicast-viestien lähettäminen onnistuu IP-reitittimien kautta myös aliverkosta 

toiseen. Verkon ollessa jaettuna kahteen tai useampaan aliverkkoon IP-reitittimellä, 

”broadcast”-tyyliset viestit, jonka yksi laite yrittää lähettää kaikille verkossa oleville 

BACnet/IP-laitteille, tulevat yleensä estetyiksi IP-reitittimessä. Tällaisia ”broadcast”-

viestejä ovat muun muassa Who-is-kyselyt, joilla jokin BACnet/IP-verkkoon kytketty 

laite yrittää selvittää muut BACnet/IP-laitteet samassa sekä toisissa aliverkoissa. Tämän 

rajoituksen kiertämiseksi voidaan käyttää ns. BBMD-tekniikka, joka edelleen lähettää 

viestit toisen aliverkon BBMD-tekniikkaa tukevalle laitteelle, joka puolestaan välittää 

ne aliverkon muille BACnet-laitteille. BBMD-laitteen ei tarvitse olla oma fyysinen lait-

teensa, vaan se on voitu integroida esimerkiksi rakennusautomaatiojärjestelmän keskus-

yksikköön (Swan 1999)  
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5.1.2 BACnet MS/TP 

MS/TP on lyhennelmä englannin kielisistä sanoista ”Master Slave / Token Passing”. 

Tällä teknologialla tiedonsiirtoon käytetään EIA-485-tyypin kierrettyä parikaapelia, 

joka useimmissa tapauksissa on halvin toteutustapa vertailtaessa seitsemää eri BACnet-

verkkotyyppiä, jonka lisäksi BACnet MS/TP on kaikkein yleisimmin käytössä oleva 

verkkotyyppi(BACnet International 2014). 

CO2 Lämpötila Valaistus
Muut 

kenttälaitteet

CO2 Lämpötila Valaistus
Muut 

kenttälaitteet

BACnet/IP-päätelaite

BACnet MS/TP 
kenttälaitteet

MS/TP ja BACnet/IP 
yhdyskäytävä

MS/TP ja BACnet/IP 
yhdyskäytävä

BACnet MS/TP 
kenttälaitteet

TCP/IP-verkko

 

Kuva 5.3 Esimerkki BACnet MS/TP-laitteiden kytkeytymisestä IP-verkkoon. 

 

Kuva 5.3 osoittaa kuinka MS/TP protokollaa noudattavat kenttälaitteet saadaan kommu-

nikoimaan BACnet/IP-pohjaisen päätelaitteen kanssa. Kommunikointiin tarvitaan yh-

dyskäytävä, joka muuttaa MS/TP- ja IP-laitteiden lähettämät viestit toistensa ymmärtä-

mään muotoon. 

5.2 Bluetooth 

Nykyaikana Bluetooth on yksi suosituimmista lyhyen kantaman avoimista PAN-

teknologioista(Personal Area Network), joka on kustannuksiltaan matala sekä energian-

kulutukseltaan alhainen vaihtoehto pienten ja langattomien verkkojen luomiseen (Da-

hiya 2017). Bluetoothia käytetään datan siirtämiseen radioaalloilla ja se mahdollistaa 

yhden tai useamman laitteen toisiinsa kytkeytymisen. Bluetoothia voi käyttää muun mu-

assa anturidatan, kuvien, videoiden, musiikin ja tiedostojen lähettämiseen, koska stan-

dardi ei aseta rajoitteita siirrettävän datan tyypille (Collotta et al. 2017). Bluetooth lait-

teet jaetaan kolmeen eri ryhmään niiden lähetystehon ja siten myös kantaman mukaan. 
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Class 1 laitteet ovat kaikkein tehokkaimpia ja niiden kantama on noin 100 m ja lähetys-

teho maksimissaan 100 mW. Class 2 laitteet ovat kaikkein yleisimpiä Bluetooth laitteita 

ja niiden kantama on yleensä alle 10 m ja lähetystehon maksimiarvo 2,5 mW. Class 3 

laitteiden kantama on alle 1 m  maksimilähetysteho 1 mW. Class 1 laitteiden käytöstä 

on luovuttu viime vuosina lähes kokonaan(Collotta et al. 2017; Bluetooth Special Inter-

est Group 2018). Bluetooth käyttää 2.4 GHz lisensioimatonta ISM-taajuutta ja tarjoaa 

monia radiovaihtoehtoja tyydyttääkseen erilaiset tarpeet langattomien verkkojen luomi-

sessa (Bluetooth Special Interest Group 2018).  

 

Tällä hetkellä on olemassa kahden eri tyypin Bluetooth teknologioita: Basic rate (BR) 

ja Low Energy (LE). BR-systeemi voi sisältää Enhanced Data Rate (EDR), Alternate 

Media Access Controll (MAC) ja Physical (PHY) laajennukset. BR-systeemi mahdol-

listaa datan siirron 721,1 kt/s ilman EDR-laajennusta ja 2.1 Mt/s sen kanssa. BR-

systeemin energian kulutus on kuitenkin moninkertainen verrattuna LE-tekniikalla to-

teutettuihin ratkaisuihin, jolloin rakennusautomaation näkökulmasta on luonnonnollista 

keskittyä enemmän LE-tekniikkaan. (Bluetooth Special Interest Group 2016) 

 

Bluetooth Low Energy (BLE tai Bluetooth LE) on nimensä mukaisesti suunniteltu toi-

mimaan erittäin pienellä teholla ja se on optimoitu datan siirtoon. Ensimmäisen kerran 

BLE määriteltiin Bluetooth version 4.0 yhteydessä ja sitä on paranneltu sen jälkeen 

Bluetooth 4.1 ja Bluetooth 4.2 versioilla. Vuoden 2016 joulukuussa Bluetooth standar-

dia hallinnoiva Bluetooth Special Interes Group julkisti uuden Bluetooth 5 version, 

jonka tarkoituksena oli tarjota merkittäviä parannuksia lähetysetäisyyteen, nopeuteen ja 

siirrettävän datan määrään. (Collotta et al. 2017; Bluetooth Special Interest Group 2018) 

 

Beacon on itsenäisesti toimiva laite, jotka ovat automaattisesti kykeneviä lähettämään 

dataa kaikille sen lähdeisyydellä oleville laitteille. Nämä soveltuvat esimerkiksi anturi-

tiedon lähettämiseen lämpötila-anturilta keskusyksikölle. Bluetooth 5 eroaa aikaisem-

mista Bluetooth-versioista parempien beacon-ominaisuksien ansiosta, koska Bluetooth 

5 mahdollistaa tiedon lähettämisen ilman aikaisempien versioiden vaatimaa laitepari-

tusta sekä lähettää 255-bitin viestejä jatkuva-aikaisesti. Rakennusautomaatiota ajatellen 

tuki Mesh-verkolle tarjoaa mahdollisuuden reitittää peräkkäisiä beaconeita ja siten kas-

vattaa kauimmaisen anturin etäisyyttä rakennusautomaation keskusyksiköstä. Lisäksi 
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parhaimmissa tapauksissa energiankulutus Bluetooth 5:llä voi olla jopa puolet aikaisem-

pien versioiden energiankulutuksesta, mikä rakennusautomaation kohteissa mahdollis-

taa pidemmän toiminta-ajan samalla paristolla ja siten helpottaa käyttäjän kokemaa vai-

vaa, joka pariston vaihdosta koetaan johtuvan. (Collotta et al. 2017) 

5.3 5G 

Kansainvälisen tietoliikenneliiton (Internationa Telecommunication Union, ITU) julkai-

sema mobiilitietoliikenneverkkosuositus määrittää toimintaympäristön (framework) ja 

tavoitteet 5G verkon kehitykselle kuvaamalla tällä hetkellä tulevaisuuteen kuviteltavissa 

olevat käyttöskenaariot yksityiskohtaisesti. ITU on jakanut kyseessä olevat skenaariot 

kolmeen alla esitettyyn malliin.  (International telecommunication union 2015).  

- Enhanced Mobile Broadband(eMBB): Mobiililaitteiden datan käyttö tule tu-

levaisuudessakin kasvamaan ja 5G pyrkii parantamaan verkon käytettävyyttä ti-

lanteissa, joissa pienelle alueelle on keskittynyt runsaasti ja paljon dataa käyttä-

viä laitteita. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi konsertit ja suuret urhei-

lutapahtumat. 

- Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLC): Teollisuuspro-

sessien seuranta ja ohjaus, lääketieteelliset tehtävät,, jakeluautomaatio älyk-

käissä verkoissa sekä liikenteen turvallisuuteen keskittyvät sovellukset vaativat 

verkolta lyhyitä vasteaikoja ja erityisen varmatoimisuutta.    

- Massive Machine Type Communications (mMTC): Suuri määrä laitteita, joi-

den lähettämä datamäärä on pieni ja joilla viiveaikojen suuruudella ei ole merki-

tystä. Tämän tyyppisiltä laitteilta vaaditaan halpaa hintaa ja pitkää akun kestoa. 

Tämä käyttöskenaario soveltuu esimerkiksi rakennusautomaatiojärjestelmiin, 

joissa halutaan kerätä erityyppistä mittausdataa rakennusten eri osista.  

 

Verrattuna jo nyt käytössä oleviin langattomiin 4. sukupolven tiedonsiirtotekniikoihin 

odotetaan 5G:n mahdollistavan uusien sovellustyyppien käyttöönottamisen. Näitä ovat 

muun muassa älykkäät laitteet (IoT, Internet of Things), itse ohjatuvat autot, langattomat 

teollisuusautomaatiojärjestelmät ja muun muassa ”Virtual Reality”-laitteet. Tästä syystä 

5G-verkkoa ei alun pitäenkään ole suunniteltu vain tiedonsiirtonopeuden ja kuuluvuu-

den maksimoimiseksi. 5G:n suunnittelunäkökohtina on pidetty siten myös luotetta-

vuutta, pientä viivettä ja hyvää energiatehokkuutta. (Shankaranarayanan & Ghosh 2017) 
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Kuva 5.4 5G-teknologian avainparametrit verrattuna 4G:n vastaaviin arvoihin International telecommu-

nication union 2015) 

 

Kuvasta 5.4 nähdään, että 5G mahdollistaa ideaalioloissa jopa 20 Gbit/s nopeudella ta-

pahtuvan tiedonsiirron käyttäjää tai laitetta kohden. Käytännössä käyttäjän kokema tie-

donsiirtonopeus on laajoilla alueilla 100 Mbit/s ja hotspotin läheisyydessä 1 Gbit/s. 5G 

verkossa viive pyritään saamaan mahdollisimman alhaiseksi tarkkuutta ja nopeaa vaste-

aikaa vaativien palveluiden toiminnan takaamiseksi. ITU:n julkaisemien 5G tavoitteiden 

mukaan latenssi tulee olemaan 1 ms. Liikkuvia laitteita ja erityisesti suurnopeusjunia 

ajatellen 5G:n on suunniteltu toimivan aina 500 km/h saakka. Pinta-alayksikkö kohden 

laitteiden maksimilukumäärää on kasvatettu esimerkiksi joitain mMTC-skenaarioita 

varten, niin että neliökilometrin alueella voi olla miljoona laitetta. Neliömetrille laskettu 

tiedonsiirtokapasiteetti tulee kasvamaan 4G:hen verrattuna 100-kertaiseksi, jolloin 5G 

takaa sen arvoksi 10 Mbit/s/m2. Tämän voidaan olettaa nopeuttavan tiedonsiirtoa tilan-

teissa, joissa paljon dataa käyttäviä laitteita on pienellä alueella, kuten erilaisissa mas-

satapahtumissa. 5G pyrkii parantamaan laitteiden energiatehokkuutta verkon sekä lait-
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teiden osalta. Lisäksi verkon käyttämän taajuusalueen tiedonsiirtokapasiteetin hyöty-

suhdetta on kasvatettu 4G:hen verrattuna (International telecommunication union. 

2015). 
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6 KOHTEEN KUVAUS JA KUORMANOHJAUKSEEN 

SOVELTUVUUS  

Kohde on Lappeenrannan teknillisen yliopiston 1990-luvun lopulla rakennettu Tieto-

sähkötalo, joka sijaitsee Lappeenrannan Skinnarilassa. Se on fyysisesti osa suurempaa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston rakennusta ja se on yhteydessä Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston 3. ja 4. vaiheeseen yhdyskäytävien kautta.  Rakennuksen runkona 

käytetään teräsbetonista pilari-palkkirunkoa ja välipohjarakenteena on ontelolaatta. Jul-

kisivu on puhtaaksi muurattu 85 mm levyinen poltettu punatiili. Eristeeksi seiniin on 

asennettu 150 mm mineraalivillaa. Toimistotiloissa ikkunat ovat puukarmiset, joissa ul-

kolasi on normaali ikkunalasi ja sisälasi on kaksikerroksinen lämpölasielementti. Käy-

tävillä, portaikoissa ja siivessä on kiinteät metalliprofiiliset ikkunat. Rakennuksen si-

säänkäyntiin käytetyt ovet ovat teräsovia, jotka on varustettu ikkunoilla. Teknisten tilo-

jen ovet ovat teräsovia. Luokka ja toimistotilojen ovet ovat ikkunattomia puuovia. 

 

Kuva 6.1 Lappeenrannan teknillisen yliopiston 6. rakennusvaiheen pohjapiirros. 

 

Rakennuksessa on 5 maan päällistä kerrosta sekä yksi kellarikerros. Rakennusalaa ko-

konaisuudessaan on 7227 m2, kerrosalaa 4366 m2 ja tilavuus on 2700 m3. Rakennuksen 
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tiloissa on sähkötekniikan koulutusohjelman opetustiloja sekä henkilökunnan työhuo-

neita. 

6.1 Sähköjärjestelmä 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietosähkötalon pääkeskusta syötetään 800 kVA 

muuntajalla. Muuntamo on yhteydessä pääkeskukseen nimellisvirraltaan 1600 A:n kis-

kosillan kautta. Pääkeskukselta lähtee nousujohdot jakokeskuksille, minkä lisäksi pää-

keskuksesta syötetään suoraan muun muassa autolämmityspistorasioita, paineilma-

kompressoria, hissiä, ulkovalaistusta, turvavaloja ja murtohälytyskeskusta.  Jakokeskuk-

sia rakennuksessa on 3-6 kpl kerrosta kohden, joista syötetään kerroksen pistorasioita, 

valaistusta ja muuta laitteistoa. Nousujohtojen sulakekoot ovat välillä 25 – 400 A. Ylim-

mässä kerroksessa on myös oma jakokeskus IV-konehuoneelle.  

6.2 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Tieto-sähkötaloa palvelevat ilmanvaihtokoneet sijaitsevat A-siiven 5. kerroksessa ole-

vassa IV-konehuoneessa, josta tuloilma johdetaan huonetiloihin ja poistoilman poiste-

taan ilmanvaihtoputkiston kautta. Kolmeen eri kuiluun sijoitettujen ilmanvaihtohormien 

kautta ilmavirrat siirretään kerrosten välillä, joista pienemmillä putkilla ilmaa siirretään 

edelleen huonetiloihin ja sieltä pois. Tuloilmaputkiin on asennettu sähkökäyttöisiä vir-

taussäätimiä. Huonetiloissa on käytössä eri tyyppisiä iv-kojeita, joilla ilmavirrat saadaan 

levitettyä tasaisesti koko huoneeseen. 

6.2.1 Tuloilmanvaihtokoneet 

Tieto-sähkötalon tuloilmavirrasta merkittävä osa tuotetaan kolmella ilmanvaihtoko-

neella. Rakennuksen A-osalle, B-osalle ja C-osalle on omat ilmanvaihtokoneensa. Il-

manvaihtokoneiden moottoreita käytetään taajuusmuuttajaohjatusti. A-osan ilmanvaih-

tokoneen moottori on teholtaan 11 kW ja B- ja C-osien moottorit ovat 7,5 kW. Näiden 

lisäksi tuloilmanvaihtoa palvelee viisi pienempää ilmanvaihtokonetta, joilla tuloilmaa 

johdetaan erillisilmanvaihtoa vaativiin tiloihin kuten muuntajahuoneeseen, sähköpää-

keskukseen ja puhdastilalaboratorioon. Näiden lisäksi yksi ilmanvaihtokone on käytössä 

mikroelektroniikkalaboratorion ylipaineistukseen. Näistä A-, B-, ja C-osan ilmanvaih-

tokoneet soveltuvat parhaiten kuormanohjaukseen, koska ne ovat jatkuvasti käytössä, 
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niitä ohjataan taajuusmuuttajalla sekä niiden teho on suurempi kuin pienemmillä iv-ko-

neilla. 

6.2.2 Poistoilmanvaihtokoneet 

Poistoilmakoneet on sijoitettu samaan iv-konehuoneeseen tuloilmakoneiden kanssa. 

Poistoilmavaihtoa rakennuksen A-, B-, ja C-osissa palvelee kolme taajuusmuuttajalla 

ohjattua 7,5 kW:n sähköteholla olevaa poistoilmapuhallinta. Näiden lisäksi käytössä on 

useita alle 1 kW:n poistoilmapuhaltimia, jotka ei ole taajuusmuuttajaohjattuja. Kuten 

tuloilmakoneissa myös poistoilmanvaihtokoneissa parhaiten kysyntäjoustoon soveltuvat 

taajuusmuuttajakäyttöiset poistoilmapuhaltimet. 

6.3 Lämmitys ja jäähdytys 

Tieto-sähkötalon lämmitysenergia saadaan kaukolämpöverkosta. Lämmönjakohuo-

neessa kaukolämmöstä saatava energia siirretään ilmanvaihdon lämmitysverkostolle, 

patteriverkostolle ja käyttövesiverkostolle, joista jokaiselle on oma lämmönvaihdin. Il-

manvaihtokoneiden lämmönsiirtimien avulla lämmitysenergiaa saadaan siirrettyä huo-

netiloihin tuloilman mukana. Näiden lisäksi käytössä on eri tyyppisiä vesikiertoisia ra-

diaattoreita ja konvektoreita. Lämmitykseen käytettävä sähköteho koostuu lähinnä kier-

tovesipumppujen yhteenlasketusta tehosta, joka on vain muutaman kilowatin luokkaa. 

Lisäksi pumput ovat vakionopeuskäyttöjä, jolloin taajuusmuuttajan puuttuminen tekee 

kuormaohjaukseen osallistumisesta vaikeampaa, koska pumppuja ei voida ajaa osate-

holla. 

 

Tieto-sähkötalossa on yksi vedenjäähdytyskone, joilla syötetään kylmää vettä rakennuk-

sen ilmavaihtokoneille sekä jäähdytyskonvektoreille. Ulkoilmavirran jäähdytys on to-

teutettu ilmanvaihtokoneen yhteyteen asennettujen jäähdytyspatterien avulla, joiden läpi 

vedenjäähdyttimellä jäähdytetty kylmä vesi kierrätetään ja samalle se jäähdyttää ilman-

vaihtokoneen huonetiloihin puhaltamaa ilmaa. Sähköteholtaan vedenjäähdytyskone on 

96 kW. Tätä voidaan hyödyntää kysyntäjoustossa sammuttamalla vedenjäähdytin het-

keksi silloin, kun tuloilmaa joudutaan jäähdyttämään ulkoilman ollessa esimerkiksi liian 

lämmintä.  
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Rakennuksessa on myös sähkölämmitteisiä kohteita, kuten lastauslaiturin luiska ja kat-

tokaivot. Näiden ottamista mukaan kuormanohjaukseen on syytä harkita tarkoin, koska 

esimerkiksi laiminlyönti lastauslaiturin luiskan jäästä sulatuksessa voi johtaa autojen 

kiinni jäämiseen tai pahimmillaan ihmisten liukastumisiin ja siten henkilövahinkoihin. 

Kattokaivojen lämmityksen sulkeminen voi pahimmillaan johtaa vesivahinkoon, jos 

sade- tai sulamisvedet eivät pääse johtumaan pois katolta.  

6.4 Valaistus 

Tieto-sähkötalon valaistus luokka- ja toimistohuoneissa sekä käytävillä on toteutettu 

pääsääntöisesti T8-sarjan 58 W:n tehoisilla loisteputkivalaisimilla, joita ohjataan tila-

kohtaisilla painonapeilla ja kytkimillä. Käytävävalaistusta ohjataan automaatiojärjestel-

mien aikaohjelmien ja luonnonvaloanturin mukaan. Tilakohtaisen valaistuksen mukaan 

ottaminen vaatisi ensinnäkin automaation lisäämistä, että ohjaustieto saataisiin vietyä 

lampuille eri huonetiloissa. Lisäksi loisteputkivalaisimien himmentäminen vaatii erilli-

sen himmentimen.  

6.5 Tietoliikenneverkko 

Tällä hetkellä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 6. rakennusvaiheen, eli Tieto-Säh-

kötalon luokka ja toimistotiloihin on asennettu Ethernet-teknologialla toteutettu lähi-

verkko. Huonetilojen liitäntärasiat on yhdistetty kerroskohtaisiin ristikytkentäkaappei-

hin CAT 6-standardin kaapeleilla. Muiden kerrosten ristikytkentäkaapit on yhteydessä 

valokuitukaapeleilla 2. kerroksen ristikytkentäkaappiin, josta verkko on yhteydessä va-

lokuitukaapelilla tietoliikennepääkeskukseen. Kellarikerroksen ristikytkentäkeskus on 

sijoitettu aivan sähköpääkeskuksen viereen, jolloin se tarjoaa mahdollisuuden käyttää 

BACnet/IP-pohjaisia mittalaitteita ilman mittavaa uuden verkon asennusta. Huonetiloi-

hin asennetut kytkentärasiat on sijoitettu pääasiassa noin 30 cm korkeudella lattiasta ole-

vaan kaapelointikanavaan. Lisäksi huonetyypistä riippuen osa kytkentärasioista on si-

joitettu katon rajaan.  

6.6 Automaatiojärjestelmä 

Rakennusautomaation keskusyksikkönä on tällä hetkellä Honeywell Eagle Controller, 

joka on Ethernet-pohjainen, vapaasti ohjelmoitava mm. ilmanvaihdon ja lämmityksen 

ohjaukseen käytettävä ohjain.  Ohjainta voidaan operoida tavallisilla internetselaimilla 
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tavallisilta tietokoneilta tai tableteilta ja älypuhelimilta. Ohjaimen ohjelmointi suorite-

taan CARE Engineering Toolilla, joka mahdollistaa graafisen ohjelmointiympäristön. 

 

EAGLE Controller tukee monia eri kommunikaatioprotokollia, joista tämän työn kan-

nalta merkittävin on BACnet/IP, koska kohderakennuksessa on käytössä jo siihen so-

veltuva Ethernet-kaapelointi. Lisäksi laitteessa on kaksi RS-485-liitäntää, joihin on 

mahdollista kytkeä BACnet MS/TP ja Modbus RTU kenttäväylää tukevia kenttälaitteita.  

 

Automaatioyksikkö on tällä hetkellä kytkettynä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

sisäiseen lähiverkkoon, mikä mahdollistaa BACnet/IP-pohjaisten mittalaitteiden kyt-

kennän suoraan jo valmiina olevaan lähiverkkoon.  



54 

 

7 KUORMANOHJAUS CASE-KOHTEESSA 

CASE-kohteessa kuormanohjaukseen soveltuvien resurssien valikoima on laaja kuten 

edellisessä kappaleessa todettiin. Yhden diplomityön aikana useiden eri kuormanohjaus-

resurssien käsitteleminen syvällisesti on haastavaa ajallisista rajoitteista johtuen, joten 

tästä syystä tämän diplomityön pääasialliseksi tavoitteeksi asetettiin saattaa ilmanvaih-

don ohjaus kuormanohjauksen piiriin, koska ilmanvaihdon 3 poistoilmakoneen ja 3 tu-

loilmakoneen yhteenlaskettu puhaltimien sähköteho on yli 40 kW ja niitä kaikkia ohja-

taan taajuusmuuttajilla. Tällöin niiden ohjaus on mahdollista toteuttaa nopeasti ja ener-

giatehokkaasti.  

7.1 Ilmanvaihto 

Tieto-sähkötalon ilmanvaihto on jaettu kolmeen eri sektoriin, joista jokaisella on oma 

ilmanvaihtokoneensa. Nämä tilat on yhteydessä toisiinsa käytävä- ja aulatilojen kautta, 

jolloin yhden ilmanvaihtokoneen tehon tiputus voi aiheuttaa ei toivottuja ilmavirtoja eri 

sektorien välillä.  

 

Kuormanohjauksen käyttöönotto ilmanvaihdossa vaatii tilakohtaista ilmanlaadun seu-

rantaa. Kohderakennuksessa ilmanlaadun seuranta tultaisiin toteuttamaan huonekohtai-

silla CO2, lämpötila ja ilmankosteusmittareilla. Mittaus voidaan toteuttaa BACnet/IP 

väylää tukevilla mittalaitteilla, joiden perusteella tullaan määrittämään reunaehdot il-

manvaihdon ohjaukselle, niin ettei siitä synny huomattavaa haittaa sisäilmastolle ja siten 

työskentelymukavuudelle. Alkuvaiheessa mittalaitteita asennettaisiin muutamiin tiloi-

hin sekä poistoilmanvaihtokanaviin. Käyttöön hankittujen mittalaitteiden vähäisestä 

määrästä johtuen, ohjauksen piiriin kannattaa ottaa vain yhden ilmanvaihtokoneen alue, 

koska tällöin mittauksesta voidaan tehdä kattavampi. Mittalaitteiden sijoittelu tulee 

tehdä niin, että mittauksen piiriin saadaan erilaisia huonetyyppejä. Huoneet voidaan ja-

otella esimerkiksi niiden käyttötarkoituksen, koon tai henkilömäärän mukaan. Lisäksi 

joihinkin tiloihin mittalaitteet voidaan sijoittaa sekä huonetilaan, että kanavaan, jolloin 

voidaan selvittää onko mittalaitteen sijainnilla eroa mittaustulosten kannalta.    

 

6-vaiheen B-siivessä ei ole ollenkaan mikroluokkia, jotka ovat lukuisten tietokoneiden 

ja näyttöjen takia mielenkiintoisia ilmanvaihdon tehonohjauksen kannalta, koska niiden 
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tuottama lämpökuorma pyrkii nostamaan huonetilan lämpötilaa. Tästä syystä testialu-

eeksi on luontevaa valita joko A- tai C-sektori, koska molemmista löytyy mikroluokat. 

Muuten A- tai C-sektorin välillä ei ole merkittäviä eroavaisuuksia, koska molemmissa 

siivissä on niin yksilöhuoneita kuin monen ihmisen työhuoneita. A-siipi on rakennettu 

pohjois-eteläsuunnassa ja C-siipi itä-länsisuunnassa, jolloin jäähdytyskaudella auringon 

lämmittävä vaikutus on suurempi A-siivessä, joten testialueeksi valittiin A-siipi. Testiin 

valitut huonetilat ovat 6325, 6515, 6531 ja 6733.  

1. Mikroluokka 6325 valittiin mukaan siksi, että voidaan tutkia tietokoneiden tuot-

taman lämmön vaikutusta huoneilman lämpötilaan, kun käytetään kuormanoh-

jausta. Tähän tilaan mittari tullaan asentamaan huonetilaan 

 

2. Henkilöhuone 6515, koska se on ilmanvaihtoputken loppupäässä, jolloin voi-

daan tutkia, että vaikuttaako puhallintehon tiputus enemmän putkiston loppu-

päässä. Tähän tilaan asennetaan yksi seinäkiinnitteinen mittari. 

 

3. Huoneen 6531 välikatossa kulkevaan iv-kanavaan asennettu mittaa pienen neu-

votteluhuoneen sekä kahden hieman isomman toimistotilan hiilidioksidipitoi-

suuksia. 

 

4. Ryhmätyötila 6733, koska tilassa työskentelee  useita eri henkilöitä, jolloin voi-

daan arvioida ihmisten tuottaman hiilidioksidikuorman vaikutusta huoneilman 

hiilidioksiditasoon, kun käytetään kuormanohjausta. Tähän tilaan CO2-mittaus 

tullaan asentamaan huoneen poistoilmakanavaan.  

7.1.1 CO2-anturit 

Saatavuus BACnet/IP-tekniikalla toimivilla kenttälaitteilla oli heikko, joten testiin tilat-

tiin vain yhden mittalaitevalmistajan BACnet/IP-tekniikkaa tukevia mittalaitteita. 

 

Yhdysvaltalaiselta mittalaitevalmistaja Bravo Controlsilta tilattiin testiin kaksi kana-

vaan asennettavaa ja kaksi seinäkiinnitteistä CO2-mitta-anturia. Niillä on tarkoitus mi-

tata poistoilmakanavan sekä huoneilman CO2-pitoisuutta. Ne mittaavat hiilidioksidipi-

toisuutta välillä 0-3000 ppm. Mitta-anturit voidaan kytkeä suoraan ilmanvaihtokanavaan 

tai huoneen seinään. Mitta-anturit tukevat BACnet/IP-protokollaa, jolloin ne voidaan 
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kytkeä suoraan olemassa olevaan Ethernet-verkkoon. Tilatut mitta-anturit mahdollista-

vat myös kosteuden sekä lämpötilan mittauksen. Laitteiden käyttöjännite on 24 Vdc ja 

niiden ottama teho on tyypillisesti 2 W.  

7.2 Kysyntäjoustoautomaation toteuttaminen rakennusautomaatiojärjestel-

mään 

Markkinahintaperustaisen kuormanohjauksen toteuttaminen vaatii tiedon sähkön mark-

kinahinnasta riittävän ajoissa, että kuormanohjaussekvenssi on mahdollista suunnitella 

mahdollisimman tehokkaaksi. Suomessa sähkön markkinahintaan perustuvat sopimuk-

set noudattavat tyypillisesti Nord Poolin Suomen hinta-alueen spot-hintaa.(Lappeenran-

nan energia; Vattenfall) Tällöin kuormanohjaukseen käytettävän hintatiedon tulee olla 

myös Suomen aluehinta. 

 

Halutessaan kuormanohjaus voidaan tehdä sähköverkon taajuuden mukaan, jolloin re-

aaliaikainen taajuustiedon haku on välttämätöntä. Verrattuna markkinahintaperustaiseen 

kuormanohjaukseen on taajuusperustaisessa kuormanohjauksessa ohjaussekvenssien 

kesto lyhyempi, koska taajuuden vaihtelut ovat nopeampia kuin markkinahinnan muu-

tokset.  

7.2.1 Kuormanohjauskäsky 

CASE-kohteessa käytössä olevalle rakennusautomaatioyksikölle on mahdollista syöttää 

digitaalinen ohjaustieto ulkoisesta laitteesta, joka kertoo automaatioyksikölle, että nyt 

on sopiva hetki laskea ohjattavan kuorman tehoa. Ohjaustieto muodostetaan linux-pal-

velinkoneessa suoritettavassa ohjelmassa, joka hakee sähkön tuntihinnat internetistä ja 

määrittää sopivat tunnit sähkön kulutuksen pudottamiselle. Tällöin ulkoisesta laitteesta 

tuleva ohjaussignaali mahdollistaa sähkön käytön vähentämisen tilanteessa, jossa muut 

reunaehdot eivät sitä estä. Etuna tässä ratkaisussa on se, ettei automaatioyksikön ohjel-

mistoon tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia. 
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7.2.2 CASE-kohteen kuormanohjauspotentiaalin hyödyntäminen kiinteistön omistajan 

omin toimin 

Sähkön Suomen aluehinta voidaan hakea kerran päivässä sen jälkeen kun seuraavan päi-

vän tuntikohtaiset hintatiedot on julkaistu. Näiden perusteella muodostetaan kuor-

manohjaukselle ohjaussignaali. Kuormanohjaussignaalin muodostamiselle on olemassa 

kuitenkin monia vaihtoehtoja. Koska kyseessä on toimistorakennus, jonka aikaohjatut 

ilmavaihtokoneet omaavat suurimman tehopudotuspotentiaalin 7-17 välillä, on kuor-

manohjaus kannattavinta ajoittaa toimistotunneille. Kuormanohjauksen ajankohdan li-

säksi on mietittävä kuinka sähkön hintaan perustuva ohjaussignaali muodostetaan. 

Kuormanohjauksen kytkeminen päälle tapahtuu sähkön hinnan ylittäessä tietyn raja-ar-

von. Raja-arvo voidaan määrittää lukuisilla eri tavoilla. Se voi olla esimerkiksi päivästä 

toiseen sama kiinteä arvo, päivän sisäisen sähkön hinnan keskiarvo tai mediaani. Kuor-

manohjauspotentiaalin keskittyessä toimistotunneille, voidaan raja-arvon laskennassa 

käyttää myös pelkkien toimistotuntien sähkön hinnan keskiarvoa tai mediaania. Ylei-

sesti toimistotunneilla sähkön hinta on iltaa ja yötä korkeampi, jolloin käytettäessä koko 

päivän sähkön hintaa raja-arvon laskennassa voi toimistotuntien aikaan kuormanohjaus-

signaali sallia kuormanohjauksen kaikkien toimistotuntien ajan. Tällöin kuormanohjaus 

tapahtuisi vain teknisten reunaehtojen määräämänä.  

 

Tieto hiilidioksiditasoista haetaan 1 minuutin välein, koska hiilidioksidin seuranta ei 

vaadi reaaliaikaista mittaustiedon luentaa sen ollessa kohtuullisen hitaasti vaihtuva 

suure. Hiilidioksidimittareilta kerättyä ilmanlaatua indikoivaa CO2-arvojen mittausda-

taa käytetään markkinahinta- ja taajuusperustaisen kuormanohjauksen teknisenä reuna-

ehtona. Kun hiilidioksiditaso ylittää jossain mittauspisteessä ohjattavan ilmanvaihtoko-

neen alueella ennalta asetetun maksimiarvonsa, kytkeytyy kuormanohjaus silloin auto-

maattisesti pois päältä, ellei markkinahinnan tai taajuuden perusteella muodostettu oh-

jaussignaali ole lopettanut kuormanohjausta jo ennen sitä.   

 

Oman sähköntuotannon täysmääräinen hyödyntäminen oman sähkönkulutuksen katta-

miseksi on kannattavampaa kuin sen myyminen verkkoon. Tästä syystä kuormanohjaus-

signaalin muodostamisessa on järkevää huomioida oman tuotannon ja kulutuksen tasa-
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paino, niin että oma tuotanto saadaan hyödynnettyä kokonaisuudessaan. Korkean tuo-

tannon aikaan on mahdollista, että kuormanohjausta ei voida sallia, koska se tiputtaisi 

rakennuksen sähkönkulutuksen sen sähköntuotantoa pienemmäksi. Oman sähköntuo-

tannon ylittäessä tietyn raja-arvon, kuormanohjausta ei enää sallita. Tämän raja-arvon 

laskemiseksi käytetään tuotanto ja kulutuslukemia.  

  

Oma tuotanto

Elspot tai 
taajuus

CO2

Kuormanohjaus 
sallitu

Kuormanohjaus 
ei sallittu

OHJAUS 
SALLITTU

OHJAUS 
SALLITTU

OHJAUS 
SALLITTU

OHJAUS EI 
SALLITTU

OHJAUS EI 
SALLITTU

OHJAUS EI 
SALLITTU

 

Kuva 7.1 Kuormanohjaussignaalin muodostamisen periaatepiirros. 

 

Kuvassa 7.1 on esitetty ohjaustiedon muodostamisen periaatekaavio. Ensimmäisenä tar-

kistetaan teknisten reunaehtojen, eli CO2-arvojen ja oman tuotannon tilanne. Jos ne ei-

vät estä kuormanohjauksen toteutusta, voidaan päätös kuormanohjauksen käyttöön-

otosta tehdä taajuuteen tai markkinahintaan perustuen. Ohjaus samanaikaisesti taajuu-

teen ja markkinahintaan perustuen ei ole mahdollista, koska se edellyttäisi että kuor-

manohjausresurssi olisi myyty samanaikaisesti Elspot- ja FCR-markkinalle, joka ei ole 

mahdollista.  
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Toteutettaessa kuormanohjausta älykkäästi siihen suunnitellulla ohjelmistolla, kuor-

manohjaus voi tapahtua myös tehostamalla esimerkiksi ilmanvaihtoa halvan sähkön ai-

kaan, jolloin korkeammilla sähkön hinnoilla on mahdollista tehdä tehontiputuksesta pi-

dempi. Tilanteessa jossa huomataan, että markkinahinta sallii kuormanohjauksen esi-

merkiksi kolmena tuntina peräkkäin voidaan ilmanvaihtoa käyttää tehostetusti esimer-

kiksi tunnin ajan ennen kuin kuormanpudotus tulee ajankohtaiseksi. Tämä menetelmä 

soveltuu tilanteisiin, joissa kuorman tiputuksen ajankohdat tiedetään jo ennakkoon. Hy-

vänä esimerkkinä käy markkinahintaperustainen kuormanohjaus. Sen sijaan toteutetta-

essa kuormanohjausta taajuusperustaisesti, ei kuormanohjaussekvenssiä tiedetä ennak-

koon, jolloin kuorman tehostamisen ajoittaminen oikeaan ajankohtaan osoittautuu vai-

keaksi.  

 

Usein peräkkäiset tunnit voivat olla lähes samanhintaisia, vaikkakin toisella tunnilla 

kuormanohjaus sallittaisiin ja toisella ei. Tämä ilmenee erityisesti silloin, kun tuntihinnat 

ovat lähellä kuormanohjaussekvenssin määrittelyssä käytettyä markkinahinnan raja-ar-

voa. Tällöin on mietittävä millä sähkön hinnalla kuorman tehoa kannattaa edes lähteä 

kasvattamaan tehontiputusta edeltävällä tunnilla, koska hintaeron ollessa vain muutamia 

kymmeniä senttejä per megawattitunti voi tehonkasvatus kumota tehontiputuksesta saa-

tavan hyödyn. 

7.2.3 CASE-kohteen kuormanohjauspotentiaali osana myyjän muita resursseja 

Tasevastaavana toimiva tai tasevastaavalle sähkötaseestaan vastaava sähkön vähittäis-

myyjä tai aggregaattori omaa erilaiset preferenssit kuormanohjaukselle kuin pelkästään 

oman sähkönhankintansa hinnan minimointiin tähtäävä sähkön loppukäyttäjä. Siitä joh-

tuen sähkön vähittäismyyjän ja aggregaattorin toimesta tapahtuvan kuormanohjauksen 

on tapahduttava eri tavalla kuin loppukäyttäjän itselleen toteuttama kuormanohjaus. 

 

Sähkönmyyjällä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa sen markkinoilta ostama sähköener-

gia tunnille on pienempi kuin sen asiakkaiden tunnin aikana kuluttama sähköenergia. 

Tällöin sähkönmyyjä voi kysyntäjouston avulla siirtää osan kulutuksesta niille tunneille, 

joilla se on ostanut liikaa sähköenergiaa sähköpörssistä.  
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Sähkönmyyjän on mahdollista hyötyä kysyntäjoustosta myös häiriötilanteiden aikana 

tarjoamalla asiakkaidensa kuormanohjauskapasiteettia sähköverkon taajuuden hallin-

taan. Tällöin aggregaattorilla tulee olla riittävän suuri asiakaskunta tehossa mitattuna, 

että se pystyy täyttämään verkon taajuudesta huolehtivan osapuolen asettamat määräyk-

set.  

 

Toisin kuin sähkön hintatiedon, tulee taajuustiedon haun tapahtua mahdollisimman use-

asti, niin että ohjaussignaali on mahdollista muodostaa lähes reaaliaikaisen taajuustiedon 

perusteella. Tämä on tärkeää, koska taajuuden vaihtelut verkossa voivat olla hyvin no-

peita ja aggregaattorin tai sähkönmyyjän on ehdittävä reagoida tarpeeksi nopeasti.  

 

Sähkönmyyjän osallistuessa kysyntäjoustoon ei sähkönmyyjä niinkään ohjaa vain yhden 

asiakkaansa sähkönkäyttöä, vaan kokonaisen sähkönkäyttäjäryhmän. Tällöin sähkön-

myyjän tai aggregaattorin on kyettävä siirtämään ohjaustietonsa tehokkaasti kaikille asi-

akkaille joiden se haluaa osallistuvan kysyntäjoustoon. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi 

AMR-mittarille lähetettävän ohjaustiedon avulla. Tällöin asiakas tietää vain, että kuor-

manohjausta tarvitaan muttei mistä syystä. Asiakkaan ei ole kuitenkaan tarpeen tietää 

tehdäänkö ohjausta markkinahintaperustaisesti vai häiriötilanteen hallitsemiseksi, ellei 

niistä maksettava korvaus ole eri suuruinen. Tässä metodissa jää asiakkaan vastuulle 

määrittää salliiko se kysyntäjoustoon osallistumisen esimerkiksi ilmanlaadun, lämpöti-

lan tai muiden teknisten reunaehtojen asettamien vaatimusten perusteella. Sähkön vähit-

täismyyjän tai aggregaattorin toimiessa ilman asiakkaalta saatavaa tietoa kuormanoh-

jauspotentiaalista ei se voi tietää tarkasti kuinka suuri ohjauspotentiaali sillä on käytet-

tävissään.     

 

Parhaimmassa tapauksessa tiedonvaihto on kaksisuuntaista, jolloin asiakas tarjoaa säh-

könmyyjälle tiedon sen käytössä olevasta kuormanohjauspotentiaalista, jolloin sähkön-

myyjä voi muodostaa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan kuormanohjaussignaalin täy-

sin automaattisesti, kun sillä on tietoa mahdollisimman monen asiakkaansa joustoky-

vystä. Tämä ratkaisu vaatii asiakkaan puolelta joko kiinteistöautomaatio- tai energian-

hallintajärjestelmää. Mahdollinen ratkaisu on myös laitekohtaiset ohjausjärjestelmät tai 

IoT, joilta sähkönmyyjä tai aggregaattori saa tietoa kysyntäjoustoon tarjottavasta poten-

tiaalista.   
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8 KUORMANOHJAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

KÄYTÄNNÖSSÄ 

Kuormanohjausjärjestelmän toteuttaminen vaatii hyvät pohjatiedot rakennuksessa käy-

tössä olevista rakennusautomaatioratkaisuista ja siten kysyntäjoustoon mahdollisesti so-

veltuvista resursseista. Näin varmistetaan, että kuormanohjaus voidaan suunnitella mah-

dollisimman tehokkaasti hyödyntäen kaikki rakennuksen tarjoamat mahdollisuudet asi-

akkaan toivomalla tavalla kohtuullisin kustannuksin.  

 

Aina hyvät pohjatiedot esimerkiksi tutkittavassa rakennuksessa rakennusautomaation 

tiedonsiirtoon käytetyistä protokollista eivät auta, koska tämänkin diplomityön aikana 

kohdattiin ongelmia hiilidioksidipitoisuusmittareiden integroimisessa valvonta-alakes-

kuksiin. 

8.1 Taloudelliset näkökulmat 

Vanhoihin kiinteistöihin ohjausjärjestelmien lisäämisen kustannukset syntyvät kytken-

tämuutoksista, tarvittavien mittalaitteiden hankinnasta ja niiden asennustöistä ja raken-

nusautomaatiovalvomoiden ja rakennuksen hallintaan liittyvien muiden laitteiden ja pal-

veluiden ohjelmistomuutoksista, joita ovat muun muassa erilaiset pilvipalvelut raken-

nuksen energian ja veden kulutuksen sekä muun muassa sisäilman laadusta kerättyjen 

mittausarvojen seuraamiseksi.  

 

CASE-kohteen kustannukset kysyntäjoustoon osallistumisesta muodostuivat laitehan-

kinnoista ja työvoimakustannuksista. Kattavan mittauksen luomiseksi tulisi mittalaitteet 

asentaa jokaiseen tilaan, joissa työskentelee ihmisiä. Tämä määrittää mittalaitteiden 

määrän ja siten myös niiden hankinnasta syntyneet kustannukset. Hankitut CO2-

mittalaitteet olivat kappalehinnaltaan 100-115 euroa laitetyypistä riippuen. Testiin niitä 

tilattiin 4 kpl jolloin niiden yhteenlaskettu hankintahinta oli noin 430 euroa. Jos mitta-

laitteet asennettaisiin kaikkiin CASE-kohteen toimistotiloihin tulisi tämän hintaiset lait-

teet maksamaan silloin noin 10000 €, koska mittalaitteen vaativia työhuoneita on kaik-

kiaan noin 100 kpl 

 



62 

 

Mittalaitteet kytkettiin jo olemassa olevaan taloverkkoon, joskin mittareille jouduttiin 

asentamaan uudet ethernetkaapelit ja kytkentärasiat. Näiden lisäksi kaapeleille joudu-

taan tekemään mittaukset niiden oikean toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi kaapelit on 

kytkettävä reitittimessä oikeisiin portteihin. Nyt kaapelivetojen pituudet olivat noin 20 

m mittaria kohden, jolloin kokonaisuudessaan CAT6-kaapelia kului 80 m. 

 

Langattomilla ratkaisuilla olisi mahdollista säästää kaapelointikuluissa, kun kyseessä on 

jo olemassa oleva kohde johon mittalaitteita ollaan asentamassa. Sen sijaan uudisraken-

nuksia rakennettaessa CAT6-kaapelien ja RJ45-rasioiden asennuskustannukset pysyvät 

maltillisina, koska ne voidaan tehdä samaan aikaan muiden kaapeliasennustöiden 

kanssa.  

 

Mittalaitteiden liittäminen huoneen seiniin ja ilmanvaihtokanaviin tehtiin Lappeenran-

nan teknillisen yliopiston oman sähkömiehen toimesta, jolloin asennuksista syntyneitä 

kustannuksia on hanka määrittää. Yleisesti voidaan todeta, että yhden mittarin asennus 

kesti noin 3 h tuntia kaapelitöineen , jolloin ulkopuolisen sähkömiehen asentamana mit-

tariasennuksista syntynyt kustannus olisi noin 720 €, kun tuntiveloitus on 60 €.   

 

Tarvittavat muutokset automaatiojärjestelmään tehtiin ulkopuolisen yrityksen toimesta, 

joka konfiguroi mittalaitteet kiinni valvomoon jolloin niiden mittaamaa dataa voidaan 

seurata LUT:n 6-vaiheen rakennukseen liittyvää dataa sisältävästä pilvipalvelusta. Tästä 

aiheutuneet kustannukset olivat suuruudeltaan 1000 €, joka aiheutui 8 tunnin ohjelmoin-

tityöstä. Työ tilattiin tuntilaskutuksena. Tämä sisälsi neljän CO2-mittalaitteen liittämi-

sen valvomoon. Jos laitteita haluttaisiin asentaa useampia, työ olisi mahdollista tehdä 

urakkasopimuksena, jolloin laitetta kohden syntynyt asennuskustannus luultavasta pie-

nenee.  

 

Kokonaisuudessaan laitteiden asennuksesta koituneet kustannukset kasvoivat  mittalait-

teiden, oheistarvikkeiden ja työvoimakustannusten kanssa noin 2000 euroon. Tällöin se 

on 500 euroa mittalaitetta kohden. Asennettaessa enemmän mittareita kerralla, voidaan 

työvoimakustannusten osuutta ainakin pienentää kilpailuttamalla asennusurakat eri toi-
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mijoiden kesken. Toteutettaessa kuormanohjausjärjestelmä jo rakennuksen rakennus-

vaiheessa on suurin osa töistä mahdollista toteuttaa muun asennustyön ohessa, jolloin 

kuormanohjaus saadaan toteutettua luultavasti kaikkein halvimpaan hintaan.   

8.2 Tekniset esteet kuormanohjauksen käyttöönotolle 

Oman haasteensa kuormanohjauksen toteuttamiselle tuo rakennusautomaation ja LVI-

järjestelmien dokumentoinnin puutteet. Dokumentointi voi olla esimerkiksi vanhentu-

nutta tehtyjen saneeraustöiden takia. Näistä piirretyt kuvat ja muu dokumentointi on 

mahdollisesti vain suunnittelutoimistojen hallussa tai useilla eri henkilöillä tilaajapuo-

lella. Tältä voitaisiin välttyä ottamalla käyttöön kuvapankki, jonne päivitettäisiin kaikki 

tehdyt muutokset sekä lisättäisiin uudet LVIS- ja automaatiokuvat ja muut mahdolliset 

dokumentit. Tällöin kaikki rakennukseen liittyvä tieto löytyisi yhdestä paikasta useiden 

eri toimijoiden sijaan.  

 

Myös rakennusautomaatioverkossa havaittiin ongelmia diplomityön tekemisen aikana. 

Verkon katkokset aiheuttivat ongelmia tiedonsiirrossa rakennusautomaatioverkon ja pil-

vivalvomon välillä. Katkosten ajalta ei prosessin mittaustietoa ole saatu kerättyä olleen-

kaan pilvivalvomoon eikä siten myöskään rakennuksen energiamanagerointijärjestel-

mään. Sattuneiden katkosten epäiltiin johtuneen tutkimusta varten asennettujen CO2-

mittareiden aiheuttamasta verkkoliikenteestä, mutta diplomityön aikana ei saatu selville 

lopullista syytä verkon vikatilanteille.  

 

Mahdollisia ongelmia aiheuttaa myös laitteiden käyttämät eri tiedonsiirtoprotokollat ja 

joissain tapauksissa ongelmia voi aiheutua vaikka käytössä on sama tiedonsiirtoproto-

kolla. Diplomityön aikana asennetut mittalaitteet eivät suostuneet kommunikoimaan 

valvonta-alakeskusten (VAK) kanssa, jolloin tehontiputuksen ohjaustieto jouduttiin 

syöttämään VAK:lle pilvivalvomon kautta.  
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9 KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUKSET SISÄILMASTOON 

Kuormanohjauksen toteuttamisesta aiheutuneiden vaikutusten toteamiseksi on tarvitta-

vat lähtötiedot dokumentoitava riittävän tarkasti. Toteutettaessa kuormanohjausta il-

manvaihtokoneille on tärkeää tietää ennen kuormanohjauksen käyttöönottoa vallinneet 

sisäilmasto-olosuhteet, että niitä voidaan verrata kuormanohjauksen mahdollisesti ai-

heuttamiin muutoksiin. Tätä varten ennen kuormanohjaustoimenpiteiden suoritusta on 

kohderakennuksesta mitattu kolmen viikon ajan hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja 

suhteellista kosteutta neljässä eri huonetilassa. 

9.1 Hiilidioksiditasot ennen kuormanohjausta 

Kolmen viikon mittausjakson aikana saatiin käsitys kuinka hiilidioksiditasot vaihtelevat 

eri vuorokaudenaikoina ja millä vaihteluvälillä hiilidioksiditasot yleisesti mittausjak-

solla olivat. Mitatuissa pisteissä hiilidioksiditasot olivat hyvin riippuvaisia tilojen käyt-

töasteesta kuten ennen mittausten alkua voitiin jo olettaa. Mittauksen kohteina olevissa 

työhuoneissa hiilidioksidipitoisuudet pysyttelivät pääsääntöisesti alle 750 ppm:ssa, jos-

kin satunnaisia piikkejä CO2-tasoissa esiintyi erityisesti ilta-aikaan, jolloin työntekijät 

eivät olleet vielä lähteneet kotiin mutta ilmanvaihto oli kuitenkin säädetty ilta-asetuk-

selle. Mikroluokassa hiilidioksidipitoisuus nousi useasti yli 1000 ppm tasolle, kun mik-

roluokassa oli yli tunnin kestävää opetusta. Korkein hiilidioksidipitoisuuden arvo ilman 

kuormanohjausta mitattiin maanantaina 10.9, jolloin mikroluokassa 6325 sisäilman hii-

lidioksidipitoisuus kohosi 1150 ppm asti ja 19.9 korkein mitattu arvo oli 1128 ppm. 

Muissa tiloissa ei mitattu yli 1000 ppm arvoja.  

 

Huone 6531 on pieni kokoustila, jossa ei ole omaa tuloilmaventtiiliä vaan tuloilma joh-

detaan toisesta huoneesta huoneen seinässä sijaitsevan ilmanvaihtoreiän kautta. Kokous-

tilasta lähtee kuitenkin oman poistoilmakanava.  
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Kuva 9.1 Kokoustilasta 6531 5. syyskuuta 2018 mitatut hiilidioksidipitoisuudet ilman kuormanohjausta 

 

Kuvasta 9.1 huomataan, että tilassa on ollut ihmisiä kello 10 ja 11 välillä sekä 12 ja 13 

välillä, jota tukee myös huoneen tilavarauskalenteri, johon on merkitty tilavaraukset ky-

seisille ajankohdille. Hiilidioksidipitoisuuden kasvu on ollut erittäin jyrkkä kokousten 

alettua, toisaalta se on laskenut myös yhtä jyrkästi ihmisten poistuttua huonetilasta, joka 

tarkoittaa sitä, että ilmanvaihto toimii odotetusti. Hiilidioksidipitoisuudet ovat pysytel-

leet muinakin mittausjakson päivän alle 800 ppm, joka tarkoittaa sitä ettei ilmanlaatu 

ole vielä merkittävästi heikentynyt.  

 

Huoneet 6515 ja 6733  ovat usean henkilön toimistohuoneita ja niiden hiilidioksiditasot 

käyttäytyvät sen mukaisesti. Aamulla huoneilman hiilidioksidipitoisuus on matalimmil-

laan ennen kuin ihmiset tulevat töihin, josta se lähtee kohoamaan iltaa kohti. Ilmanvaih-

don iltaohjauksen kytkeytyessä päälle klo. 17:00 tapahtuu hiilidioksidipitoisuudessa 

merkittävä nousu, koska tiloissa työskentelee yhä useita ihmisiä. Ihmisten lähdettyä ko-

tiin lähtee hiilidioksidipitoisuuskin laskuun.    
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Kuva 9.2 Huoneiden 6515 ja 6733 ilman hiilidioksidipitoisuudet 10.9.2018 ilman kuormanohjausta 

 

Kuvassa 9.2 on esitetty kahden toimistohuoneen hiilidioksidipitoisuudet tavanomaisena 

työpäivänä. Huonetilan hiilidioksidipitoisuuden käyrämuodosta voidaan havaita milloin 

työntekijät ovat saapuneet töihin sekä lähteneet kotiin. Huoneen 6733 huoneilman hiili-

dioksiditasossa klo 17 ja 18 välillä noussut hiilidioksidipitoisuuden kasvu indikoi sitä, 

että ilmanvaihto on mennyt jo ilta-asetukselle mutta ihmiset ovat jatkaneet työskentely-

ään.  

 

Mikroluokka, johon yksi mittalaitteista on sijoitettu osoittaa ilmanvaihdon riittävyyden 

tärkeyden tiloissa, joissa voi olla useita henkilöitä samaan aikaan.  
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Kuva 9.3 Mikroluokasta 6325 3. syyskuuta 2018 mitatut hiilidioksidipitoisuudet ilman kuormanohjausta 

 

Kuvasta 9.3 nähdään, että opetuksen alkaessa ilmanlaatu on ollut vielä erittäin hyvällä 

tasolla, noin 200 ppm alle sisäilmayhdistyksen 750 ppm suositustason. Mutta välittö-

mästi opetuksen alkamisen jälkeen kello 11 on hiilidioksiditaso noussut 30 minuutin 

aikana 450 ppm:sta 1050 ppm:aan. Luentojen loppuessa noin 12.45 on hiilidioksidipi-

toisuus lähtenyt laskemaan jyrkästi, koska luokassa ei ole opetuksen jälkeen enää niin 

useita henkilöitä. 45 minuutin aikana huoneilman hiilidioksidipitoisuus on laskenut ta-

solle 520 ppm. Seuraavan luennon alkaessa klo. 14:00 lähtee hiilidioksidipitoisuus taas 

välittömästi nousuun ja kohoaa seuraavaan tunnin aikana tasolle 1000 ppm. Opetuksen 

loputtua ja ihmisten lähdettyä mikroluokasta kääntyy hiilidioksidipitoisuus jyrkkään las-

kuun kuten päivän aikaisemmankin piikin jälkeen. Sama ilmiö hiilidioksidipitoisuuden 

nousun ja laskun suhteen toistuu myös muinakin päivinä, jolloin hiilidioksidipitoisuu-

den muutokset ovat hyvin ennakoitavissa tutkimalla luokkatilan tilavarauskalenteria.  

 

Mittauksen kohteena olleissa toimistotiloissa ja kokoushuoneessa on mahdollista toteut-

taa ilmanvaihdon kuormanohjausta hiilidioksidimittaukseen perustuen, koska ilman-
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laatu on ollut pääsääntöisesti parempi kuin Sisäilmayhdistyksen määrittelemän S1 ta-

voitetaso, joka on 750 ppm.  Sen sijaan  tutkimukseen valitun mikroluokan tehonjous-

topotentiaali ilmanvaihdon osalta on pieni, koska jo normaalilla ilmanvaihdon tasolla 

hiilidioksidipitoisuus kohoaa opetuksen aikana aina 1050 ppm saakka, joka ylittää jo 

sisäilmayhdistyksen S2-luokan rajan. Näin ollen tilassa tapahtuvien kuormanohjaussyk-

lien pituus on oltava sen mukainen, ettei ilmanlaatu kärsi enää kohtuuttomasti enempää.   

9.2 Lämpötilat ennen kuormanohjausta 

Ilmanvaihdon ohjaus vaikuttaa myös tilojen viilennykseen, jolloin ilmanvaihdon kuor-

manohjaus vaikuttaa myös huonetilojen sisäilman lämpötilaan. Kuormanohjausten vai-

kutusten todentamiseksi lämpötilaan on sisäilman lämpötilaa mitattu samoista huoneista 

kuin hiilidioksidipitoisuuksia. Kuvassa 9.4 on kuvattu mikroluokan 6325 sisäilman läm-

pötilaa 3. syyskuuta tehdyssä mittauksessa.  

 

Kuva 9.4 Mikroluokan 6325 mitatut sisäilman lämpötilat ja hiilidioksidipitoisuudet 3. syyskuuta 2018 

ilman kuormanohjausta  

 

Kun kuvan 9.4 käyriä verrataan keskenään voidaan havaita, että sisäilman lämpötila läh-

tee kasvamaan samaan aikaan hiilidioksidipitoisuuden kanssa. Tämä johtuu siitä, että 
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opetuksen alkaessa mikroluokan lämpökuorma kasvaa siellä oleskelevien ihmisten luo-

vuttaessaan kehon lämpöään huonetilaan. Vaikutusta on myös tietokoneiden tuottamalla 

lämmöllä. Mittauspäivänä ulkolämpötila on ollut noin 15 astetta, jolloin sisäilman läm-

pötila on pysynyt Sisäilmayhdistyksen asettamissa tavoitearvoissa korkeimmankin läm-

pökuorman aikaan. 

 

Korkeimmat lämpötilan arvot mitattiin mittausjakson alussa syyskuussa huoneessa 

6733, jolloin sisäilman lämpötila kohosi 10 päivänä peräkkäin yli 25 celsiusasteen. 

Huone sijaitsee rakennuksen ylimmässä kerroksessa, sekä niin että auringon vaikutus 

sisäilman lämpötilaan on ilmeinen. Täten syyskuun alkupuolella mitattuja lämpötiloja 

ei voida pitää vertailukelpoisina syyskuun lopulla mitattuihin lämpötilan arvoihin, kun 

tutkitaan kuormanohjauksen vaikutusta sisäilman lämpötilaan, koska sisäilman lämpö-

tila on riippuvainen ulkoilman lämpötilasta ja auringonpaisteen seinää lämmittävästä 

vaikutuksesta.  

9.3 Suhteellinen kosteus 

Suhteellinen kosteus on riippuvainen sisäilman kosteudesta ja lämpötilasta. Lämpötilan 

noustessa ja absoluuttisen kosteuden pysyessä samana laskee huoneilman suhteellinen 

kosteus. 
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Kuva 9.5 Mikroluokan 6325 mitatut sisäilman lämpötilat ja hiilidioksidipitoisuudet 3. syyskuuta 2018 

ilman kuormanohjausta 

 

Kuvasta 9.5 huomataan, että klo 8 jälkeen suhteellinen kosteus lähtee kasvuun ja kasvaa 

aina kello 11 saakka, jolloin sisäilman lämpötilan kasvu saa suhteellisen kosteuden las-

kemaan. Sama korrelaatio havaitaan myös kello 13:00, 14:00 ja 16:00.  
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Kuva 9.6 Suhteelliset kosteudet eri huonetiloissa mittausjakson kahdelta ensimmäiseltä viikolta 

 

Kuvasta 9.6 huomataan, että mittausjakson korkeimmat suhteellisen kosteuden arvot mi-

tattiin mittausjakson alussa syyskuun ensimmäisen viikon aikana jolloin suhteellinen 

kosteus kohosi 70-75 prosenttiin huoneissa 6325 ja 6531. Huomion arvoinen mitatuissa 

arvoissa oli se, että eri huoneista mitattujen arvojen käyrämuodot olivat hyvin saman-

kaltaiset. Tämän arvioitiin johtuvan siitä, että sisäilman kosteus on verrannollinen ul-

koilman kosteuteen, jolloin ulkoilmasta johdetulla ilmalla on suurempi merkitys kuin 

huoneissa olevista ihmisistä. 

 

Myös huoneissa 6515 ja 6733 mitattujen suhteellisten kosteuksien käyrämuodot olivat 

samankaltaiset verrattuna huoneisiin 6325 ja 6531, vaikka huoneissa 6515 ja 6733 mi-

tattiin 15 %-yksikköä pienempiä suhteellisen kosteuden arvoja. Diplomityön aikana ei 

saatu selville johtuiko mitatut eroavaisuudet mittalaitteiden välisistä eroista vaiko ihmis-

ten synnyttämästä vaikutuksesta.   
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9.4 Kuormanohjauksen suuruus 

Tuloilma- ja poistoilmakoneiden  kanavapaineen tavoitearvo riippuu ulkolämpötilasta. 

Tällöin tuloilma- ja poistoilmakoneiden  kanavapainetta päätettiin laskea 20-30 % kuor-

manohjauksen aikana. Ilmanvaihtokanavan kanavanpainetta kuormanohjauksen aikaan 

pienennettään 30% kesällä ja  20 % talvella. Kokeeseen valitut arvot valittiin Lappeen-

rannan teknillisen yliopiston 6. rakennusvaiheen ilmanvaihdosta vastaavan henkilön 

avustuksella. Valitut arvot valittiin sen mukaan, ettei sisäilmanlaadun muutoksista tule 

niin jyrkkiä. Kuviin 9.7 ja 9.8 on piirretty kanavapaineen ohjaustieto normaalitilanteessa 

ja tehonpudotuksen aikaan.  

 

Kuva 9.7 Poistoilmakanavana kanavapaineen ohjaustieto normaalisti ja tehonpudotuksen aikana 
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Kuva 9.8 Tuloilmakanavan kanavapaineen ohjaustieto normaalisti ja tehonpudotuksen aikana 

 

Kuvista 9.7 ja 9.8 nähdään, että kanavapainetta pienennetään talvella vähemmän kuin 

kesällä, koska kanavapaine on normaalitilanteessakin pienimpi talvella. Tällä tavoitel-

laan sitä, että ilmanlaatu säilyy hyvänä myös talvella, jolloin tiloihin johdettava ilma-

määrä on myös pienempi kuin kesällä.  

9.4.1 Ohjauksen suuruus tehona 

Tämän diplomityön aikana ei saatu järjestettyä tehonseurantaa tutkittaville puhallin-

moottoreille. Sen sijaan rakennusautomaatiojärjestelmään saatiin tieto moottorin pyöri-

misnopeuden suhteesta ominaispyörimisnopeuteen. Tällöin puhallinmoottorin tehonti-

putuksen suuruutta voidaan arvioida puhallinmoottorien affiniteettisääntöjen avulla. 

Tällöin tiedettäessä moottorin teho ominaispyörimisnopeudella voidaan sen tehoa arvi-

oida laskettaessa moottorin pyörimisnopeutta.  

 

Puhaltimien kolmannen affiniteettisäännön mukaan puhallinmoottorin tehojen suhde eri 

pyörimisnopeuksilla on verrannollinen pyörimisnopeuksien suhteen kolmanteen potens-

siin yhtälön 9.1 osoittamalla tavalla 



74 

 

𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)
3

,          (9.1)  

missä P1 on teho pyörimisnopeudella n1 ja P2 teho pyörimisnopeudella n2. 6. rakennus-

vaiheessa tuloilma- ja poistoilmakoneiden mitoitustehoksi 5,5 m3 /s mitoitusvirtaamalla 

on laskettu 11 kW. Mitoitustehon oletetaan saatavan ominaispyörimisnopeudella. Täl-

löin ominaisteholtaan 11 kW puhallinmoottorille saadaan piirrettyä kuvan mukainen 

käyrä moottorin tehosta pyörimisnopeuden funktiona.  

 

 

Kuva 9.9 Puhallinmoottorin teho suhteessa pyörimisnopeuteen 

 

Kuvasta 9.9 nähdään, että erityisesti moottorin käyttöalueen loppupäässä toimittaessa 

laskee moottorin ottama teho nopeasti. Normaalitilassa 6. rakennusvaiheen eteläsiiven 

puhallinmoottoreita ajetaan ulkolämpötilasta riippuen noin 70-90 % nopeudella omi-

naispyörimisnopeudesta. Tehtyjen testien aikaan tehontiputuksessa moottorien pyöri-

misnopeus laskettiin 10-20 %-yksikköä, jolloin moottorin pyörimisnopeus oli 60-70 % 

ominaispyörimisnopeudesta. Yhtälön 9.1 mukaan 11 kW:n moottorissa tämä on vastaa 

noin 1 kW:n tehontiputusta.   
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9.5 Kuormanohjauksen vaikutus sisäilmastoon 

Ilmanvaihdon tehontiputus vaikuttaa tulo- ja poistoilmavirtoihin, jolloin niiden virtaa-

mien pienentäminen vähentää myös hiilidioksidin poistumista huonetiloista. Tästä 

syystä on tärkeää monitoroida tehtyjen tehontiputusten vaikutusta huonetilojen sisäil-

mastoon erityisesti toimistoaikoina, jolloin hiilidioksidin tuotanto on korkeimmillaan, 

johtuen siitä että toimistoaikojen sisällä tiloissa työskentelee enemmän ihmisiä kuin nii-

den ulkopuolella.   

 

Tehdyt ohjaussekvenssit olivat pituudeltaan 30 min ja 60 min. Ohjauksia tehtiin toimis-

totuntien aikana niin monta, että tehonpudotusaika oli yhteensä 3 tuntia. Tällä haluttiin 

selvittää millainen vaikutus sisäilmastoon  erilaisilla ohjaussekvensseillä on eli käytän-

nössä tutkitaan kuinka paljon 30 tai 60 minuutin ajan tehtyjen tehontipusten aikaan mi-

tatut hiilidioksidipitoisuudet poikkeavat toisistaan. Samalla voidaan selvittää kuinka hy-

vin 30 tai 60 minuutin ”elpymistauot” ehtivät palauttaa sisäilmasto-olosuhteet takaisin 

ohjausta edeltävään tilaan, 

 

Kuvaan 9.10 on piirretty maanantaina 24.9 suoritettu ohjaussekvenssi, jolloin ilman-

vaihtokoneen tehoa ja siten kanavapainetta laskettiin klo 10–11, 12–13 ja 14–15. 

 

Kuva 9.10 Tulo- ja poistoilmanvaihtokoneiden kanavapaineen asetusarvot maanantaina 24.9 
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Kuvaan 9.11 on piirretty kolmen viikon ajalta maanantaina mitattujen hiilidioksidipitoi-

suuksien minuuttikohtaiset keskiarvot sekä hiilidioksidipitoisuus maanantailta 24.9  

mikroluokassa 6325, sekä tehontiputusaikataulu. 

 

 

Kuva 9.11 Mikroluokan 6325 sisäilman hiilidioksidipitoisuus maanantaina 24.9 tehontiputuksen aikaan 

sekä kolmen aikaisemman maanantain ajalta laskettu tuntikeskiarvo ja sen 95 %:n luottamus-

väli. Palkein on ilmoitettu aikaväli milloin tehontiputusta suoritettiin. 

 

Maanantaina 24.9 suoritetun ilmanvaihdon tehonohjaukseen  aikaan luokassa oli käyn-

nissä kolmen tunnin mittainen luento, joka alkoi kello 11. Tämän jälkeen kello 14 jatkui 

toinen kahden tunnin mittainen luento, joten tilan ihmismäärässä on tapahtunut muutos 

kello 14. Joskin kello 11-14 ja 14-16 jaksoilla ovat ihmismäärä pysyneet luultavasti koh-

tuullisen samoina. Tällöin tehtyjen ilmanvaihdon tehontiputusten aikaan sisäilman hii-

lidioksidipitoisuus nousi mikroluokassa 6325 tasolle 1123 ppm. Keskiarvokäyrän huip-

puarvoksi saatiin 1084 ppm, joskin tuntikeskiarvoja laskettaessa se jäi vain noin 1000 

ppm arvoon. Korkein mitattu hiilidioksiditaso ilman kuormanohjausta oli 1150 ppm, 

jota ei saatu ylitettyä suorittamalla ilmanvaihdon kuormanohjausta. Maanantai 24.9 jol-

loin kuormanohjausta suoritettiin on koko päivän hiilidioksidipitoisuuden keskiarvo 22 

ppm:a suurempi kuin kolmen viikon ajalta laskettujen maanantaiden keskiarvo.  
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Kuvaa 9.11 tarkistelemalla voidaan havaita, että kello 12:00 alkavan tehontiputuksen 

alkaessa on mikroluokan 6325 hiilidioksidipitoisuus lähtenyt selvästi kohoamaan ja ero 

aikaisemmilta viikoilta laskettuun tuntukeskiarvoon kasvaa noin 150 ppm:ään. Saman-

lainen ero syntyy myös kello 14:00 alkavan tehontiputuksen aikaan. Tämä yhdistettynä 

kohonneeseen keskiarvopitoisuuteen hiilidioksidipitoisuuteen ei kuitenkaan vielä takaa 

sitä, että kuormanohjauksella on suora vaikutus hiilidioksiditasoihin, koska mittausolo-

suhteet eivät eri päivien välillä ole pysyneet vakioina. 

 

Jälkikäteen voidaan sanoa, että kuormanohjausten vaikutusten testaus tulee ajoittaa kol-

men tunnin luennon keskimmäiselle tunnille, jolloin kuormanohjauksen vaikutusta il-

manlaatuun voidaan arvioida paremmin. Nyt kuormanohjaus yhdistettynä opetuksen 

alussa kasvaneeseen ihmismäärään ei kerro kummasta seikasta hiilidioksiditason kasvu 

johtui.  

 

Mittausolosuhteiden vaihtelevuus huomataan hyvin kuvasta 9.12, joka kuvaa kokous-

huoneesta 6531 mitattujen hiilidioksidipitoisuuksien keskiarvoa kolmen viikon mittaus-

jaksojen maanantailta sekä maanantailta 24.9 jolloin kuormanohjausta suoritettiin. Ky-

seisessä kokoustilassa on kokouksia hyvin satunnaisesti, jolloin keskiarvokäyrän muo-

tokin on tasainen lukuun ottamatta yhtä isompaa piikkiä kello 15 kohdalla. 
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Kuva 9.12 Kokoushuoneen 6531 sisäilman hiilidioksidipitoisuus maanantaina 24.9 tehontiputuksen ai-

kaan sekä kolmen aikaisemman maanantain ajalta laskettu tuntikeskiarvo ja sen 95 %:n luot-

tamusväli. Palkein on ilmoitettu aikaväli milloin tehontiputusta suoritettiin. 

 

Vaikkakin ilmanvaihdon tehoa laskettiin kello 10 ja 11 sekä 14 ja 15 välillä ei kyseisellä 

ajanjaksolla kuvasta 9.12 havaittava hiilidioksidipitoisuuden nousu johdu ainoastaan te-

hontiputuksesta. Tehotiputuspäivälle 24.9 on tilavarauskalenteriin merkitty kokoukset 

kello 10–11 ja 14–15:30, jotka omalta osaltaan selittävät nopeasti kasvanutta hiilidiok-

sidipitoisuutta, koska tilassa on ollut enemmän henkilöitä.  

 

Huoneet 6515 ja 6733 ovat keskenään samakaltaisia usean henkilön toimistohuoneita. 

Niissä oleskelevien ihmisten määrä pysyy päivän aikana kohtalaisen samana, jolloin hii-

lidioksidipitoisuus jatkaa kohoamistaan tasaisesti aina siihen saakka kunnes osa ihmi-

sistä lähtee töistä kotiin.   
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Kuva 9.13 Toimistohuoneen 6515 sisäilman hiilidioksidipitoisuus maanantaina 24.9 tehontiputuksen 

aikaan sekä kolmen aikaisemman maanantain ajalta laskettu tuntikeskiarvo ja sen 95 %:n 

luottamusväli. Palkein on ilmoitettu aikaväli milloin tehontiputusta suoritettiin. 

 

Kuvasta 9.13 ei havaita mitään selvää yhteyttä tehontiputuksen ja hiilidioksidipitoisuu-

den välillä. Hiilidioksidipitoisuus on kasvanut tasaisesti välillä 8 -16, joskin noin 20 ppm 

vaihteluita esiintyy ajoittain, jotka selittyvät ihmisten satunnaiselle liikkumisella. Vaik-

kakin maanantaina 24.9 mitattu hiilidioksidipitoisuuden päiväkeskiarvo on noin 10 ppm 

suurempi kuin kolmelta aikaisemmalta maanantailta laskettu keskiarvo, ei pelkästään 

tätä päivää ja huonetta tutkimalla voida sanoa, että se johtui ilmanvaihdon tehontiputuk-

sesta.     
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Kuva 9.14 Toimistohuoneen 6733 sisäilman hiilidioksidipitoisuus maanantaina 24.9 tehontiputuksen 

aikaan sekä kolmen aikaisemman maanantain ajalta laskettu tuntikeskiarvo ja sen 95 %:n 

luottamusväli. Palkein on ilmoitettu aikaväli milloin tehontiputusta suoritettiin. 

 

Samalaiset johtopäätökset voidaan tehdä myös kuvalle 9.14 kuin kuvalle 9.13. Kuvasta 

ei huomata muuta selvää piikkiä hiilidioksiditasoissa kuormanohjauspäivänä kuin kello 

14 alkava hiilidioksiditason nousu. Senkään ei varmasti voida sanoa johtuvan ilman-

vaihdon tehontiputuksesta.  

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että maanantaina mitatuista hiilidioksidipitoisuuksista ei 

löydetty yhtään hiilidioksidipitoisuuden äkkinäistä kasvua, jonka voidaan suoraan sanoa 

johtuneen tehontiputuksesta. Muiltakaan päiviltä, jolloin kuormanohjausta suoritettiin ei 

löydetty yhtään selvää piikkiä, joka voisi johtua suurella todennäköisyydellä kuor-

manohjauksesta. Muutokset hiilidioksiditasoissa olivat suurimpia ja nopeimpia mikro-

luokassa ja ne ajoittuivat yleensä luentojen alkuun ja loppuun eikä niinkään kuormanoh-

jaussykleittäin. Kokoushuoneen hiilidioksiditasot taas korreloivat kokoushuoneen tila-

varauskalenterin kanssa. Toimistotilojen hiilidioksiditasojen kasvu oli tasaista koko päi-

vän ajan, johtuen ihmisten tasaisesti tuottamasta hiilidioksidista eikä niistäkään löydetty 
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yksittäisiä piikkejä joiden voitiin osoittaa johtuneen ilmanvaihdon tehontiputuksesta. Eri 

pituisten tehontiputussyklien välisisistä eroista ei löydetty selviä poikkeamia siitä 

syystä, että 30 ja 60 minuutin ohjaussykleistä johtuvia hiilidioksiditason muutoksia ei 

pysytty toteamaan jolloin niitä ei voida vertailla myöskään keskenään. 

 

Sen sijaan verrattaessa hiilidioksiditasojen yhden päivän keskiarvoja tehontiputuksella 

ja ilman tehontiputusta havaitaan, että 70 % kerroista hiilidioksidipitoisuuden yhden päi-

vän keskiarvo oli suurempi tehontiputuspäivinä kuin ilman tehontiputusta. Tähän tulok-

seen päädyttiin vertaamalla viiden eri tehontiputuspäivän huonekohtaisia päiväkeskiar-

voja aikaisemmin laskettuihin viikonpäivien huonekohtaisiin päiväkeskiarvoihin, jol-

loin kuudessatoista tapauksessa 20:stä päiväkeskiarvo oli suurempi tehontiputuksen 

kanssa kuin ilman sitä. Tämän perusteella voidaan olettaa, että ilmanvaihdon tehontipu-

tuksella on vaikutusta sisäilman hiilidioksiditasoihin. Keskiarvon kasvaminen ei kuiten-

kaan itsessään ole ongelma sisäilman laadulle, jos kohonneesta keskiarvohiilidioksidi-

pitoisuudesta huolimatta hiilidioksidipitoisuudet pysyvät tavoitearvojen alapuolella. 

9.5.1 Vaikutus sisäilman lämpötilaan ja suhteelliseen kosteuteen 

Tehdyillä ilmanvaihtokoneen ohjauksilla ei havaita merkittävää vaikutusta sisäilman 

lämpötiloihin, vaikkakin tiloihin johdettava huonetilan lämpötilaa säätävä ilmamäärää 

tehontiputuksen aikaan pieneneekin. Kuvasta 9.15 nähdään, että mikroluokan 6325 si-

säilman lämpötila on ollut maanantaita 24.9 edeltävän yön ajan noin 0,5 C° korkeampi 

kuin ilman kuormanohjausta. Tämän ei voida olettaa johtuvan kuitenkaan kuormanoh-

jauksesta, todennäköinen syy on luultavasti poikkeava ulkolämpötila. Päivän ensimmäi-

sen tehontiputussyklin loputtua kello 10 lähtee lämpötila kohoamaan mutta se ei kuiten-

kaan kohoa merkittävästi korkeammalle kuin keskiarvokäyrän 95 %.n luottamusväli. 

Kahden jälkimmäisenkään tehontiputussyklin aikana ei lämpötilassa havaita 95%:n 

luottamusvälin ylittämiä poikkeamia, joten tämän kuvan perusteella ei voida sanoa että 

kuormanohjaus vaikuttaisi merkittävästi sisäilman lämpötilaan. 
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Kuva 9.15 Mikroluokan 6325 sisäilman lämpötila maanantaina 24.9 tehontiputuksen aikaan  sekä kol-

men aikaisemman maanantain ajalta laskettu tuntikeskiarvo ja sen 95 %:n luottamusväli. Pal-

kein on ilmoitettu aikaväli milloin tehontiputusta suoritettiin. 

 

Kuvaan 9.15 verrattuna ovat kuvan 9.16 lämpötilakäyrät päinvastoin, kuvassa 9.16 te-

hontiputuksen aikainen lämpötilakäyrä kulkee keskiarvokäyrän alapuolella. Kuvasta 

9.16 huomataan, että kello 12 alkavan tehontiputuksen aikaan alkaa huonetilan lämpötila 

kasvamaan, sama trendi on havaittavissa myös keskiarvokäyrässä, jolloin ei voida vetää 

johtopäätöstä että lämpötilan muutos johtuu tehontiputuksesta. Varsinkaan kun kello 14 

aikaisen tehontiputuksen aikaan ei lämpötilassa havaita samanlaista muutosta.  
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Kuva 9.16 Toimistohuoneen 6515 sisäilman hiilidioksidipitoisuus maanantaina 24.9 tehontiputuksen ai-

kaan sekä kolmen aikaisemman maanantain ajalta laskettu tuntikeskiarvo ja sen 95 %:n luotta-

musväli. Palkein on ilmoitettu aikaväli milloin tehontiputusta suoritettiin. 

Yhteenvetona lämpötiloista voidaan todeta, että tilakohtaisissa lämpötiloissa ei havaittu 

merkittävää kuormanohjauksesta johtuvaa lämpötilojen vaihtelua kuormanohjaussyk-

lien aikaan. Merkittävimmät muutokset sisäilman lämpötilaan syntyivät ihmisten ja tie-

tokoneiden tuottamasta lämpökuormasta sekä ulkoilman lämpötilasta.  

 

Kuten lämpötiloissa, oli suhteellisen kosteuden arvoissa havaittavat muutokset olemat-

tomia. Suhteellisen kosteuden arvot ovat vielä enemmän riippuvaisi ulkoilman kos-

teudestaa kuin lämpötila, koska ilmanvaihtokoneessa ei ole käytössä ilmankuivaimia tai 

–kostuttimia. 

9.6 Tulosten tilastollinen testaus 

Ennen hiilidioksidipitoisuusmittausten alkua odotettavissa oleva tulos oli, että ilman-

vaihdon kanavapaineen lasku vaikuttaa tilojen hiilidioksidipitoisuuksiin kasvattavasti. 

Tällöin tilastollisen testauksen nollahypoteesiksi voidaan valita väite, ettei ilmanvaih-
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don kuormanohjauksella ole vaikutusta sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen. Vastahypo-

teesiksi valitaan tällöin olettamus, että ilmanvaihdon kanavapaineen laskeminen nostaa 

sisäilman hiilidioksidipitoisuutta. 

 

Hiilidioksidipitoisuuksia mitattiin kolmen viikon ajan neljästä eri huonetilasta ilman il-

manvaihtokoneen kanavapaineen ohjausta sekä 1:n viikon ajan ohjauksen kanssa. Ih-

misten määrän vakioiminen mittausten ajaksi on haastavaa, koska ihmisten liikkuminen 

tiloista sisään ja ulos on satunnaista. Tästä syystä mittaustuloksia päätettiin verrata niin, 

että eri viikonpäivinä eri huonetiloissa tehtyjä mittauksia vertailtiin keskenään. Tähän 

päädyttiin siitä syystä, koska kolmen viikon mittausjakson aikana mitattujen hiilidioksi-

dipitoisuuksien käyrämuodot korreloivat keskenään, kun vertailu tehtiin viikonpäivä-

kohtaisesti, eli 1. mittausviikon maanantain mittausdataa verrattiin 2. ja 3.  mittausviikon 

maanantaina mitattuun mittausdataan. 

 

Myös maanantaina tehtyjen kuormanohjaussyklien vaikutusta tulee verrata aikaisem-

pina maanantaina tehtyihin mittauksiin, jolloin tilastollisella testillä voidaan arvioida 

johtuuko mahdolliset muutokset hiilidioksiditasoissa otantavirheestä vai kuormanoh-

jauksesta ja millä todennäköisyydellä. Testiä varten kolmen viikon ajalta jokaiselle vii-

konpäivälle laskettiin minuuttikeskiarvot, joita sitten verrattiin kyseisenä viikonpäinä 

mitattuihin tehontiputuksen aikaisisiin minuuttikohtaisiin hiilidioksidipitoisuuksiin.  

 

Mittauksia tehtiin samoihin huonetiloihin eri päivinä muuttaen ilmanvaihdon kanava-

paineen asetusarvoa. Tällöin kyseessä on toisistaan riippuvat otokset joille voidaan suo-

rittaa kahden riippuvan otoksen t-testi. T-testi antaa tulokseksi p-arvon, joka on toden-

näköisyys sille, että nollahypoteesi on voimassa. Vaihtoehtoisesti voidaan sanoa, että p-

arvo kertoo todennäköisyyden sille, että vaihtoehtoinen hypoteesi ei astu voimaan. 

 

Testeissä käytettiin 95 % merkitsevyystasoa, joka tarkoittaa sitä, että hylättäessä nolla-

hypoteesi on otosaineistossa todettu yhteys 95 %:n todennäköisyydellä todellinen pe-

rusjoukossa esiintyvä ilmiö.  
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Taulukko 9.1 T-testin tulokset, kun maanantaina tehtyä kuormanohjausta verrattiin aikaisemmilta maa-

nantailta laskettuun keskiarvoon.  

 

 

Taulukossa 9.1 esitetyistä t-testin tuloksista nähdään, että Sig, on saanut arvon 0. Testit 

tehtiin IBM SPSS-ohjelmistolla, missä p-arvoa merkitään lyhenteellä Sig. P-arvon ol-

lessa 0 voidaan tuloksia pitää tilastollisesti merkittävinä   

 

Ihmismäärän muutoksista sekä ovien ja ikkunoiden  avaamisesta johtuvaa vaikutusta 

sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen ei voida täysin poissulkea. Siksi t-testin ja sen avulla 

saadun p-arvon antamaa todennäköisyyttä hypoteesin paikkansapitävyydestä on syytä 

tarkastella kriittisesti, vaikkakin t-testin perusteella otosaineiston poikkeama oli tilastol-

lisesti merkittävä.  

 

 



86 

 

10 YHTEENVETO 

Tutkimuksen lähtökohtana oli löytää kysyntäjoustoon soveltuvat kuormat toimistokiin-

teistöissä ja selvittää kuinka näitä kuormia saadaan ohjatuksi kysyntäjouston tarpeiden 

mukaisesti. Työn alussa tehtiin taustatutkimusta Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden 

sähkön hinnan muodostumisperiaatteista sekä tasehallintaan liittyvistä mekanismeista. 

 

Työssä määritettiin mitä kysyntäjoustolla tarkoitetaan, kuinka sitä voidaan toteuttaa sekä 

miten kysyntäjoustopotentiaalia voidaan hyödyntää pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 

Tämän lisäksi tutkittiin kysyntäjouston mukanaan tuomia hyötyjä koko markkinalle 

sekä eri markkinaosapuolille, minkä lisäksi kartoitettiin mahdollisia esteitä kysyntäjous-

ton käyttöönotolle.  

 

Kysyntäjoustopotentiaalin tutkimiseksi toimistokiinteistöissä työn CASE-kohteeksi va-

littiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 6. rakennusvaihe, josta pyrittiin löytämään 

kuormanohjaukseen soveltuvat sähkökuormat ja mahdollistaa yhden säädettävän resurs-

sin käyttöönotto. CASE-kohteessa päätettiin syventyä ilmanvaihdon ohjaukseen, koska 

taajuusmuuttajakäyttöiset moottorit mahdollistivat ilmanvaihtokoneen tehon säätämi-

sen. Tämän lisäksi ilmanvaihtokoneiden säädöstä aiheutuneet sisäilmasto-olosuhteiden 

muutokset ovat helppo todentaa erilaisin sisäilmanlaatua kuvaavin mittauksin.  

 

Lappeenrannan yliopiston 6. rakennusvaiheessa tehdyistä mittauksista huomattiin, että 

eri tilojen välillä hiilidioksidipitoisuudessa saattoi olla jopa 600 ppm:n ero mittaushet-

kellä. Tämä tarkoittaa sitä, että joissain tiloissa ilmanvaihto on liian tehokas syntynee-

seen hiilidioksidin määrään nähden ja joissain tiloissa ilmanvaihdon tehokkuus ei riitä 

pitämään ilmanlaatua siedettävällä tasolla. Tästä voidaan päätellä, että samanlainen oh-

jausmenetelmä ja ohjaussyklien pituus ei sovellu kaikkiin tiloihin. Ongelman välttä-

miseksi ilmanvaihdon kuormanohjaus olisi luultavasti parasta toteuttaa laskemalla il-

manvaihdon tehoa ja samaan aikaan säätämällä huonekohtaisia tuloilmasäätimiä, jolloin 

huoneisiin johdetaan ilmaa niiden huoneilman hiilidioksidipitoisuuksien perusteella. 

Tällöin esimerkiksi tutkimuksessa mukana olevaan mikroluokkaan voitaisiin johtaa 

enemmän ilmaa kuormanohjauksen aikana avaamalla säätöpeltiä enemmän auki. Vas-

taavasti ilmanlaadultaan hyvien tilojen säätöpeltiä voitaisiin asetta pienemmälle, niin 
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että tuloilmaverkoston kanavapaine takaa riittävän ilmamäärän mikroluokkaan myös 

kuormanohjauksen aikana.  

 

Suoritettujen kuormanohjausten ja siihen liittyvien sisäilmanlaadun mittausten jälkeen 

havaittiin, että 70 % tapauksissa tehontiputuspäiviltä mitattu hiilidioksidipitoisuuden 

päiväkeskiarvo on korkeampi, kuin aikaisemmilta päiviltä mitattu päiväkeskiarvojen 

keskiarvo. Silti saatuihin tuloksiin syytä suhtautua varauksella, koska ilmanlaadun seu-

rannasta ongelmallista tekee tutkimusolojen vaihtelevuus. Tutkimusaikana on muun 

muassa hankalaa vakioida tilojen käyttöastetta, eikä tällöin tiedetä, johtuiko hiilidioksi-

dipitoisuuden muutos muuttuneesta ihmismäärästä vaiko ilmanvaihdon kuormanoh-

jauksesta. Kuormanohjauksen vaikutusten mittauksiin käytetty viikon ajanjakso ei anna 

luotettavaa kuvaa ilmanvaihdon ohjauksen vaikutuksista, koska tilojen käyttöasteessa 

tapahtuvat muutokset ovat näin pienellä aikavälillä merkittävämpiä kuin laskettaessa 

useampien kuukausien keskiarvoja eri viikonpäiville.  

 

Mittausten luotettavuuden kasvattaminen vaatii pidempää mittausjaksoa, jossa tilan 

käyttöastetta seurataan ja sitä verrataan mitattuihin hiilidioksidipitoisuuksiin. Käyttöas-

teen seuranta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi vapaaehtoisten kyselyyn osallistujien 

avulla, jotka kirjaavat tilassa viettämänsä ajan jokaiselta päivältä koko tutkimusjakson 

ajalta. Samalla voitaisiin tutkia onko ilmanvaihdon äänitasoissa havaittavaa tai haital-

lista muutosta kuormanohjauksen aikaan  Tutkimusjakson ollessa pidempi ja tiedettä-

essä tilojen käyttöaste voitaisiin tilojen käyttöasteen satunnaisuudesta aiheutuvaa hiili-

dioksiditasojen muutosta arvioida paremmin.   

 

Mittauksissa selvisi, että ilmanvaihdon potentiaali kysyntäjouston resurssiksi riippuu ra-

kennuksen jo olemassa olevan ilmanvaihdon tehokkuudesta suhteessa tilojen käyttöas-

teeseen. Rakennukset joissa ilmanlaatu on koko aika lähellä ilmanlaadulle asetettua ala-

rajaa ei omaa niin suurta tehonpudotuspotentiaalia kuin sellainen rakennus, jossa ilma-

laatu on hyvä koko ajan. Voidaan siis todeta, että ilmanvaihdon kysyntäjoustopotentiaali 

on tutkittava rakennuskohtaisesti mittaamalla eri tilojen ilmanlaadun arvioinnissa käy-

tettäviä arvoja, kuten huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksia.  
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Lopulta voidaan yleisesti todeta, että ilmanvaihto sopii osaksi loppukäyttäjän omatoimi-

sesti sähkön hinnan perusteella tehtävää kuormanohjausta kuten myös osaksi sähkö-

markkinoilla toimivan aggregaattorin kysyntäjoustopotentiaalia, kun ilmanlaadun seu-

ranta ja siten mittauksin todennetut sisäilmasto-olosuhteet on riittävän hyvällä tasolla. 

Riittävän hyvää taso voi olla esimerkiksi se, että ilmanlaatu pysyy 90 % ajasta Sisäil-

mayhdistyksen asettamalla S1-tasolla. 

 

Teknisen toteutuksen mahdollisuus ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ilmanvaihdon käyt-

täminen osana kysyntäjoustoa olisi kannattavaa myös taloudellisesti. Tätä varten on tut-

kittava kysyntäjoustoon osallistumiseen vaadittavia taloudellisia panostuksia sekä siitä 

saatavia hyötyjä laajemmin kuin tässä työssä on käsitelty.  
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