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HOLISDER-projekti tavoittelee kokonaisvaltaisen kysyntäjouston optimointia olemassa 

olevien teknologioiden avulla. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia kysyntäjouston 

toteuttamista Suomessa sijaitsevissa pilottikohteissa. Tarkastelu toteutetaan ensisijaisesti 

teknisestä näkökulmasta teoriatasolla. Työssä ei esitetä pilotoinnin varsinaista toteutusta. 

Teknisen tarkastelun lisäksi työssä esitetään pilotointiin vaikuttavia poliittisia, taloudellisia 

sekä sosiaalispsykologisia tekijöitä. Kysyntäjouston tekninen toteutus riippuu kuorman 

ohjaus- ja säätömahdollisuuksista. Toteutuksessa on noudatettava sekä energia- että 

rakennussektoria velvoittavia säännöksiä. Lisäksi on huomioitava kustannustehokkuus. 

Toteutuskustannukset eivät saa nousta saavutettavissa olevia energiakustannussäästöjä 

suuremmaksi. Kysyntäjouston teknisen toteutuksen ohella kustannussäästöihin vaikuttaa 

rakennusten käyttäjien valinnat. Käyttäjien on oltava riittävän motivoituneita sekä tietoisia 

toteuttaakseen kysyntäjoustotoimia asianmukaisella tavalla.  
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HOLISDER project aims to optimize a holistic demand response by the means of current 

technology. The goal of this thesis is to study the execution of the demand response in the 

pilot sites in Finland. The analysis focuses primarily on technical viewpoint on theory 

level. The practical execution of the project is out of the scope of this thesis. In addition to 

technical inspection, this thesis considers the political, financial and sociopsychological 

factors that may have affected the pilot. The technical execution of the demand response 

depends on the possibilities to control and adjusting the load. The execution needs to 

follow the guidelines of the energy and building sectors. The cost-efficiency must also be 

taken into consideration. The cost of the execution cannot outweigh the possible energy 

cost savings. Besides the technical execution of the demand response, the cost saving is 

affected by the choices of the users in the building. The users need to be motivated and 

informed enough to carry out the tasks needed for demand response to work optimally. 
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1 JOHDANTO 

Energiantuotanto on muuttumassa yhä joustamattomammaksi. Perinteistä, enimmäkseen 

fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa on mahdollista muuttaa kysynnän 

mukaisesti. Uusiutuvien energialähteiden (RES, Renewble energy resources) tapauksessa 

energiantuotanto määräytyy sääolosuhteiden mukaisesti ja ydinvoiman tuotanto pysyy 

keskeytyksiä lukuun ottamatta vakiona. Energiatasapainon ylläpitämiseksi tuotannon 

joustamattomuutta on kompensoitava nykyistä joustavammalla kulutuksella. 

 

1.1 Tausta 

HOLISDER (Integrating Real-Intelligence in Energy Management Systems enabling 

Holistic Demand Response Optimization in Buildings and Districts) on Horisontti 2020 

(H2020, Horizon 2020) nimisen Euroopan unionin (EU) tutkimus- ja innovaatio-ohjelman 

(EUTI) rahoittama projekti [1]. Rahoitusta saaneita projekteja edellytetään käyttämään 

kuvassa 1.1 esitettyä tunnusta. Nimensä mukaisesti HOLISDER:n tarkoituksena on 

mahdollistaa kokonaisvaltainen kysyntäjouston (DR, Demand Response) optimointi 

rakennuksissa sekä asuinalueilla integroimalla energiahallintajärjestelmiin (EMS, Energy 

Management Systems) älyä. H2020 -ohjelma tukee HOLISDER:n kaltaisia projekteja 

suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi Euroopassa kehittämällä sekä 

käyttöönottamalla uusia teknologioita ja innovaatioita tieteellistä osaamista vahvistaen [2]. 

Kuva 1.1 HOLISDER-projektin Horisontti 2020 rahoitustunnus [1] 

Joustavamman kulutuksen toteuttaminen on suuri yhteiskunnallinen haaste. HOLISDER:n 

tarkoituksena on kehittää todennettujen, valmiiden teknologioiden avulla sovelluksia sekä 

työkaluja DR-arvoketjun tärkeimmille sidosryhmille tukeakseen kuluttajien osallistumista 

DR-ohjelmiin. Teknologioiden integroinneilla pyritään varmistamaan energiaverkkojen, 

rakennusten energiahallintajärjestelmien (BEMS, Building Energy Management Systems) 

ja laitteiden välinen yhteentoimivuus avoimen standardipohjaisen tietoliikenteen kautta [1]. 
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Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu vaatii muutakin kuin tekniikkaa. Joustavamman 

kulutuksen hyödyntäminen energiajärjestelmien tasapainotuksessa osoittaa tarvetta 

kuluttajien osallistumisesta energiamarkkinoille. HOLISDER:n liiketoimintamalleilla 

pyritään helpottamaan kuluttajien energiamarkkinoille osallistumista mahdollistaen 

pienemmät energiakustannukset. Lisäksi kuluttajille luodaan mahdollisuus ansaita 

joustollaan ja välittäjät sekä kolmannet osapuolet voivat osallistua kuluttajien puolesta 

markkinoille [1].  

HOLISDER:ssa energiajärjestelmien tasapainon mahdollistajina toimivat sekä pienet että 

keskikokoiset rakennukset [1]. Suuremmille kaupallisille ja teollisuuskuluttajille on jo 

kehitetty mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti energiamarkkinoille. Asuinrakennuksilla 

sekä muilla pienillä ja keskisuurilla rakennuksilla osallistumismahdollisuudet ovat tällä 

toistaiseksi heikommat [3]. RES-tuotannon yleistyessä joustavuustarve kasvaa, ja 

energiajärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi pienemmillekin kuluttajille on luotava 

mahdollisuus osallistua energiamarkkinoille sekä uusien liiketoimintamallien että 

teknologiaratkaisujen avulla. 

Kuluttajien tarpeiden sekä liiketoimintavaatimusten huomioon ottaminen on ratkaisuiden 

käyttökelpoisuuden kannalta tärkeätä. HOLISDER-ratkaisujen käyttäjälähtöisyys pyritään 

toteuttamaan DR-arvoketjun tärkeiden sidosryhmien mahdollisuudella osallistua projektin 

kehitys- ja suunnitteluprosessiin palautteenannolla sekä pilottitoimintaa osallistumisella. 

Luomisprosessin lisäksi pilottitoiminnan avulla voidaan selvittää syntyneiden ratkaisuiden 

kelpoisuus todellisessa elinympäristössä sitouttaen samalla kuluttajia DR-optimointiin [1]. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia HOLISDER-pilottikohteiden DR-optimoinnin 

toteuttamista. Työ keskittyy Suomessa sijaitseviin pilottikohteisiin sekä kohteiden DR-

koejärjestelyjen toteutukseen. Koejärjestelyjen toteuttamista varten selvitetään kohteiden 

nykytilanne sekä pilotointiin tarvittavat hankinnat ja muutokset. Lisäksi tutkitaan DR-

optimointiin vaikuttavia rajoituksia ja haasteita sekä rakennusten käyttäjien motivaatioon 

vaikuttavia tekijöitä. Kohteiden joustopotentiaalin selvittämiseksi pohditaan rakennusten 

olemassa olevan pientuotannon hyödyntämismahdollisuuksia DR-optimoinnissa. 
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Suomen pilottikohteiden lisäksi työssä tarkastellaan projektin muita pilottikohdemaita sekä 

pilottikohteina toimivia rakennuksia. Tämän lisäksi työssä esitellään muita aihealueeseen 

liittyviä tutkimuksia sekä DR-käsite yleisellä tasolla. Esiteltäviksi valitut tutkimukset ovat 

HOLISDER:n tavoin Euroopan komission rahoittamia pilottiprojekteja rakennus- ja 

aluetason DR-toteutukseen liittyen. Työssä esitellään muutama jo aiemmin päättyneistä 

tutkimuksista sekä muutama vielä tutkimuksen alla olevista aihealueista. 

Yksityisyyden suojelusta johtuen työssä ei esitellä liian yksityiskohtaisia tietoja 

pilottikohteista tai kohdemaista. DR-koejärjestelyn kustannuksia ei käsitellä työssä tarkasti 

kustannusten ollessa selvillä vasta toteutuksen jälkeen. Työssä esitetään pilotointiin 

tarvittavat hankinnat ja muutokset ainoastaan ehdotelmina todellisen toteutuksen riippuessa 

rakennusten omistajien päätöksistä vaikuttaen samalla kustannuksiin. 

Pilotoinnin vaikutuksia arvioidaan työn aikana saatujen tulosten avulla. Työssä ei esitellä 

projektin lopputuloksia tämän työn sijoittuessa projektin alkupuolelle. DR-koejärjestelyn 

toteuttamisen lisäksi selvitetään mahdollisuutta saatujen tulosten monistettavuudelle 

Suomessa sekä kansainvälisellä tasolla. Monistettavuudessa huomioidaan DR-toteutuksen 

rajoitteet ja esteet rakennuksista, käyttäjistä tai valtiosta johtuen. Työssä tarkastellaan 

tulosten analysoinnin lisäksi projektin tulevaisuutta tämän työn päättymisen jälkeen. 

1.3 Työn rakenne 

Luvussa 2 käsitellään DR:n tutkimista HOLISDER:ssa ja muissa EU:n pilottiprojekteissa. 

DR-tutkimuksen selvitys aloitetaan DR-käsitteen määrittelyllä sekä muissa projekteissa 

tutkittujen aiheiden esittelyllä, ja luvun lopuksi tarkastellaan HOLISDER:ssa käytettävää 

tutkimusmenetelmää sekä tarvittavia tietoja. Luvussa 3 esitellään projektin pilottikohteet. 

Esittely aloitetaan eri kohdemaista päättyen pilottikohteiden esittelyyn sekä vertailuun. 

Luvussa 4 tutkitaan tarkemmin Suomessa tapahtuvan pilotoinnin toteuttamiseen liittyviä 

haasteita ja rajoituksia sekä pilottikohteisiin tehtäviä muutoksia ja hankintoja. Pilotoinnin 

toteutusta käsittelevän osion jälkeen selvitään loppukäyttäjien motivaatioon vaikuttavia 

tekijöitä, pientuotannon hyödyntämismahdollisuutta sekä kohteiden joustopotentiaalia. 

Luvussa 5 analysoidaan saatuja tuloksia sekä mahdollisuutta tulosten monistettavuudelle. 

Päätelmien teon jälkeen tarkastellaan projektin jatkoa, ja työn lopuksi esitetään vielä 

yhteenveto saaduista tuloksista sekä tehdyistä johtopäätöksistä. 
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2 KYSYNTÄJOUSTON TUTKIMINEN 

Kysyntäjousto on joustavaa kulutusta hyödyntävä energiajärjestelmän tasapainon 

ylläpitämismenetelmä. Loppukäyttäjät siirtävät kulutustaan energiakustannusten 

mukaisesti tai saavat korvausta vähentäessään kulutustaan korkeiden markkinahintojen 

aikana tai parantaakseen järjestelmän luotettavuutta. Kustannusperusteisesta DR:sta 

käytetään nimitystä implisiittinen DR kuluttajien joustaessa kulutuksellaan kustannustensa 

minimoimiseksi osallistumatta kuitenkaan varsinaisesti energiamarkkinoille [4].    

Eksplisiittinen DR eroaa implisiittisestä kuluttajan suoran markkinoille osallistumisen 

kautta. Kuluttajilla on mahdollisuus ansaita lisätuloja energiajärjestelmän tarpeen 

mukaisella kulutusmuutoksella eli joustolla joko itsenäisesti tai aggregaattorien kautta. 

Aggregaattorit kokoavat pienten yksittäisten kuluttajien kuormat yhdeksi aggregoiduksi 

kuormaksi ja myyvät sen energiamarkkinoille järjestelmän luotettavuuden ylläpitämiseksi 

sekä auttaakseen kuluttajia energiamarkkinoille osallistumisessa [4]. Kuluttaja voi valita 

joko vain toisen DR-ohjelmista tai kummatkin niin sanottuna hybridi DR-ohjelmana. 

2.1 Esimerkkitutkimuksia 

Maailmanlaajuisesti DR-aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty kirjallisuustutkimuksista 

laajoihin pilottiprojekteihin asti. Euroopassakin on toteutettu useita pilottiprojekteja kuten 

uudenlaisen asuinaluetason energiahallinta- ja kuormanohjausjärjestelmän tutkimus- ja 

kehittämisprojekti nimeltä EEPOS (Energy management and decision support systems for 

Energy POSitive neighbourhoods). Projektin aikana kehitetyn energianhallintajärjestelmän 

(EMS, Energy Management Systems) todennus toteutettiin kahdessa todellisessa kohteessa 

sekä virtuaalitutkimuksen avulla, ja toinen pilottikohteista sijaitsi Helsingissä [5]. 

Pienten kaupallisten sekä kotitalouskuluttajien aktiivista energiamarkkinoille osallistumista 

ja palvelujen tuottamista on tutkittu esimerkiksi pilottiprojektissa ADDRESS (Active 

Distribution network with full integration of Demand and distributed energy RESourceS). 

Projektin tarkoituksena oli kehittää aktiivisen kulutuksen mahdollistavia kaupallisia ja 

teknisiä ratkaisuja [6]. Sosiaalista näkökulmaa on pyritty huomioimaan muun muassa 

BEEM-UP (Building Energy Efficiency for Massive market UPtake) nimisessä projektissa 

tavoitellen parempaa energiatehokkuutta (EE, Energy Efficiency) ja asuinmukavuutta [7]. 
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Mainitut projektit olivat esimerkkejä jo päättyneistä tutkimuksia. HOLISDER:n lisäksi on 

useita meneillään olevia pilottiprojekteja kuten rakennusten EE-optimointiratkaisujen 

tuottamista tutkiva MOEEBIUS (Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings 

for Urban Sustainability) [8]. Eurooppalaisen energiajärjestelmän toteuttamista tutkitaan 

muun muassa projektissa WiseGRID keskittyen energiajärjestelmän älykkyyden 

tehostamiseen sekä kansalaisten vaikutusvallan lisäämiseen [9].   

2.2 Tutkimusmenetelmä 

DR-optimointitutkimus perustuu HOLISDER:ssa menetelmään nimeltä Living Lab. Sen 

tarkoituksena on tarjota sekä avoin että käyttäjälähtöinen innovaatioympäristö kokemusten 

jakamiselle projektin pilottikohteiden kautta [1]. Avoin tarkoittaa tässä tapauksessa 

erilaisten ihmisten välistä yhteistyötä, ja käyttäjälähtöisyys on käyttäjien mukaan ottamista. 

Living Lab -menetelmässä käyttäjät osallistuvat ja osallistutetaan tutkimus-, kehitys- sekä 

innovaatiotoimintaan oman arkensa kautta antaen palautetta kehitettävästä ratkaisusta [10].  

Projektin vaikutusten arvioimiseksi on selvitettävä vähintään alku- sekä lopputilanne, ja 

projektin luonteesta riippuen väliarvioinnit saattavat olla tarpeellisia. HOLISDER:n 

vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti parannustarpeiden sekä poikkeamien tunnistamiseksi, ja 

arviointi suoritetaan perustasoon vertailemalla. Perustaso määritellään projektin mittaus- ja 

todennussuunnitelman (M&V, Measurement and Verification Plan) mukaisesti [11].  

M&V on yksittäisen kiinteistön EMS:n avulla luotujen säästöjen määrittämiseen käytettävä 

mittausprosessi sisältäen pelkän mittauksen lisäksi arvojen vertailun. Projektien erilaisista 

tarpeista johtuen jokaiselle projektille on määriteltävä omiin tarpeisiinsa sopiva M&V [12]. 

HOLISDER:ssa pilottikohteiden perustason muodostaminen sekä tarvittavien laitteiden 

hankkiminen muodostavat M&V:n ennakkoanalyysiosion, ja toteutus käsittää laitteiden 

asennuksen, käyttöönoton sekä todennustoiminnot. Vuosittaiset arvioinnit suoritetaan 

viimeisessä osiossa käsittäen asennusten oikeanlaisen toiminnan, seurannan vaikutukset, 

toimintojen teknisen sovellettavuuden sekä suorituskyvyn todellisissa olosuhteissa [11]. 

Vertailukelpoisen ja yhtenäisen arvioinnin mahdollistamiseksi HOLISDER:ssa käytetään 

suorituskykymittareita (KPI, Key Performance Indicator). Niiden tarkoituksena on toimia 

perustasoon vertailun perustana [11], ja perustaso muodostetaan ennen pilotoinnin alkua 

kerätyistä tiedoista. Projektissa käytettävät KPI:t on jaoteltu kahdeksaan kategoriaan [11]. 
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2.3 Suorituskykymittarit 

Energiasäästöihin (ES, Energy Savings) ja kulutukseen liittyvät Energia -kategorian KPI:t 

on esitetty taulukossa 2.3.1. Itsekulutussuhde (SCR, Self-Consumption Ratio) (taulukko 

2.3.1) laskentaan joko koko rakennukselle tai yksittäiselle kuluttajalle, ja ES selvitetään 

jokaiselle energialähteelle erikseen. Rakennusten energian loppukulutus (BFEC, Buildings 

Final Energy Consumption) voidaan määrittää koko rakennukselle tai sen osalle [11]. 

Sama pätee uusiutumattoman energian loppukulutukselle (NRE, Non-Renewable final 

Energy consumption) ja uusiutuvan energian kokonaiskulutukselle (RE, Renewable total 

Energy consumption) huomioiden ainoastaan sähkön ja lämmityksen osuuden [11].  

Taulukko 2.3.1. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta Energia. [11] 

Nimi Yhtälö Muuttujat 

Itsekulutussuhde  
( )






=

Tt t

Tt tt

P

DP
SCR

,min
 

T = arviointijakso  
t = mittausjakso (esim. 15 min) 

Pt = paikallisella generaattorilla tuotettu/ 

paikallisesta energiavarastosta tuotu energia 
mittausjaksolla t 

Dt = energian kysyntä mittausjaksolla t  

Energiasäästöt  
−=

Hh n h

h

n
LCBLES  

CBLn
h = käyttäjän n peruskuorma tutkimuksen 

ajanjaksolla h 
Lh = kaikkien käyttäjien kuorman kokonaisteho 

tutkimuksen jokaisella ajanjaksolla h 

H = tutkimuksen ajanjaksojoukko 
N = asiakasjoukko tutkimuksessa 

Rakennusten 

energian 

loppukulutus/  
-kysyntä 

  
=

Nn

n

Hh
BFCBFEC  

S

BFEC
SBFEC =  

BFC = rakennusten loppukulutus 

SBFEC = rakennusten energian loppukulutus 

pinta-alayksikköä kohti 
S = pinta-ala. 

Uusiutumattoman 

energian 
loppukulutus 

  
=

Nn

n

Hh
NRCNRE  

%100% =
BFEC

NRE
NRE  

NRC = uusiutumattoman energian kulutus 

%NRE = uusiutumattoman energian loppu-
kulutus 

Uusiutuvan 

energian 
kokonaiskulutus 

  
=

Nn

n

Hh
RCRE  

%100% =
BFEC

RE
RE  

RC = uusiutuvan energiankulutus 

%RE = uusiutuvan energian kokonaiskulutus 

 

Kategorian DR & Joustavuus KPI:t selvittävät muun muassa kysyntäjoustotoimien 

levinneisyyttä (DRCP, DR Campaigns Penetration) sekä kehitettyjen ennustusalgoritmien 

tarkkuutta taulukossa 2.3.2 esitellyllä tavalla. Kysynnän elastisuus tarkoittaa energian 

jälleenmyyntihinnan muutoksen aiheuttamaa joustavuutta, ja korkea elastisuus sekä pieni 

nettomittaus (NM, Net Metering) (taulukko 2.3.2) ilmaisevat parempaa joustavuutta. 
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Huippukuorman laskuun (PLR, Peak Load Reduction) arvoon vaikuttava perustason 

huippukuorma (PL, Peak Load) saadaan joko ennustetusta tai samanlaisen karakteristikan 

omaavista aikaisemmista huippukuormista mittauksen ollessa toteuttamattomissa [11]. 

Taulukko 2.3.2. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta DR & Joustavuus. [11] 

Nimi Yhtälö Muuttujat 

Kysyntäjousto-
toimien 

hyväksyminen 

%100
−

=
before

C

before

C

after

C

N

NN
DRCP  

NC
before = aktiivisten asiakkaiden 

määrä kysyntäjoustotoimissa ennen 
järjestelmän käyttöönottoa ja pilo-

toinnin aloitusta 

NC
after = aktiivisten asiakkaiden 

määrä DR-toimissa järjestelmän 

käyttöönoton ja pilotoinnin aloitta-

misen jälkeen 

Kysyntäjousto-

toimien 
levinneisyys 

%100=
N

N
DRCP C  

NC = aktiivisten asiakkaiden määrä 
pilottikohteissa DR-toimissa 

N = asiakkaiden määrä pilotti-

kohteissa 

Tarjottava 

joustavuus 
  Nn

n

h
Hh

DFmax  DFh
n = asiakkaan n kysynnän 

joustoprofiili ajanjaksolla h 

Tarjottava 

elastisuus 
  Nn

n

h
Hh

DEmax  DEh
n = asiakkaan n kysynnän 

elastisuusprofiili ajanjaksolla h 

Joustavuus-

ennusteen tarkkuus 
%1001 













 −
−=

tc

fc

F

FF
Tarkkuus  Fc = nykyinen joustavuus 

Ff = ennustettu joustavuus 

Elastisuus-

ennusteen tarkkuus 
%1001 













 −
−=

tc

fc

F

FF
Tarkkuus  Fc = nykyinen elastisuus 

Ff = ennustettu elastisuus 

Aggregaattorien/ 

jälleenmyyjien 

nettomittaus  

( )
−=

Tt tt
PDNM  

Dt = energian kysyntä mittaus-

jaksolla t  
Pt = paikallisella generaattorilla 

tuotettu energia mittausjaksolla t 

Huippukuorman 

lasku  
%1001 








−=

bl

act

PL

L
PLR  

Lact = todellinen kuorma oletetun/ 

perustason huippukuorman aikana 
interventiopäivänä 

PLbl = perustason PL DR-inter-

vention vaikutusten arviointiin 

 

Kasvihuonekaasuja (GHG, Greenhouse Gas) ja sisäilmanlaatua (IAQ, Indoor Air Quality) 

arvioivat KPI:t luetellaan kategoriaan Ympäristö taulukon 2.3.3 mukaisesti. Rakennusten 

IAQ määritellään hiilidioksidin (CO2), pienhiukkasten (PM, Particulate Matter) sekä 

hiilimonoksidin (CO) eli hään perusteella tilastoituja raja-arvoja hyödyntäen. CO2-tason 

luokittelussa (taulukko 2.3.3) on huomioitu ulkoilman pitoisuuksien ylitys, ja mitattujen 

CO- sekä PM-pitoisuuksien pysyessä sallituissa rajoissa arviointia ei tarvitse suorittaa [11].  
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Taulukko 2.3.3. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta Ympäristö. [11] 

Nimi Yhtälö Muuttujat 

CO2-

pitoisuuden 

arviointi 

%100_
2























=

OCC

i

IV

OCC

i

III

OCC

i

II

OCC

i

I

i

CO

TT

TT

TT

TT

KPILT  

TOCC = tilan i kokonaiskäyttöaika 

TI
i = tilan i aikana T CO2-taso luokan I 

vaihteluvälillä (< 400 ppm) 
TII

i = tilan i aikana T CO2-taso luokan II 

vaihteluvälillä (400–600 ppm) 

TIII
i = tilan i aikana T CO2-taso luokan III 

vaihteluvälillä (600–1000 ppm) 

TIV
i = tilan i aikana T CO2-taso luokan IV 

vaihteluvälillä (> 1000 ppm) 

GHG-päästöt 

++=
fcfc

NGNGEEGHG  

fefc
F

CV
DHGG 








+

1
  

Ec = sähkön kulutus 
Ef = sähkön muuntokerroin 

NGc = maakaasun kulutus  

NGf = maakaasun muuntokerroin 
Gc = öljyn kulutus 

Gf = öljyn muuntokerroin 

DHe = kaukolämpöenergian kulutus  
µ = kaukolämpöprosessin tehokkuus  

CV = käytetyn polttoaineen lämpöarvo 

Ff = polttoaineen muuntokerroin 

CO-

pitoisuuden  
arviointi ( )

tw

t

i

ti

CO
NN

w
KPILT


=


_  

wi
t = mittausten välinen etäisyys 

aikaindeksillä t ja pitoisuuksien raja-arvolla 

Nw = määriteltävä normalisointikerroin  

Nt = käyttöaikaindeksi 

Pienhiukkas-

pitoisuuksien 
arviointi ( )

tw

t

i

ti

PM
NN

w
KPILT


=


_  

wi
t = mittausten välinen etäisyys aika-

indeksillä t ja pitoisuuksien raja-arvolla 

Nw = määriteltävä normalisointikerroin  

Nt = käyttöaikaindeksi 

 

DR-optimoinnin sosiaalista näkökulmaa arvioivat Mukavuus -kategorian KPI:t on esitetty 

taulukossa 2.3.4. PMV (Predicted Mean Vote) ja tyytymättömien suhteellinen osuus (PPD, 

Predicted Percentage of Dissatisfied) muodostavat kansainvälisen standardisoimisjärjestön 

(ISO, International Organization for Standardization) lämpöherkkyysrajat. Keskimääräistä 

lämpötuntemusta arvioiva PMV (taulukko 2.3.4) pyrkii osoittamaan ihmisryhmän tunteen 

lämpötilasta numeroasteikolla kylmästä kuumaan nollan tarkoittaessa neutraalia [11].  

Lämpöviihtyvyyden lisäksi energian jakelun keskeytykset vaikuttavat käyttömukavuuteen. 

Energianverkonhaltijat määrittelevät järjestelmänsä keskimääräisen keskeytystaajuuden 

(SAIFI, System Average Interruption Frequency Index) sekä -ajan (SAIDI, System Average 

Interruption Duration Index) (taulukko 2.3.4) säännöllisin väliajoin [11]. Keskeytyksiä 

hankalammin määriteltävä visuaalinen häiriötekijä arvioi käyttäjän valaistuskokemusta 

tyytyväisyyden todennäköisyydellä tyytymättömän ollessa lämpöhäiriötekijän tavoin nolla. 
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Taulukko 2.3.4. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta Mukavuus. [11] 

Nimi Yhtälö Muuttujat 

PMV 

( )  )(028,0303,0 036,0 WMePMV M −+= −  

 
a

pWM −−−− − )(99,657331005,3 3  

  5867(107,115,58)(42,0 5 MWM −−−−−  

−−−− −

claa
ftMp 81096,3)34(0014,0)  

( ) ( )  )(273273
44

aclcclrcl
tthftt −−+−+  

M = aineenvaihdunnan taso 

W = ulkoinen työ 

fcl = puetun pinta-alan suhde 
paljaaseen pinta-alaan 

ta = ilman lämpötila 

tr = säteilyn keskilämpötila 
pa = vesihöyryn osapaine 

hc = konvektiolämmön-

siirtokerroin 
tcl = vaatteiden lämpötila 

Tyytymättömien 

suhteellinen osuus 
243353,0 2179,095100 PMVPMVePPD −−= −  PMV = PMV-luku 

Käyttölämpötila 
2

ra

rc

rrac
tt

hh

thth
Ot

−
=

+

+
=  

Ot = käyttölämpötila 
hr = lineaarinen säteily-

lämmönsiirtokerroin 

Järjestelmän 

keskimääräinen 

keskeytystaajuus nc

ci
SAIFI n n

=  

cin = asiakkaan n kokemien 

keskeytysten määrä 
nc = palveltavien asiak-

kaiden kokonaismäärä 

Järjestelmän 

keskimääräinen 
keskeytysaika nc

cid
SAIDI n n

=  
cidn = asiakkaan n keskey-

tysaika 

Lämpöhäiriötekijä 

( )====
ttthth

xXYpy 0  

)0()0(
)(

1
===

=
thttth

tt

YxXpYp
xXp

 

yth = lämpökäyttäjän tyy-

tyväisyyden todennäköisyys 
xt = valittavissa oleva 

olosuhdemuuttuja 

Visuaalinen 
häiriötekijä 

( )====
vvvisvis

xXYpy 0  

)0()0(
)(

1
===

=
visvvvis

vv

YxXpYp
xXp

 

yvis = käyttäjän tyy-

tyväisyyden todennäköisyys 
xv = visuaalisista muuttujista 

valittava olosuhdemuuttuja 

 

Talous -kategorian KPI:t arvioivat muun muassa elinkaarikustannuksia (LCC, Life Cycle 

Cost) sekä energian taloudellista tehokkuutta määrittävän sijoitetun pääoman tuottoasteen 

(ROI, Return on Investment) taulukon 2.3.5 mukaisesti. Pääomakustannuksiin (CAPEX, 

Capital Expenditures) (taulukko 2.3.5) on huomioitu tietotekniikkaan (ICT, Information 

and Communication Technologies) perustuva älykäs hallinta- ja ohjausjärjestelmä (IMCS, 

Intelligent Management & Control System) sekä optimaalinen EMS (OEMS, Optimal 

EMS) [13]. Niiden käyttö ja kunnossapito (O&M, Operation and Maintance) muodostaa 

vuosittain arvioitavat käyttökustannukset (OPEX, Operational Expenditures) ottaen 

huomioon myös muokkautuvan dynaamiset rakennusvaipat (ADBE, Adaptable Dynamic 

Building Envelopes) kuten aurinkosähköön (PV, photovoltaic) liittyvät järjestelmät [11].  
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Taulukko 2.3.5. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta Talous. [11] 

Nimi Yhtälö Muuttujat 

CAPEX OEMSIMCSADBE
CCCCAPEX ++==  

CADBE = kaikkien materiaalien sekä 

valmistus-, asennus- ja käyttöönotto-

kustannukset 
CIMCS = kaikkien IMCS antureiden ja 

ohjausyksiköiden kustannukset 

COEMS = kaikkien OEMS antureiden ja 
ohjausyksiköiden kustannukset 

OPEX OEMSIMCSADBE
OMOMOMOPEX ++==  

OMADBE = ADBE:n O&M-kustannukset  

OMIMCS = IMCS:n O&M-kustannukset 

OMOEMS = OEMS:n O&M-kustannukset 

LCC 

ksettokustannukunnossapiannuksetkäyttökustetkustannuksalkupääomaLCC ++=  

+−++ o)jäännösarvetkustannukshävittämisnuksetvauskustan(pääomakor  

etkustannuksulkoiset  

Takaisin-

maksuaika S

C
INV=ksuaikaTakaisinma  

Cinv = investointikustannukset 

S = vuosittaiset säästöt energian käyttö-
kustannuksissa 

ROI  

setikustannukInvestoint

setikustannukInvestointTulot −
=ROI  

S = vuosittaiset säästöt energian käyttö-

kustannuksissa 

t = tarkastelujakso 
Z = energian hinnanmuutosnopeus 

i = laskentakorko 

 

ICT-järjestelmän luotettavuus -kategorian KPI:t on esitetty taulukossa 2.3.6. Kategorian 

KPI:t arvioivat pääasiassa tiedonkeruuta muun muassa kokonaisaikaviiveellä (TTL, Total 

Time Latency) (taulukko 2.3.6). Projektissa kehitetyn kuormitusennusteen tarkkuuden 

laskentaan käytetään suhteellista virhettä (MAPE, Mean Absolute Percentage Error) [11]. 

Taulukko 2.3.6. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta ICT-järjestelmän luotettavuus. [11] 

Nimi Yhtälö Muuttujat 

Kuormitus- 
ennusteen tarkkuus %100

1

=

 =

N

L

E

MAPE

N

i
t

t

 

Et = ennustevirhe ajanjaksolla t 

Lt = todellinen kuorma ajanjaksolla t 
N = käytettävissä olevien datapisteiden 

määrä kuormitusaikasarjoille 

Datan todennus- 

suhde 
tRD

VD
Suhde 








= %100  VD = todennetun datan lukumäärä 

RD = vastaanotetun datan lukumäärä 

Tiedonkeruun 
luotettavuus %100

1 1 ,




=
 = =

mn

x
Tarkkuus

n

i

m

j ji

 

n = tarkkailtavien hyödykkeiden määrä 

m = kerättävien parametrien määrä 

xi,j = kerättävä parametri 

Järjestelmä-

tietoisuuden 
kokonaisaikaviive 

321
tttt

total
++=  

1−
+=

iii
ttt  

t0 = mittausten hankinta-aika 
t1 = mittausten keruuaika 

t2 = arvioinnin aloitusaika 

t3 = arvioinnin päättymisaika 
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Ennakoiva kunnossapito -kategorian KPI:t määrittävät lämpöön, veteen ja ilmanvaihtoon 

(LVI) liittyvien järjestelmien suorituskykykertoimen (COP, Coefficient of Performance) ja 

EE-suhteen (EER, EE ratio) taulukossa 2.3.7 esitetyllä tavalla. Järjestelmän suorituskykyä 

voidaan arvioida joko tietyn toiminta-ajanjakson aikana tai vuositasolla. Kausittainen EER 

(SEER, Seasonal EER) (taulukko 2.3.7) määrittää koko vuoden COP- tai EER -arvon [11].  

Taulukko 2.3.7. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta Ennakoiva kunnossapito. [11] 

Nimi Yhtälö Muuttujat 

COP 
elect

heat

W

Q
COP =  Qheat = lämmitysteho 

Welect = sähköteho 

EER COP
W

Q
EER

elect

cool == 41,3  Qcool = jäähdytysenergia 

Welect = sähköenergia 

SEER 
elect

W

Q
SEER =  Q = lämmitys-/jäähdytysenergia 

 

Tietoturvallisuutta sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection 

Regulation) toteuttamista arvioivat KPI:t kuuluvat Turvallisuus & Yksityisyys -kategoriaan 

taulukon 2.3.8 mukaisesti. EU-jäsenmaissa toukokuussa 2018 voimaan astunut GDPR 

vaikuttaa projektiin muun muassa yksityisyyden suojan kautta mittausten antaessa 

yksityiskohtaista tietoa kulutuskäytöksestä. Tietojenkäsittelyn laillisuuden osoittamiseksi 

organisaatioiden on pidettävä kirjaa tietojenkäsittelytoiminnoistaan [14]. GDPR-riskien 

(taulukko 2.3.8) arviointiin käytetään numeroasteikkoa todella matalasta todella korkeaan 

riskien ollessa tiedossa, ja tietoturvan valvonta määritellään ennen netissä julkaisua [11]. 

Taulukko 2.3.8. Arvioinnissa käytettävät KPI-yhtälöt kategoriasta Turvallisuus & Yksityisyys. [11] 

Nimi Yhtälö 

Tietoturvan 

valvonta 

1 = Tietoturvaheikkousanalyysi on tehty ja ongelmat on ratkaistu 
0,5 = Tietoturvaheikkousanalyysi on tehty, mutta ongelmia ei ole ratkaistu 

0 = Tietoturvaheikkousanalyysiä ei ole tehty 

GDPR-riski Laadullinen mittaus: riskiluokat 1–5, N/A 

 

Arvioinnin yhdenmukaistamistavoitteesta huolimatta KPI-yhtälöitä (taulukot 2.3.1–2.3.8) 

sovelletaan pilottikohteille valittujen käyttötapausten (UC, Use Case) mukaisesti. Projektin 

aikana testataan yhteensä kahtatoista käyttötapausta [15]. Jokaiseen käyttötapaukseen 

liittyy ainakin yksi KPI-yhtälö. Eri käyttötapauksille on voitu määritellä useampiakin sekä 

muiden käyttötapausten vaikutusten arviointiin käytettyjä KPI-yhtälöitä. 
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2.4 Käyttötapaukset 

Pilotoinnin käyttötapauksien tarkoituksena on ohjata projektin kehitystä ja arviointia [15]. 

Projektin aikana kehitettyjä teknisiä sekä taloudellisia ratkaisuja testataan eri kohteissa 

valittujen käyttötapausten perusteella. Living Lab -toimintaan osallistuvat sidosryhmät 

tulevat sekä testaamaan että muokkaamaan käyttötapauksia vaatimusten esitellyn kautta. 

Yhtenäisen arvioinnin mahdollistamiseksi projektissa esitetyt UC:t on määritelty kaikille 

käyttökohteille soveltuvan yhteisen tekijän avulla mahdollisimman yksityiskohtaisesti [15] 

ja pilottikohteissa on mahdollisuus laajentaa käyttötapausta määritelmän puitteissa.  

Käyttötapauksien nimet on esitetty taulukossa 2.4.1 ja käyttötapauksien suhdetta KPI-

yhtälöihin (taulukot 2.3.1–2.3.8) taulukossa 2.4.2. Esimerkiksi UC 4.2 (taulukot 2.4.1 ja 

2.4.2) arvioidaan kaikilla Ympäristö-kategorian KPI-yhtälöillä (taulukko 2.3.3) ja Energia-

kategorian yhtälöistä (taulukko 2.3.1) ainoastaan ES jätetään pois arvioinnista. UC:t on 

jaoteltu liiketoimintaskenaarioiden (BS, Business Scenario) mukaisesti viiteen ryhmään.  

Taulukko 2.4.1 Käyttötapauksien nimet. [11] 

UC Käyttötapauksen nimi 

1.1 Energian-, anturi- ja laitetietojen valvonta sekä visualisointi 

1.2 Kysynnän joustoprofilointi ja -ennuste 

1.3 Kysynnän elastisuusprofilointi ja -ennuste 

2.1 Kysynnän elastisuusaggregaatti ja -analyysi 

2.2 Kysynnän elastisuussegmentointi ja -hintasignaali 

3.1 Kysynnän joustavuusaggregaatti ja -analyysi 

3.2 Kysynnän joustavuussegmentointi ja kuorman ohjaus 

4.1 Henkilökohtainen informatiivinen laskutus kuluttajien hyötymiseksi implisiittisistä DR-ohjelmista 

4.2 
Hajautettujen energialähteiden ja -varastojen optimaalinen hyödyntäminen itsekulutuksen 

optimointiin 

4.3 
Automaattinen käyttömukavuutta ylläpitävä energianhallinta eksplisiittisiin DR-ohjelmiin 

osallistumiseen 

5.1 Reaaliaikainen laitteiden suorituskyvyn seuranta sekä ennakoivat hälytysilmoitukset 

5.2 Ennakoivan kunnossapidon riskinarviointi- ja -suosituspalvelut 

 

Ensimmäisen kategorian UC:t (taulukko 2.4.1) liittyvät liiketoimintaskenaarioon kysynnän 

joustavuusprofiloinnista ja -ennusteesta selittäen skenaarion teknistä toteutusta. UC 1.1 on 

nimeltään Energian-, anturi- ja laitetietojen valvonta sekä visualisointi [15]. Nimensä 

mukaisesti UC 1.1 liittyy projektin kannalta keskeisten tietojen käsittelyyn ollen kaikille 

välttämätön. Kysynnän joustoprofiloinnin ja -ennusteen testaukseen on tarkoitettu UC 1.2 

ja UC 1.3 on sama elastisuudelle ollen pääteltävissä jo KPI-yhtälöistäkin (taulukko 2.4.2). 
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Taulukko 2.4.1 Käyttötapauksien arviointiin käytettävät KPI-yhtälöt. [11] 

UC Energia 
DR & 

Joustav. 
Ympär. Mukav. Talous 

ICT-järj. 

luotett. 

Ennak. 

kunn. 

Turv. & 

Yksityis. 

1.1 1, 3–5 5, 6 1–3   1   

1.2  5       

1.3  6       

2.1  4       

2.2 2 8  1–7     

3.1  3       

3.2  8  1–7     

4.1  1, 2, 7, 8  1–7    2 

4.2 1, 3–5  1–4      

4.3  1, 2, 7, 8  1–7     

5.1 3  1–4  1–5 1 1–3  

5.2     1–5 2–4 1–3 1–2 

 

Kaksi projektin liiketoimintaskenaariota käsittelee kerätyistä joustoista luodun portfolion 

hallintaa. Toinen UC-kategoria (taulukko 2.4.1) käsittelee energiantoimittajan toteutusta 

implisiittisen DR:n tapauksessa ja eksplisiittinen DR huomioi aggregaattorit kolmannen 

kategorian kautta. UC 2.1 on nimeltään Kysynnän elastisuusaggregaatti ja -analyysi [15]. 

KPI-yhtälöistäkin (taulukko 2.4.2) päätellen UC 3.1 on sama joustolle ja aggregaatin on 

tarkoitus yhdistää DR-ohjelmasta riippuen joko asiakkaiden elastisuus- tai joustoprofiilit. 

UC 2.2 (taulukko 2.4.1) on tarkoitettu kysynnän elastisuussegmentoinnin ja -hintasignaalin 

testaukseen. Segmentoinnilla tarkoitetaan pilotoinnin tapauksessa asiakkaiden luokittelua 

jousto- tai elastisuusprofiilinsa perusteella. Jouston tapauksessa testattavana on UC 3.1 ja 

implisiittisen ohjelman hintasignaalin sijasta eksplisiittisessä käytetään kuormanohjausta. 

Neljännen kategorian UC:t (taulukko 2.4.1) käsittelevät kuluttajien muuttumista 

aktiiviseksi osaksi energiamarkkinoita. Käyttäjille pyritään luomaan henkilökohtainen 

informatiivinen laskutus tietotekniikkaa hyödyntäen ja UC 4.1 on tarkoitettu kehitetyn 

laskutusjärjestelmän testaamiseen. Uuden laskutusjärjestelmän tavoitteena on luoda 

käyttäjille enemmän hyötyä implisiittiseen DR-ohjelmaan osallistumisesta [15] antaen 

henkilökohtaista informaatiota. UC 4.2 tavoittelee itsekulutuksen optimointia 

hyödyntämällä hajautettuja energialähteitä sekä -varastoja parhaalla mahdollisella tavalla, 

ja eksplisiittisen DR-ohjelmaan liittyvä UC 4.3 on tarkoitettu mukavuutta ylläpitävän 

automatisoidun energianhallinnan testaamiseen.   
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KPI-yhtälöistä (taulukko 2.4.2) on mahdollista huomata viidennen UC-kategorian liittyvän 

ennakoivaan kunnossapitoon. UC 5.1 on tarkoitus testata projektissa kehitetyn ennakoivan 

kunnossapitojärjestelmän suorittamaa reaaliaikaista laitteiden suorituskykyseurantaa sekä 

ennakoivia hälytysilmoituksia. Järjestelmän testaukseen on tarkoitettu myös UC 5.2 ottaen 

huomioon ennakoivan kunnossapidon riskinarviointi- ja suosituspalvelut. 

Käyttötapausten (taulukot 2.4.1) valinnassa on huomioitava eri kohteiden mahdollisuudet 

toteuttaa käyttötapauksille määriteltyjä edellytyksiä tiedonsaantiin liittyen sekä erilaisia 

vaatimuksia. KPI-yhtälöiden (taulukot 2.3.1–2.3.8) lisäksi UC:t saattavat liittyä toisiin 

käyttötapauksiin ollen huomioin arvoinen tekijä valintaa tehdessä. Riippuvuussuhteet ovat 

osittain pääteltävissä KPI-yhtälöistä ja käyttötapauksista liittyessään samaan aihealueeseen 

kuten elastisuuteen. Tarkemmat tiedot käyttötapauksista on esitetty liitteessä I.   

2.5 Tarvittavat tiedot 

DR-optimoinnin arviointiin tarvittavat tiedot ovat nähtävissä KPI-yhtälöistä (taulukot 

2.3.1–2.3.8). Osa tarvittavista tiedoista saadaan pilottikohteista mittaamalla, ja osaan 

voidaan hyödyntää muita tietolähteitä kuten keskeytystilastoja tai ostolaskuja. Arviointia 

ennen on määriteltävä vertailun kohteena käytettävä perustaso jokaiselle pilottikohteelle. 

Perustaso muodostetaan riittävällä aikavälillä sekä tarkkuudella mitatuista historiallisista 

energiankulutuksista pilottikohteista ennen pilotoinnin alkamista. Kulutuksen vaihtelun 

tunnistamiseksi riittävä aikaväli on noin vuosi [11], ja tarkkuutena käytetään tuntia 

mahdollisuuksien mukaisesti. Tämän lisäksi perustason muodostamiseksi on selvitettävä 

energian käyttötarkoitus sekä jakautuminen rakennuksen eri kulutuskohteisiin kuten 

valaistukseen ja lämmitysjärjestelmiin. Energian kulutukseen vaikuttavat riippumattomat ja 

kiinteät muuttujat on mitattava energiankulutuksen kanssa samanaikaisesti vastaamaan 

kulutustietoja [11], ja tällaisia muuttujia on muun muassa rakennusten aukioloajat. 

Arviointiin tarvittavien tietojen lisäksi on selvitettävä käytettäviin mittauslaitteisiin liittyvät 

tiedot kuten mittaustarkkuus ja -taajuus, sijainti sekä tiedonsiirto. Energiankulutuksen 

mittaus toteutetaan perusmittauksen avulla ja kehittyneemmällä mittauksella selvitetään 

rakennuksen kaikkien energialähteiden kulutus sekä tuotanto. Rakennustasolla tapahtuvan 

mittauksen lisäksi voidaan suorittaa alamittauksia, ja mittausinfrastruktuurin asennuksessa, 

kalibroinnissa sekä huollossa on huomioitava valmistajan ohjeet [11]. 
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3 PROJEKTIN PILOTTIKOHTEET 

HOLISDER-pilottikohteet sijaitsevat neljässä ilmastoltaan sekä kulttuuriltaan erilaisissa 

maissa. Sijaintinsa lisäksi pilottikohteet eroavat toisistaan rakenteellisesti. DR-optimoinnin 

koejärjestelyissä käytettävät rakennukset ovat sekä asuin- että muita rakennuksia [1].  

3.1 Suomi 

Suomi toimii HOLISDER:n pohjoisimpana pilottikohdemaana sijoittuessaan boreaaliseen 

ilmastovyöhykkeeseen. Koillis-Euroopassa vallitseva boreaalinen ilmasto on luonteeltaan 

mannermainen lämpötilojen vaihdellessa voimakkaasti eri vuodenaikojen välillä. Lyhyeksi 

jäävä kasvukausi kestää keskimäärin 157 päivää vuodessa, ja lämmitystarpeen ulkopuolelle 

jäävien yli + 10 °C lämpötilojen summa on suhteellisen matala noin 1966 °C arvolla [16]. 

Energian kokonaiskulutukseen suhteutettuna Suomen RES-osuus on EU-maista toiseksi 

suurinta ollen noin 40 %. Suomen kokonaisenergiankulutus oli ennakkotietojen mukaan 

1,36 EJ vuonna 2017 [17] eli noin 378 TWh. Merkittävimmät yksittäiset energianlähteet 

olivat puupolttoaineet, öljy sekä ydinvoima. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP, 

Combined Heat and Power) oli ydinvoiman jälkeen merkittävin sähköntuotantotapa, ja 

ennakkotietojen mukaan sähkön kokonaiskulutus oli 85,5 TWh vuonna 2017 [17]. 

Suomen yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö. Väkilukuun suhteutettuna kaukolämmön 

tuotanto on Suomessa pohjoismaan suurinta. Kaukolämpöä tuotetaan yleensä joko CHP-

laitoksissa tai pelkkänä lämmöntuotantona, ja noin kolmasosa tuotantoon käytetystä 

polttoaineesta on puuta sekä muita biomassoja [18]. Suomen lämmitysmarkkinoiden 

sääntelemättömyyden ansiosta kaukolämpöyritykset voivat hankkia lämpöä haluamistaan 

lähteistä, hinnoitella vapaasti sekä liittämisvelvollisuuden puuttuessa valita asiakkaansa ja 

lämmöntuottajat. Toisaalta asiakkaillakin on lähtökohtaisesti oikeus valita eri lämmitys- 

sekä jäähdytysvaihtoehdoista, ja lämmitysmarkkinoiden asiakkailla on mahdollisuus saada 

tehokasta palvelua, hinnoittelu pysyy kohtuullisena ja toiminta tehokkaana [19]. 

Lämmitysmarkkinoiden tavoin Suomen sähkömarkkinat ovat avoimet kilpailulle. Sähkön 

kilpailuttaminen on ollut kaikille käyttäjille syksystä 1998 lähtien sähkömarkkinoiden 

avauduttua kilpaillulle asteittain vuonna 1995 voimaantulleen sähkömarkkinalain myötä. 

Vähittäismyynnin kilpailuttamisen lisäksi kuluttajilla on mahdollisuus myydä omaa 

pienimuotoista sähköntuotantoaan sähkömarkkinoille [20]. 
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Suomi on osa pohjoismaisia tukkusähkömarkkinoita tehostaen pohjoismaisen vesivoiman 

käyttöä sekä niin sanotun vihreän sähkön kauppaa sähkön kilpailutuksen kanssa [20]. 

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan RES-tuotannon avulla tehtyä sähköä. EU:n sähkön 

sisämarkkinoita koskeva direktiivi sääntelee Suomenkin sähkömarkkinalainsäädäntöä, ja 

direktiivin lisäksi yhteisillä verkkosäännöillä pyritään edistämään eurooppalaisten 

sähkömarkkinoiden yhtenäistämistä EU:n tavoitteiden mukaisesti [20]. 

Kuluttajalla on nykyään mahdollisuus kilpailuttaa sähköenergiansa. Siirtohintaa asiakas ei 

voi kuitenkaan kilpailuttaa siirtopalvelun ollessa paikallisen sähköverkonhaltijan 

yksinoikeus, ja sähkön siirtohinnan yhteydessä maksetaan sähkön valmisteveroa eli 

sähköveroa. Kilpailutettavan sähköenergianhinnan osuus vaihtelee asiakasryhmittäin ollen 

yksityisille kuluttajalle useimmiten 40–50 % sähkölaskusta [21].  

HOLISDER:n kannalta rakennusmääräyskokoelman keskeisimmät osat ovat ilmanvaihdon 

ja sisäilmaston raja-arvot esittelevä D2 Rakennusten sisäilmasto sekä uusien rakennusten 

lämmitys- ja jäähdytysenergian käyttöön liittyvä D3 Rakennusten energiatehokkuus [14]. 

Rakennusmääräyskokoelman lisäksi energiaan ja sähköön liittyvät lait sekä asetukset 

vaikuttavat projektin toteutukseen Suomessa. Sähkömarkkinalaki 588/2013 on projektin 

toteutuksen kannalta tärkeimpiä sen 13 § määritellessä sähkön jakeluverkonhaltijalle 

(DSO, Distribution System Operator) monopoliaseman vastuualueellaan [14]. Alueellisen 

monopolin myötä kuluttaja voi kilpailuttaa ainoastaan sähköenergian osuuden laskustaan 

muiden toimijoiden pääsyn DSO:n vastuualueelle ollessa lainsäädännöllisesti rajoitettu. 

Lainsäädännön lisäksi DR-optimoinnin pilotointiin liittyy olennaisesti energianmittaus. 

Suomi on ensimmäisten joukossa toteuttanut sähkönkulutuksen mittauksen 

tuntiperusteisena etäluettavien energiamittareiden avulla mahdollistaen tarkemman 

sähkönkulutuksen seurannan ja hinnoittelun perustumisen todelliseen tuntikulutukseen 

vuosittaisen arvion sijasta. Etäluenta tapahtuu keskitetyissä mittareiden luentajärjestelmissä 

Internetin tai sähköverkon avulla luodulla yhteydellä tietojen jatkokäsittelyä sekä 

sähköyhtiöille toimittamista varten, ja tunnittaiset kulutustiedot kerätään päivittäin 

seuraavana päivänä mittauksesta [22]. Sähkönkuluttajien lisäksi niin sanottuja 

älymittareilla on käytössä suurimmalla osalla kaukolämpöasiakkaista [23]. Älymittareilla 

voidaan kulutustietojen ohella selvittää muun muassa vikoja ja keskeytyksiä tehostaen 

energiapalveluiden toimintaa.   
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Suomessa implisiittisen DR:n toteuttaminen on jo mahdollista älymittareiden ja pörssin 

mukaisen hinnoittelun ansiosta. Eksplisiittinen DR voidaan toteuttaa rajallisesti erilaisten 

toimijoiden päästessä vain tietyille markkinoille [4]. Osallistumismahdollisuuksia pyritään 

kuitenkin lisäämään sähkömarkkinalakia muuttaen. Suomessa DR pyritään laajentamaan 

sähkömarkkinoiden ulkopuolelle, ja kaksisuuntainen kaukolämpö -mallilla pyritään 

mahdollistamaan kaukolämpöasiakkaiden ylijäämä energian myyminen [23]. 

3.2 Iso-Britannia 

Iso-Britannia on ainoa projektin pilottikohdemaana toimiva saarivaltio. Suurimmaksi osin 

Atlantin pohjoisen ilmastovyöhykkeen alueelle sijoittuvan Iso-Britannian lämpötila pysyy 

Atlantin valtameren vaikutuksesta suhteellisen alhaisena pitäen yli + 10 °C lämpötilojen 

summan keskitasolla noin 3198 °C arvolla. Kasvukauden kestokin on keskitasolla ollen 

noin 255 päivää vuodessa [16], ja maan eteläosissa arvot ovat korkeampia.   

Oikaisematon kokonaisenergiankulutus oli Iso-Britanniassa vuonna 2017 190,5 Mtoe [24] 

eli noin 2,2 PWh, ja asukaslukuun suhteutettuna se on vain noin puolet Suomen 

kokonaisenergiankulutuksesta. Iso-Britannian kokonaisvaltainen RES-kulutus oli 10,7 % 

vuonna 2017 [25] maakaasun ja öljyn ollessa selvästi maan merkittävimmät yksittäiset 

energianlähteet. RES-tuotannon kasvusta huolimatta sähköntuotannossa maakaasun osuus 

on edelleen merkittävin, ja sähkön loppukulutus oli Iso-Britanniassa noin 298 TWh vuonna 

2017 [25] eli noin kolmasosa Suomen kulutuksesta asukaslukuun suhteutettuna. 

Iso-Britanniassa rakennuksien lämmitys toteutetaan yleensä maakaasulla, ja kaukolämpö 

on huomattavasti harvinaisempi lämmitysmuoto kuin Suomessa. Kaukolämpöjärjestelmien 

käyttöönottoa on kuitenkin alettu tukemaan poliittisesti päästötavoitteiden saavuttamiseksi 

hajautetun tuotannon edistämisen kautta. Iso-Britannian sähköntuotannossa sivutuotteena 

syntyy kaukolämmöksi soveltuvaa hukkalämpöä, ja kyseisen lämmön hyödyntäminen 

mahdollistaisi siirtoinfrastruktuurin rakentamisen tyypillisesti kannattaville alueille [26]. 

Suomen energiamarkkinoiden tavoin Iso-Britanniassa asiakkaat saavat valita energian 

toimittajansa sähkö- ja kaasumarkkinoiden yksityistämisen myötä. Energiayritykset voivat 

tuottaa, siirtää ja myydä energiaa toimiessaan joko kaikilla kolmella osa-alueella tai vain 

osalla niistä [27]. Asiakkaat voivat kilpailuttaa energialaskustaan suurimman osan veroja ja 

verkkokustannuksia lukuun ottamatta siirtoyhtiöiden ollessa monopoliasemassa [28]. 
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Iso-Britannian Rakennuslaki 1984 esittää Englannille sekä Walesille rakennussäännökset, 

ja Skotlantia velvoittaa Rakennuslaki 2003.  HOLISDER:n kannalta merkittävin on lakien 

osa L Polttoaineen ja tehon säilyminen sen sisältäessä luvun energiatehokkuustodistuksista 

(EPC, Energy Performance Certificate) [14] sekä asettaessa rakennusten energiakäyttöön 

liittyviä vaatimuksia. GDPR velvoittaa Iso-Britanniaa EU-eron voimaan astumiseen saakka 

sekä sen jälkeen tietojenkäsittelytoiminnan kohdentuessa EU-kansalaisiin, ja valtion oma 

tietosuojalaki 1998 noudattelee EU:n tietosuojadirektiiviä 1995 [14]. 

Älymittareiden asennus on Iso-Britanniassa vielä kesken. Energiayhtiöiden on asennettava 

valtion älymittaustoteutusohjelman mukaisesti kaasun ja sähkön älymittareita kymmeniin 

miljooniin kotitalouksiin sekä muihin pienempiin rakennuksiin vuoteen 2020 mennessä. 

Älymittarien asennus toteutetaan pääsääntöisesti 2015–2020 välisenä aikana [29]. 

Iso-Britanniassa implisiittinen DR voidaan toteuttaa energiamarkkinoiden kilpailutuksen 

ansiosta, ja älymittareiden yleistyessä kuluttajat pystyvät tarkemmin seuraamaan omaa 

kulutustaan. Kaikille avoimet energiamarkkinat mahdollistavat eksplisiittisen DR:n oman 

pientuotannon myymisen ollessa mahdollista. Suomen tavoin Iso-Britannian tasapainotus- 

ja tukkumarkkinoille osallistuminen on mahdollistettu vain jälleenmyyjille, ja Suomesta 

poiketen itsenäisillä aggregaattoreilla on markkinoille pääsymahdollisuus [4]. 

3.3 Kreikka 

Kreikka toimii eteläisimpänä pilottikohdemaana sijoittuen välimerellisen ilmaston alueelle. 

Välimeren pohjoisella ilmastovyöhykkeellä kasvukauden kesto on keskimäärin 335 päivää 

vuodessa käsittäen melkein koko vuoden. Aktiivisten yli + 10 °C lämpötilojen summa on 

noin 5104 °C [16] vuoristoalueiden ulkopuolella, ja vuoristoissa arvot ovat matalampia. 

Uusimmat energiankulutustiedot löytyivät Kreikalle vuodelta 2016. Kreikassa energian 

kokonaiskulutus oli vuonna 2016 24,1 Mtoe [30] eli noin 210 TWh, ja pelkkää sähköä 

kulutettiin 4,6 Mtoe [30] eli noin 53 TWh. Asukaslukuun suhteutettuna Kreikan energian 

kokonaiskulutus oli noin kolmanneksen Suomen kokonaisenergiankulutuksesta vuonna 

2016, ja pelkän sähkön osalta asukaslukuun suhteutettu kulutus oli Kreikalla noin 

kolmasosan. Yksittäisistä energianlähteistä merkittävin on öljy sen muodostaessa yli puolet 

energian loppukulutuksesta. Kreikan RES-osuus energian loppukulutuksesta oli vuonna 

2016 noin 15 % [31], ja maakaasun sekä hiilen osuus oli RES-osuutta suurempi. 
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Kaukolämmön käyttö on Kreikassa todella pienimuotoista. Rakennusten lämmitykseen 

käytettävä kaukolämpö tuotetaan yleensä fossiilisilla polttoaineilla lämpövoimaloissa, ja 

kunnalliset yritykset vastaavat verkon rakentamisesta sekä käytöstä [32]. Tehokkaita CHP-

laitoksia sekä RES-tuotantoa on alettu tukemaan päästötavoitteiden saavuttamiseksi [33], 

ja kyseiset tuet todennäköisesti lisäävät sekä tehokkaiden CHP-laitosten rakentamista että 

kaukolämmön käytön suosiota rakennusten lämmityksessä. 

Energiamarkkinoiden avoimen kilpailun toteutus on vielä kehitysvaiheessa Kreikassa. 

Monopoliaseman aiemmin omistaneet julkiset yhtiöt hallitsevat edelleen sekä maakaasu- 

että sähkömarkkinoita, ja vain sisämaan sähköasiakkailla on oikeus kilpailuttaa energian 

toimittajansa. Sähkönmarkkinoiden avautumisesta huolimatta tuotantoon osallistuminen on 

rajoittunut vain suurempien kuluttajien mahdollisuudeksi [33]. 

Kreikassa kuluttajien energiakustannukset muodostuvat Suomen ja Iso-Britannian tavoin 

energia- ja siirtomaksuista sekä valtion perimistä veroista. Suurin osa kreikkalaisten 

pienkuluttajien sähkölaskuista muodostuu energiamaksuista, ja kyseiset kustannukset ovat 

olleet täysin vapautettuja heinäkuusta 2013 lähtien. Sähkölaskun vero-osuuteen on usein 

sisällytetty ylimääräisiä maksuja aiheuttaen kuluttajille maksu- sekä luottamusongelmia, ja 

kuluttajista vain harva kilpailuttaa sähköntoimittajaansa [33].  

EU:n jäsenvaltiona Kreikka on huomioinut lainsäädännössään EU-direktiivit. Rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivi 2002/91/EY (EPBD, Energy Performance of Buildings 

Directive) on käännetty Kreikassa kansalliseksi laiksi, ja kreikkalainen rakennusalan EE-

asetus KENAK noudattelee eurooppalaisia standardeja muun muassa EPC vaatimuksissa. 

Kreikassa noudatetaan muitakin HOLISDER-toteutuksen kannalta keskeisiä säännöksiä 

kuten GDPR, ja toisaalta Kreikan ei ole säädetty älymittausinfrastruktuurin asentamisesta 

tai DR-ohjelmiin osallistumisesta isoja teollisuuskuluttajia lukuun ottamatta [14]. 

Älymittausinfrastruktuurin asennus on Kreikassa vasta aloitusvaiheessa. Kreikassa on 

käynnistetty pilottihanke 200 000 mekaanisen sähkömittarin korvaamiseksi älymittareilla 

sähkönkulutuksen kaukovalvonnan sekä oman kulutuksen seurannan mahdollistamiseksi. 

Pilottihanke aloittaa maanlaajuisen vanhentuneiden mittareiden korvausprosessin koskien 

yhteensä 7,5 miljoonaa sähkömittaria eri puolilla valtiota, ja kyseistä prosessia hankaloittaa 

toisiinsa kytkemättömät sekä itsenäisen sähköjärjestelmän omaavat saaret [34].  
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Implisiittisen sekä eksplisiittisen DR-ohjelman toteuttaminen on Kreikassa hankalahkoa 

tarvittavan mittausinfrastruktuurin ja lainsäädännön puuttuessa. Kuluttajien osallistuminen 

markkinoille on myös hyvin rajallista vain tiettyjen suurten teollisuusyritysten päästessä 

osallistumaan reservimarkkinoille. Kreikassa säätö- sekä tukkumarkkinat eivät ole avoimet 

vielä kenellekään, ja aggregaattorien toiminta on tarkastelun alla [4].  

3.4 Serbia 

Serbia on EU:n jäsenvaltioksi pyrkivä ehdokasmaa Balkanin niemimaalla. Pannonisen 

ilmastovyöhykkeen alueella sijaitsevan valtion kasvukausi kestää keskimäärin 250 päivää 

vuodessa ja aktiivisten lämpötilojen summa on noin 4099 °C [16]. Mannermaisen ilmaston 

lisäksi Serbian suhteellisen eteläinen sijainti vaikuttaa kyseisiin arvoihin.  

Energian kokonaiskulutus oli Serbiassa vuonna 2016 15,4 Mtoe [30] eli noin 179 TWh 

ollen asukaslukuun suhteutettuna noin kolmanneksen Suomen vastaavasta kulutuksesta. 

Suurin osa Serbian energiasta tuotetaan hiilellä ruskohiilen omavaraisuudesta ja alhaisista 

kustannuksista johtuen. Sähköntuotannossakin hiili on vakaiden kustannusten ansiosta 

maan yleisin energialähde, ja sähkön loppukulutus oli vuonna 2016 noin 29 TWh [35] 

vastaten noin neljännestä Suomen sähkönkulutuksesta asukaslukuun suhteutettuna. Serbian 

RES-osuus energian loppukulutuksesta oli vuonna 2016 20.9 % [36]. 

Serbiassa kaukolämpö on saman ilmasto-olosuhteen omaaviin EU-maihin verrattuna 

suhteellisen harvinaista ollen kuitenkin yleisempää kuin Kreikassa tai Iso-Britanniassa. 

Lämmöntuotanto toteutetaan Serbiassa enimmäkseen maakaasulla sekä muilla fossiilisilla 

polttoaineilla keskimäärin yli 25 vuotta vanhaa kaukolämpöinfrastruktuuria hyödyntäen, ja 

korkeasta keski-iästä johtuen nykyistä infrastruktuuria on tarkoitus saneerata lähiaikoina. 

Saneerauksen yhteydessä kaukolämpöverkostoa on tarkoitus laajentaa korvaten samalla 

hiilen ja nestemäisten polttoaineiden osuutta biomassalla sekä yhdyskuntajätteen avulla, ja 

tavoitteena on myös lisätä CHP-laitosten käyttöä tuotannon tehostamiseksi [37]. 

Kreikan tavoin Serbian energiamarkkinat ovat vielä kehitysvaiheessa. Energiamarkkinat 

vapautettiin Serbiassa vaiheittain, ja nykyään kaikki paitsi kotitaloudet sekä pienasiakkaat 

joutuvat hankkimaan energiansa avoimilta markkinoilta. Tammikuusta 2015 lähtien 

kotitaloudet ja pienasiakkaat ovat voineet kilpailuttaa energiantoimittajansa tai hankkia 

energiansa säädellyillä hinnoilla hallituksen nimeämän julkisen toimittajan kautta [35]. 
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Kuluttajat voivat kilpailuttamalla vaikuttaa Serbiassa energiakustannuksiinsa vain osittain 

kustannusten muodostuessa energian lisäksi veroista sekä jakeluverkon luonnollisesta 

monopolista johtuvista siirtomaksuista. Kilpailuttamismahdollisuudesta huolimatta koko 

valtion julkiseksi sähköntoimittajaksi nimetty yhtiö hallitsee yli 90 % markkinaosuudella 

sähkönmyyntiä avoimilla markkinoillakin uusien markkinatoimijoiden osallistumisesta 

huolimatta. Myynnin lisäksi samainen yhtiö tuottaa suurimman osan valtion sähköstä 

pienemmän energiatuotannon ollessa vähäistä [35], ja Serbiassa energiamarkkinatoiminta 

on pääosin luvanvaraista. 

Serbian lainsäädännössä sekä standardeissa on esitetty HOLISDER:n toteutuksen kannalta 

keskeisiä ohjeita ja määräyksiä esimerkiksi energiatehokkuudesta, sisäilman laadusta ja 

rakennusautomaation vaikutuksista. Energian tehokkaasta käytöstä on säädetty kyseistä 

nimeä kantavassa laissa määrittäen edellytykset sekä vähimmäisvaatimukset tehokkaalle 

käytölle siirrosta loppukulutukseen, ja Serbiassa uusille sekä saneerattaville kohteille on 

laadittava EPC rakennuslain mukaisesti [14]. Lainsäädäntöä sekä standardeja on pyritty 

yhtenäistämään EU:n kanssa jäsenvaltioksi pääsyn edistämiseksi, ja esimerkiksi GDPR on 

huomioitu Serbian henkilötietojen suojaa koskevan lain uusimmassa luonnoksessa. 

Energiamarkkinoiden lisäksi Serbian älymittausinfrastruktuurin toteutus on vielä kesken. 

Serbiassa on laadittu projekti 3,5 miljoonan olemassa olevan sähkömittarin korvaamiseksi 

älymittareilla, ja ensimmäisten mittareiden asennuksen oli tarkoitus tapahtua vuoden 2015 

lopusta 2016 alkuun [38]. Projektin toteutus ei ole kuitenkaan onnistunut suunnitelman 

mukaisesti mittareiden hankintaan liittyvistä ongelmista johtuen [35].    

Serbian mittausinfrastruktuurin nykytilanne tuottaa haasteita DR-toteutukselle kulutuksen 

seurannan epätarkkuudesta johtuen, ja toisaalta valtion energiasektorilla meneillään oleva 

kehitys parantaa toteutusmahdollisuuksia. Implisiittisen DR-ohjelman toteuttamista edistää 

Serbian energiamarkkinoiden avautuminen energian hankinnan tapahtuessa markkinoiden 

kautta. Julkisen energiahankintaoikeuden ulkopuolella olevat asiakkaat ovat velvollisia 

osallistumaan energiajärjestelmän tasapainotukseen energiantoimittajansa kautta [35]. 

Energiamarkkinoille osallistuminen on Serbiassa vielä luvanvaraista hankaloittaen 

eksplisiittinen DR-ohjelman toteuttamista, ja implisiittistä DR-ohjelman toteuttamista 

hidastaa energian kilpailutuksen vähyys. 
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3.5 Pilottikohteet 

Projektin pilottikohteiden tiedot on esitetty taulukossa 3.5. Pilottikohteina (taulukko 3.5) 

toimivista 84 rakennuksesta 76 on asuinkäyttöön tarkoitettuja, ja asuinrakennusten lisäksi 

pilottikohteina toimii viisi toimistorakennusta, kauppakeskus, koulu sekä hotelli. Serbian 

pilottikohteena toimivassa kaupunginosassa on 44 kerrostaloa käsittäen 3500 asuntoa [1]. 

Kerrostalotyyppiset rakennukset toimivat asuinpilottikohteina myös Suomessa sekä Iso-

Britanniassa. Suomen kohteessa asuntoja on 91. Iso-Britannian kuusi asuinpilottikohdetta 

sijaitsee kahdella asuinalueella käsittäen yhteensä 166 asuntoa, ja Kreikan pilottikohteina 

toimivilla kolmella asuinalueella olevista pientaloista 25 käytetään pilotointiin [39]. 

Taulukko 3.5. HOLISDER-pilottikohteiden olennaiset tiedot. [1], [39] 

Sijainti 
Rakennukset 

tyypeittäin 

Kokonais-
pinta-ala 

[ha] 

Energian 
kulutus 

[GWh/a] 

Energia-
kustannukset 

[k€/a] 

Käyttäjät 

[kpl/d] 

Ateena, 
Kreikka 

2 julkista 
25 asuntoa 

1,4 1,9 (sähkö) 145 (sähkö) 330 

Lontoo, 

Iso-

Britannia 

3 julkista 

6 asuin 

(166 asuntoa) 

6,9 
14 (sähkö) 
7,2 (kaasu) 

2000 (sähkö) 
440 (kaasu) 

5160 

Helsinki, 
Suomi 

2 julkista 

1 asuin 

(91 asuntoa) 

5,7 
5,5 (sähkö) 
3,9 (DH) 

460 (sähkö) 
190 (DH) 

1330 

Belgrad, 

Serbia 

1 julkista 
44 asuin 

(3500 asuntoa) 

17 
8,6 (sähkö) 

4,2 (DH) 

1700 (sähkö) 

620 (DH) 
14000 

Asuinrakennusten lisäksi Kreikan pilottikohteisiin (taulukko 3.5) lukeutuu kaksi julkista 

rakennusta. Kyseiset kohteet ovat toimistorakennuksia [1]. Iso-Britannian pilottikohteiksi 

on asuinpilottikohteiden lisäksi määritelty kaksi toimistorakennusta sekä hotelli. Viimeinen 

pilotointiin käytettävistä toimistorakennuksista sijaitsee Suomessa. Pilottikohteena toimiva 

kauppakeskus on Suomen toinen julkinen pilottirakennus ja Serbian julkinen rakennus on 

koulu [39]. Pilottikohteiden sijainti on merkitty maan pääkaupungin mukaisesti Ateenaksi, 

Lontooksi, Helsingiksi tai Belgradiksi rakennusten sijaitessa pääkaupunkien läheisyydessä. 

Suomen pilottikohteiden (taulukko 3.5) noin 5,7 ha suuruinen kokonaispinta-ala jakautuu 

epätasaisesti kohteiden erilaisista rakennustyypeistä johtuen. Kohteiden kokonaispinta-alan 

jakauma on epätasaista myös Kreikassa sekä Iso-Britanniassa ollen Kreikan kohteille noin 

1,4 ha ja Iso-Britannian noin 6,9 ha. Serbian pilottikohteiden noin 17 ha kokonaispinta-ala 

painottuu suurimmaksi osin asuinpilottikohteelle ottaen huomioon kohteen laajuuden.  
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Energiankulutus jakautuu kokonaispinta-alan tavoin epätasaisesti. Kreikan pilottikohteissa 

(taulukko 3.5) energiaa käytetään ainoastaan sähkön muodossa yhteensä noin 1,9 GWh/a 

aiheuttaen kustannuksia noin 145 k€/a. Iso-Britannian tapauksessa sähkön lisäksi toisena 

energiamuotona käytetään kaasua, ja kaukolämpö on käytössä sekä Suomen että Serbian 

kohteissa. Serbian kohteiden sähkön kustannukset ovat noin 1,7 M€/a 8,6 GWh/a 

kulutuksella kaukolämmön kustannusten jäädessä noin 620 k€/a 4,2 GWh/a kulutuksella. 

Suomen kohteissa kaukolämmön kustannukset ovat noin 190 k€/a 3,9 GWh/a kulutuksella, 

ja sähköä käytetään yhteensä noin 5,5 GWh/a aiheuttaen kustannuksia noin 460 k€/a. Iso-

Britannian kohteet käyttävät kaasua noin 7,2 GWh/a aiheuttaen kustannuksia noin 440 k€/a 

sähkön kustannusten noustessa noin 2,0 M€/a 14 GWh/a kulutuksella.  

Suomen kohteilla (taulukko 3.5) on yhteensä keskimäärin 1330 päivittäistä käyttäjää. Iso-

Britannian kohteita käyttää noin 5160 henkilöä päivittäin ja Serbian kohteita noin 14000. 

Kreikan kohteiden käyttäjien määrä on yhteensä noin 330 henkilöä päivässä. Käyttäjät 

jakautuvat epätasaisesti pilottikohteiden kesken erilaisista käyttötarkoituksista johtuen.     

Rakennusten teknilliset varustelutasot poikkeavat sekä kohdemaiden että kohteiden välillä. 

Iso-Britannian, Suomen sekä Serbian kohteissa on älykkäitä mittaus- ja toimilaitteita sekä 

antureita rakennuksen käytön, kosteuden, lämpötilan ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

(VOC, Volatile Organic Compound) määrittämiseen [1]. Kyseisenlaista varustelutasoa ei 

ole maiden kaikissa kohteissa, ja Serbian sekä Iso-Britannian tapauksessa MOEEBIUS on 

vaikuttanut varustelutasoon yhteisten pilottikohteiden myötä tarjoten valmiit rakennusten 

tietomallinnuksetkin (BIM, Building Information Modeling). Kaikkiin kohteisiin tullaan 

hankkimaan sekä asentamaan tarvittavat käyttö-, lämpötila-, kosteus- ja valaistusanturit 

sekä älykkäät mittaus- ja toimilaitteet jääden rakennuksiin projektin päätyttyä [1]. 

Pilottikohteissa on tai tulee olemaan älymittauksen, -termostaattisen ja -valaistuksen lisäksi 

älykoti EMS, anturit sekä lämpövarasto [1]. Kyseisen varustelutason toteutus vaihtelee eri 

kohteiden välillä. Iso-Britannian kohteissa varustelutaso on suhteellisen korkea käytössä 

olevan kaupallisen BEMS:n sekä muutamiin kohteisiin asennettujen tai asenteilla olevien 

PV-järjestelmien ja varageneraattorien myötä. Kaupallinen BEMS on käytössä Suomenkin 

kohteissa ja kohteisiin on asennettu poistoilmalämpöpumppu (PILP) tai PV-järjestelmä [1].  
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4 KYSYNTÄJOUSTON PILOTOINTI 

DR:n pilotointi aloitettiin määrittämällä pilottikohteiden kuormat erilaisten tietolähteiden 

avulla. Kuormien määrityksen tarkoituksena oli selvittää kohteiden joustopotentiaalia sekä 

pilotoinnin vaikutusten arviointiin tarvittavia laitehankintoja ja mahdollisia muutostarpeita. 

Pilotointiin liittyvää selvitystä sekä mahdollisia välituloksia käsitellessä Suomen kohteista 

käytetään nimitystä kohde X, kohde Y ja kohde Z kohteiden yksityisyyden suojelemiseksi. 

4.1 Kuormien selvittely 

Suomen kohteiden kuormien määrityksessä hyödynnettiin kohteiden luovutusaineistosta 

sekä kiinteistöautomatiikasta saatavia tietoja ja muita tietolähteitä hyödynnettiin tarpeen 

mukaisesti. Kohteiden luovutusaineistoa käytettiin kuormien määrityksessä ensisijaisena 

tietolähteenä kiinteistöautomatiikan antaessa tietoa vain siihen liitetyistä laitteista ja 

kuormien tehoja ei välttämättä esitetty energiankulutuksen ollessa tärkeämmässä roolissa. 

Luovutusaineistosta saatiin selville laajempi kokonaiskuva tutkittavan kohteen kaikista 

kuormista sen esittäessä rakennushankkeen toteutusta todenmukaisella tavalla [40]. Tästä 

huolimatta aineistossa oli ristiriitaisuuksia muun muassa laitteiden määrissä, sijainneista 

sekä teknisistä tiedoista ja osa tarvittavista tiedoista puuttui kokonaan. Ristiriitaisuuksien 

kohdalla noudatettiin yleistä sääntöä olettaen yksityiskohtaisemman asiakirjan olevan 

suurpiirteisempää pätevämpi [40], ja puuttuvat tiedot pyrittiin olettamaan muun muassa 

vastaavanlaisten laitteiden tai tilojen perusteella muiden kohteiden tiedoista. 

Kuormitusselvitystä vaikeutti kohteiden luovutusaineiston ristiriitaisuuksien ja puutteiden 

lisäksi aineiston ikä. Nimensä mukaisesti rakennusten luovutus- eli loppuaineisto laaditaan 

rakennusprojektin lopulla [40]. Luovutusaineiston ulottuessa muutaman vuoden takaisesta 

parin kymmenen vuoden päähän osa alkuperäisistä kuormista on muuttunut esimerkiksi 

energiasaneerauksen yhteydessä. Valaistuskuorma on todennäköisesti laskenut kiristyvien 

energiatehokkuusvaatimuksien myötä poistaen hehku- ja halogeenilamppuja markkinoilta 

sekä vähitellen myös käytöstä. Poistuvat lampputyypit korvataan yleensä energiasäästö- tai 

led-lampuilla tuottaen saman valomäärän pienemmällä teholla esimerkiksi teholtaan 75 % 

pienemmän energiasäästölampun valontuoton ollessa 60 W hehkulamppua suurempi [41]. 

Valaistuksen lisäksi muitakin alkuperäisiä kuormia on mahdollisesti korvattu uudemmilla 

energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla tai poistettu kokonaan rakennuksen sekä käyttäjien 

muutoksista johtuen, ja toisaalta kohteisiin on voinut tulla uusia kuormia. 
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4.1.1 Loistehon kompensointi 

Kohteen kuormitusmuutokset vaikuttavat sekä pätö- että loistehon suuruuteen. Pätöteho on 

ainoa markkinakelpoinen tehokomponentti soveltuessaan suoraan hyödynnettävissä muun 

muassa moottoreiden pyörittämiseen [42]. Loisteho sen sijaan on jo nimensäkin perusteella 

vähemmän haluttu tarpeellisuudestaan huolimatta. Puhtaasti resistiivisiä sähkövastukseen 

perustuvia kuormia lukuun ottamatta loisteholla on vaikutusta sähkölaitteiden toimintaan 

esimerkiksi moottorin magnetoinnin tapahtuessa loistehon avulla [42].  

Vaihtosähköpiirissä jännitteen ja virran välinen vaihekulma muodostaa loissähköä. Virran 

vaihekulman seurauksena pätötehon tuotanto laskee [42] tehokertoimen ollessa vähemmän 

kuin yksi. Tehokerroin osoittaa pätötehon osuuden virran ja jännitteen tulona saatavasta 

näennäistehosta. Samassa vaiheessa kulkevan virran ja jännitteen tapauksessa tehokerroin 

on yksi näennäistehon sisältäessä pelkän pätötehokomponentin. Virran kulkiessa jännitteen 

kanssa eri vaiheessa tehokertoimen arvo pienenee virran ja jännitteen välille muodostuvan 

vaihekulman myötä. Näennäisteho ei ole vaihekulman muodostumisen jälkeen puhtaasti 

pätötehoa vaihekulman muodostaessa loistehokomponentin. Jännitteen sekä virran arvon 

pysyessä muuttumattomina näennäistehon arvo ei muutu vaihekulman kasvusta huolimatta 

aiheuttaen tarvetta pätötehokomponentin osuuden pienenemiselle loistehon kasvun myötä. 

Loisteho voi olla virran ja jännitteen välisestä vaihekulmasta riippuen joko kapasitiivista 

tai induktiivista. Kapasitiivisen loistehon tapauksessa virta on aina jännitettä edellä ja 

induktiivisella jäljessä. Sähköverkon kannalta induktiivinen loisteho on parempi vaihtoehto 

järjestelmän toiminnan kaivatessa lievästi induktiivista vaihekulmaa [43]. 

Tehotariffiasiakkaat maksavat sekä käyttämästään että tuottamastaan loissähköstä niin 

kutsutun loistehomaksun.  Sähkönsiirtomaksuun sisällytetyn loistehomaksun tavoitteena on 

ohjata kuluttajien loissähkön käyttöä pitääkseen sähkö- ja asiakasverkon liittymiskohdan 

vaihekulman optimaalisella toiminta-alueella ylimääräisten haittojen välttämiseksi [43]. 

Verkkoyhtiöt määrittävät loistehosta maksettavan korvauksen sekä tehorajoitukset maksun 

muodostumisperusteiden yhteneväisyyksistä huolimatta. Käytetystä induktiivisesta sekä 

tuotetusta kapasitiivisesta loistehosta maksetaan tehoperusteisesti ilmaisosuuden ylittävältä 

osalta ja ilmaisosuus määritellään yhtiöittäin laskutettavan pätötehon huipun osuutena [43]. 

Kapasiteettisen loistehon ilmaisosuus on usein induktiivista pienempi laskutuksen ollessa 
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erillinen käytölle sekä tuotolle. Ilmaisosuuden lisäksi loistehomaksuja ei aiheudu riittävän 

pienestä käytöstä ja yleissiirtoasiakkaitakin voidaan laskuttaa haitallisesta ylityksestä [43]. 

Laskutettava loissähkön lisäksi kuluttaja voi tuottaa tarvitsemansa loistehon itse kiinteistön 

kompensointilaitteistoa hyödyntäen. Kokonaistaloudellisesti loissähkön tuottaminen on 

edullisinta kulutuslaitteen lähellä kiinteistön omissa verkoissa [43]. Loissähkön tuotannon 

tapahtuessa kiinteistön verkkoon liitetyllä kompensoinnilla voidaan välttää sähköverkon 

käyttökelpoisuuden kannalta turha ylimitoitus loistehon vaikuttaessa pätötehon lisäksi 

verkkokomponenttien mitoitukseen. Kiinteistökohtainen kompensointi muodostaa säästöjä 

sähkönkäyttäjällekin välttäessään loistehomaksut oikein mitoitetun laitteiston avulla. 

Verkkoyhtiöt ohjeistavat valitsemaan estokelaparistoja kiinteistökohtaisen kompensointiin. 

Loistehoa on perinteisesti kompensoitu pelkkää kapasitiivista loissähköä muodostavan 

kondensaattoripariston avulla aiheuttaen mahdollisuuden resonointitaajuuden syntymiselle 

toimiessaan induktiivista loissähköä tuottavan muuntajan kanssa. Resonanssitaajuuden 

osuessa verkossa esiintyvälle harmoniselle yliaaltotaajuudelle jännite säröytyy harmonisen 

yliaaltovirran moninkertaistumisen myötä [42]. Harmonisia yliaaltoja syntyy kiinteistöissä 

muun muassa sähkömoottorikäytöistä sekä elektroniikka laitteiden teholähteissä. Teknisten 

häiriöiden ja häviöiden välttämiseksi sähköverkkojärjestelmässä esiintyville yliaalloille on 

asetettu raja-arvot.  Resonanssitilanteen moninkertaistaessa harmonista yliaaltovirtaa raja-

arvot saattavat ylittyä rikkoen kiinteistön laitteiston verkkoyhteensopivuuskriteerejä [43]. 

Jännitteen säröytymisen todennäköisyyttä voidaan vähentää käyttämällä tarkoituksen 

mukaisesta estokelaparistoa loistehon kompensointiin. Estokelapariston portaittaisilla 

kondensaattoreilla voidaan luoda tarvittava perustaajuinen loisteho kapasitanssia säätäen ja 

kondensaattorin kanssa sarjassa kytketyn kuristimen induktanssi mahdollistaa harmonisista 

poikkeavan resonanssitaajuuden [42]. Tarkoituksen mukaisesti toteutettuna kompensointi 

ei aiheuta resonointia, ylikuormitusta tai -kompensointia ollen lievästi induktiivinen pitäen 

kustannukset minimissään. Resonanssin lisäksi estokela alentaa kytkentävirtapiikkejä [42]. 

Pilottikohteiden asiakasverkoissa tehokertoimet pysyvät sallituissa rajoissa kompensoinnin 

ansiosta. Kiinteistökohtaisen kompensointilaitteiston lisäksi sähkölaitteet saattavat sisältää 

kompensointiin tarkoitettuja komponentteja kuten elektronisia liitäntälaitteita vähentäen 

laitteen aiheuttamia häiriöitä. Kaupalliset pilottikohteiden loistehot pysyvät ilmaisosuuden 

rajoissa laite- ja kiinteistökohtaisen kompensoinnin toimiessa asianmukaisesti. Asuinkohde 
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ei sen sijaan maksa loistehostaan asiakasmuodostaan johtuen. Loistehokustannusten ollessa 

minimitasolla kuormitusselvityksessä ei erikseen tarkastella loistehon osuutta.   

4.1.2 Kohteiden kuormat 

Kohteiden kuormat listattiin kerroksittain joko yksittäin tai laiteyksikköinä ja jokaisen 

kerroksen valaistuskuorma käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Pelastustoimintoihin liittyviä 

kuormia kuten savukaasupuhaltimia ja turvavalaistusta ei huomioitu kuormituslistaukseen 

vaikuttaessaan turvallisuuden toteutumiseen hätätilanteissa. Kuormitusselvityksen kannalta 

pelastustoimintoihin liittyvien kuormien huomiotta jättämisellä ei ole olennaista vaikutusta 

kyseisten kuormien ollessa joko suhteellisen pieniä tai normaalitilanteessa pois käytöstä. 

Esimerkiksi savukaasupuhaltimien tapauksessa hätätilanteeseen tarkoitettuja puhaltimia ei 

ole tarkoitettu normaaliin ilmanvaihtoon [44] rajoittaen kyseisten puhaltimien aiheuttaman 

kuormituksen ainoastaan laitteiden määräaikatarkastus- ja todellisiin hätäkäyttötilanteisiin. 

Laadituista kuormituslistauksista huomattiin kaukolämpölaitteiston muodostavan jokaisen 

kohteen merkittävimmän yksittäisen kuorman. Laitteiston aiheuttamasta kuormituksesta 

suurin osa kohdistuu nimensä mukaisesti kaukolämpöenergiaan. Kuorman suuruus saatiin 

määritettyä laitteistoon sisältyvien lämmönsiirtimien tehoista. Lämmönsiirtimien mitoitus 

perustuu pääsääntöisesti lämmityspiirin tehontarpeeseen. Käyttöajaltaan tai lämpötilaltaan 

poikkeavilla lämmityspiireillä kuten käyttövesi- ja lämmitysverkostoilla on omat erilliset 

lämmönsiirtimensä säätöautomatiikkoineen [45]. Suomen pilottikohteiden lämmityspiirien 

määrä oli kahdesta neljään muun muassa IV-verkoston lämmityksen tapahtuessa joissain 

kohteissa kaukolämmöllä. Samaan laitekokonaisuuteen kuulumisesta huolimatta kohteiden 

eri lämmönsiirtimet listattiin erillisinä laitteina kuormien jakautumisen hahmottamiseksi. 

Lämmönjakokeskuksen kokonaisenergian kulutus koostuu kaukolämmön lisäksi sähköstä 

keskuksen sisältämistä moottoritoimisista laitteista sekä automatiikasta johtuen. Kohteiden 

kuormituslistaukseen huomioitiin ainoastaan keskuksen kiertovesipumput muiden sähköön 

kohdistuvien kuormien ollessa suhteellisen pieniä. Kiertovesipumpun ottama teho saatiin 

ilmoitetusta moottorin tehosta [45]. Lämmönsiirtimien tavoin kohteiden kiertovesipumput 

listattiin erillisinä kuormina ollen kohteiden pienimpiä kuormia alle 10 kW tehoillaan. 

Kohteiden erilaisista käyttötarkoituksista johtuen kuormitusselvityksessä havaitut kuormat 

vaihtelivat merkittävästi kohteiden välillä. Lämpöpumppukohteessa PILP muodosti yhden 
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keskeisimmistä kuormista. Poistoilmasta talteen ottamansa lämmön lisäksi PILP kuluttaa 

sähköä muun muassa kompressorien toimintaan [46]. Kuormituslistaukseen huomioitiin 

ainoastaan PILP:n ottama sähköteho lämpötehon ollessa muiden kohteen kuormien kuten 

lämmityksen ja valaistuksen aiheuttamaa lämpöä. 

IV-järjestelmään kuuluvista laitteista suurimmat kuormat aiheutuivat koneellisista tulo- ja 

poistoilmajärjestelmistä. Rakennuksesta koneellisen puhaltimen avulla poistetun sisäilman 

tilalle tuodaan koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän tapauksessa ulkoilmaa toisella 

puhaltimella [47]. Järjestelmän aiheuttamaan kuormitukseen huomioitiin puhaltimet sekä 

mahdolliset pumput laskemalla järjestelmään kuuluvien laitteiden tehot yhteen. Laskiessa 

IV-järjestelmän ominaissähkötehoa puhaltimien sekä säätölaitteiden ottama kokonaisteho 

pitää jakaa käyttöajan suuremmalla ilmavirralla [47]. Kohteiden kuormituslistauksessa ei 

otettu huomioon ilmavirtojen suuruutta tai käyttötaajuutta listauksen tarkoituksen ollessa 

tärkeimpien joustokohteiden löytäminen järjestelmän energiatehokkuuden sijasta. 

Selvityksen rajauksesta huolimatta muutamien savukaasupuhaltimien aiheuttamat kuormat 

oli huomioitava kuormituslistaukseen toimiessaan normaalitilanteissa koneellisen tulo- ja 

poistoilmanvaihtojärjestelmän poistopuhaltimena. Normaalissa ilmanvaihdossa käytettävät 

savunkaasupuhaltimet soveltuvat vain hätätilanteessa käytettäviä puhaltimia pienemmälle 

savun tuotannolle. Poistoilmapuhaltimina toimivat savukaasupuhaltimet käsiteltiin muiden 

poistoilmapuhaltimien tavoin puhaltimen aiheuttaman kuorman sisältyessä toiminnoiltaan 

sidotuista laitteista kuten pumpuista ja puhaltimista koostuvan laiteyksikön kuormaan.    

Koneellisten tulo- ja poistoilmajärjestelmien lisäksi kohteista löytyi kiertoilmakoneita sekä 

koneellisia poistoilmanvaihtojärjestelmiä. Kiertoilmakoneita käytetään ilman kierrätykseen 

palauttaen ilman takaisin samaan tilaan ja koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä 

poistetaan rakennuksen ilmaa puhaltimella [47]. Kuormina kyseiset laitteet lukeutuivat 

yleensä kohteen pienimpien ryhmään muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta kuten 

kohteen Y noin 13 kW erillispoisto. Koneellisiin poistoilmanvaihtojärjestelmiin lueteltavia 

erillispoistoja on tarkoitettu keskusilmanvaihtolaitteille sekä lämmöntalteenotolla (LTO) 

varustetuille IV-koneille soveltumattoman epäpuhtaan ilman poistamiseen epäpuhtauksien 

aiheuttaessa poistoilmaan muun muassa syttymis- tai palovaaraa [47]. 
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Jäähdytyksellä varustetuissa kohteissa jäähdytykseen liittyvät laitteet aiheuttivat suurimmat 

sähköön kohdistuvat kuormat. Sähkötoimisen jäähdytysprosessin kokonaissähkönkulutus 

sisältää muun muassa pumppauksessa kuluneen sähkön [48]. Jäähdytysyksikön kuormaan 

huomioitiin koko laiteyksikön sisältämät kuormat kuten kompressorit, lauhduttimet sekä 

pumput jäähdytyksen toteutuessa pelkällä sähköenergialla. 

Kohteiden valaistuskuormaa käsiteltiin kerroskohtaisesti ottaen huomioon koko kerroksen 

valaistukseen käytettyjen lamppujen sähkötehon. Valaistuksen aiheuttama kuormitus oli 

sekä kerros- että rakennustasolla kohteen keskeisimpiä kuormia muodostuessaan useista 

pienistä kuormista. Kerroskohtaisen valaistuskuorman arvo oli listan epätarkimpia ottaen 

huomioon lamppujen vaihtovälin tiheyden sekä vaihdon yksinkertaisuuden kohteen muihin 

keskeisiin kuormiin verrattuna ja kuormien selvitystapakin vaikutti arvion tarkkuuteen. 

Suomen jokaiseen pilottikohteeseen oli asennettu hissejä kohteiden käyttötarkoituksista ja 

kerrosmääristä johtuen. Kohteen muut kuormat vaikuttivat hissien aiheuttamien kuormien 

merkittävyyteen kohteisiin asennettujen hissien tehon ollessa noin 10 kW. Hissien lisäksi 

kohteiden varustelutasoon kuului ainakin yksi sähkökiuas sekä erilaisia keittiölaitteita ynnä 

muita sähkölaitteita. Kohteiden erilaisista käyttötarkoituksista huolimatta keittiölaitteet ja 

sähkökiukaat lukeutuivat keskeisimpien kuormien joukkoon keittiölaiteiden käsittäessä 

laitteet ammattikeittiöstä pienkeittiöön. Näiden lisäksi kohteista löytyi muitakin joustoon 

soveltuvia sähkökuormia kiinteinä, puolikiinteinä sekä irrallisina laitteina.  

4.2 Kiinteistöautomatiikka ja energianmittaus 

Kuormitusselvityksen yhteydessä tutkittiin kiinteistöautomatiikan olemassa olevia ohjaus- 

ja valvontaominaisuuksia KPI-yhtälöihin (taulukot 2.3.1–2.3.8) tarvittavien mittaustietojen 

selvittämiseen tarvittavien laitehankintojen ja muutosten hahmottamiseksi. Automatiikasta 

saatavilla olevien tietojen lisäksi selvitettiin muitakin jo käytössä olevia tietolähteitä kuten 

energiayhtiöiltä saatavia energianmittaustietoja sekä mittauksien tarkkuutta. Selvityksen 

tarkoituksena oli välttyä tarpeettomilta laitehankinnoilta hyödyntämällä mahdollisimman 

paljon kiinteistöihin jo aiemmin asennettuja mittauslaitteita. Kustannustekijöiden lisäksi 

turhat hankinnat voivat vaikuttaa negatiivisesti kohteiden käyttäjiin laitteiden asennuksista 

aiheutuvien häiriöiden kasvattaessa huolta mukavuuden huononemisesta DR:n myötä [3]. 
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Suomen kaikissa pilottikohteissa hyödynnettiin tuntiperusteista älymittausta sekä sähkön 

että kaukolämmön kulutuksen selvittämiseen. Tuntiperusteinen sähkön mittaus oli käytössä 

asuinkohteessa sekä julkisten rakennusten päämittauksen osalta, ja alamittauksista saatiin 

vain kuukausitasoista tietoa. Kohteiden tuntitasoiset energiakulutustiedot olivat nähtävissä 

BEMS:n avulla. Asuinkohteen tapauksessa järjestelmästä näkyi kiinteistön sähkönkulutus 

asukkaiden mittauksen tapahtuessa asuntokohtaisesti omien sähkömittareiden kautta. 

Kaukolämmön kulutusta mitataan jokaisessa kohteessa kokonaisuutena eri käyttökohteisiin 

erittelemättä. Energiankulutustietojen lisäksi lämmönjakokeskuksen toimintaa tarkkaillaan 

muun muassa lämpö- ja painemittareilla. Mittarien tarkkuuksista on säädetty standardeissa 

ollen lämpömittarille vähintään 2 °C 0…120 °C mitta-alueella ja painemittarin mittataulun 

halkaisija vaikuttaa vähimmäistarkkuuteen ollen alle 100 mm taululle 2,5 % 0…2,5 MPa 

mitta-alueella [45]. Energianmittauksesta poiketen muut lämmönjakokeskuksen toimintaan 

liittyvät tiedot saatiin kiinteistöautomatiikan välityksellä. Mittaustietojen tarkastelun lisäksi 

kiinteistöautomatiikkaa hyödynnettiin ohjauksessa asettamalla raja-arvot toiminnoille sekä 

hälytyksille. Pilottikohteiden tapauksessa lämmityksen ohjaukseen oli hyödynnetty muun 

muassa ulkolämpötilan arvoja ulkolämpötilan laskun kasvattaessa lämmityksen tarvetta. 

IV-järjestelmien ohjaukseen sekä valvontaan hyödynnettiin kiinteistöautomatiikkaa laitteen 

käyttötarkoituksen mukaisesti. Koneellisten tulo- ja poistoilmajärjestelmien ohjaus perustui 

lämpötiloihin, CO2-pitoisuuksiin sekä mahdollisiin muihin suureisiin vertaamalla mitattua 

suuretta asetettuun raja-arvoon. Pienemmillä IV-koneilla ohjaus oli toteutettu useimmiten 

joko pelkällä päälle/pois-komennolla tai kahdella nopeusvaihtoehdolla pysäytyksen lisäksi. 

Kiinteistöautomatiikan toimintakaavionäkymä koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän 

tapauksessa on esitetty kuvassa 4.2.1. Esimerkkinä toimiva IV-järjestelmä (kuva 4.2.1) on 

käytössä erään pilottikohteen toimistotilojen ilmastoinnin toteutuksessa.    

Toimintakaaviosta nähdään nimensä mukaisesti järjestelmän toiminta komponentteineen. 

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän (kuva 4.2.1) toimintakaaviossa näkyy 

vähintään tulo- ja poistopuhaltimet kanavineen sekä tarvittavat mittaukset ja suodattimet. 

Esimerkkijärjestelmää on täydennetty taajuusmuuttajilla, lämmitys- ja jäähdytyspattereilla 

sekä LTO:lla mittauksineen. Ulkoilmasäleikön ja suodattimen kautta sisäänotettu ilma 

esilämmitetään esimerkkijärjestelmässä (kuva 4.2.1) poistoilmasta talteenotetulla lämmöllä 

ja taajuusohjatun tulopuhaltimen jälkeen tuloilmaa voidaan lämmittää lisää kaukolämpöä 
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hyödyntävällä lämmityspatterilla. Huoneesta poistettavasta lämpimästä sisäilmasta otetaan 

lämpöä talteen vasta suodatuksen jälkeen. Poistoilman jäähdyttyä LTO:n seurauksena ilma 

poistetaan taajuusohjatun puhaltimen avulla säleikön kautta. Riittävän lämpimän ulkoilman 

tapauksessa LTO jätetään kokonaan hyödyntämättä ja lämmityspatterin sijasta käytetään 

jäähdytyspatteria hyödyntäen kohteen jäähdytyslaitteistolla tuotettua jäähdytysenergiaa. 

Kuva 4.2.1 Kiinteistöautomatiikan toimintakaavio koneelliselle tulo- ja poistoilmajärjestelmälle.  

Järjestelmän suunnitellun toiminnan lisäksi kiinteistöautomatiikasta nähdään reaaliaikainen 

käytännön toteutus mittaus- ja säätöarvoista. Esimerkkijärjestelmän (kuva 4.2.1) toimintaa 

voidaan arvioida esimerkiksi toimintakaavion yläkulmassa näkyvän ulkolämpötilan avulla. 

Mitatun 6,5 °C ulkolämpötilan tapauksessa sisäänotettavaa ilmaa on lämmitettävä välttäen 

huoneen lämpötilan laskemisen sisäänpuhalluksen yhteydessä. Esimerkkijärjestelmä toimii 

suunnitellusti tuloilman lämmitykseen käytettävien patterien moottoriventtiilin säätöarvon 

ollessa suurempi kuin 0 % eli moottoriventtiili on säätöarvosta riippuen jonkin verran auki. 

Lämpötilojen lisäksi suunnitellun toiminnan toteutumiseen vaikuttaa muun muassa paine. 

Esimerkkijärjestelmän (kuva 4.2.1) toimintaan liittyvät mittausarvot on esitetty mustalla 

tekstillä. Moottoriventtiilien ja taajuusmuuttajien säätöarvot näkyvät vihreänä komponentin 

päällä säätöarvojen tullessa suoraan komponentilta sähköisenä säätöviestinä. Mittausarvot 

tulevat sen sijaan anturin kautta. Komponenttien toimintaa tarkkailevien arvojen lisäksi 

esimerkkijärjestelmän asetusarvot on esitetty kiinteistöautomatiikassa joko sinisellä tai 
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punertavalla tekstillä mittausarvojen yläpuolella. Ohjaukseen käytettävistä asetusarvoista 

vain siniset voidaan määrittää suoraan punertavien arvojen muodostuessa laskennallisesti. 

Esimerkkijärjestelmän asetusarvot on esitetty kuvassa 4.2.2. Toimintakaaviota (kuva 4.2.1) 

ja asetusarvoja (kuva 4.2.2) vertailemalla huomataan esimerkiksi sisäänpuhalluslämpötilan 

asetusarvon muodostuvan laskennallisesti määritellyistä arvoista. Mitatun ja asetetun arvon 

liiallinen poikkeaminen näkyy esimerkkijärjestelmässä hälytyksenä värjäten arvolaatikon.   

Kuva 4.2.2 Kiinteistöautomatiikan asetusarvot koneelliselle tulo- ja poistoilmajärjestelmälle. 

Pilottikohteissa sijaitsevien IV-järjestelmien energiankulutus sisältyi kokonaiskulutukseen 

erottelemattomana. Järjestelmien aiheuttamaa osaa kulutuksesta ei pystynyt määrittämään 

tarkasti erillisen mittauksen puuttuessa. Poikkeustapauksena oli kohteen X koneelliset tulo- 

ja poistoilmajärjestelmät kiinteistöautomatiikan sisältäessä tiedot suurimpien järjestelmien 

energiankulutuksesta sekä muista kulutukseen liittyvistä tiedoista puhaltimiin jaoteltuna. 

Jäähdytysyksiköiden sähkönkulutuksen mittaus oli toteutettu joko muun mittauksen osana 

tai omana mittauksena yksikön muodostaessa oman keskuksen. Kiinteistöautomatiikalla 

valvottiin muun muassa jäähdytysyksikön lämpötiloja sekä paineita ja jäähdytyksen ohjaus 

oli toteutettu lämmityksen tavoin arvovertailulla. Energiankulutuksen seurantaan käytettiin 

kiinteistöautomatiikkaa ainoastaan kohteen X tapauksessa. Kiinteistöautomatiikan sijasta 

sähkönkulutuslukemat selvitettiin erillisen kulutusvalvontaohjelmalla kuukausitasolla. 
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Valaistuksen ohjaukseen oli hyödynnetty kiinteistöautomatiikan valoisuus- ja aikaohjausta 

sekä liike- ja läsnäolotunnistimilla. Ulkoa mitatun luonnolliseen valoisuuteen perustuvaa 

ulkovalaistuksen ohjausta käytettiin kaikissa Suomen kohteissa ollen valaistuksen tarpeen 

mukainen. Erillistä sähkönkulutusmittausta valaistukselle ei ollut.  

Kiinteistöautomatiikkaa hyödynnettiin lämmönjakokeskuksen lisäksi muissa lämmitykseen 

liittyvissä ohjauksissa sekä valvonnassa. Ulkolämpötila oli asetettu määrääväksi suureeksi 

muun muassa kaivolämmitykselle ja lämpöpumpun toimintaan vaikutettiin sekä valvottiin 

automatiikalla. Huonekohtaisten lämpötilojen seuranta oli mahdollistettu vain kohteessa Y 

ja lämpötiloille oli mahdollista asettaa haluttu arvo. LVI-laitteiden sekä valaistuksen lisäksi 

kiinteistöautomatiikkaa oli hyödynnetty vain muutamiin muihin laitteisiin kuten kohteen Z 

kiukaan lisäajastuksen seuraamiseen ja laitekohtaisten energiamittaukset olivat vähäisiä. 

4.3 Haasteet ja rajoitteet 

Pilottikohteiden merkittävimmät kuormat vaikuttavat olennaisesti käyttäjän mukavuuteen 

sekä terveyteen. DR-optimoinnin toteutuksessa on huomioitava kuormien siirtoon liittyvät 

rajoitteet kohteiden pysyessä normaalissa käytössä. Rajoitteiden lisäksi erilaiset haasteet on 

otettava huomioon hankintoja sekä muutoksia suunnitellessa riskien tunnistamiseksi. 

Energianmittaus on projektin keskeisimpiä haasteista mittausten vaikuttaessa olennaisesti 

DR-toteutukseen. Suomen kohteisiin asennetut tuntiperusteiset älymittarit mahdollistavat 

energiajärjestelmälle tehokkaimman ja sähkönkäyttäjille halvimman sähkön käytön [22]. 

Tuntitasoista mittausta voidaan pitää riittävänä. Seuraavan vuosikymmenen aikana tilanne 

saattaa kuitenkin muuttua sähkönmittauksen muuttuessa varttiperusteiseksi mahdollistaen 

muun muassa paremman toimitusvarmuuden säätömarkkinatarpeen vähentyessä [49]. 

Suomen lainsäädäntöön ja energiamarkkinoihin liittyviä haasteita sivuttiin pilottikohteiden 

esittelykappaleessa. Lainsäädäntö muun muassa rajoittaa verkkoyhtiöiden kuorman siirtoa 

sekä siirtomaksun kilpailutusta. Energiamarkkinoita koskevat muutokset kuten tehomaksu 

ja erilaiset säännökset saattavat aiheuttaa haasteita pilotoinnille. Muutamien 

sähköyhtiöiden siirtomaksuun on jo liitetty tietyn ajanjakson aikana muodostuneen 

kulutuspiikin mukaan määräytyvä tehomaksu [50]. Pilotoinnin tapauksessa tehomaksun 

oletetusta yleistymisestä aiheutuu haasteita kustannusvertailuun sekä halukkuuteen nostaa 

kuormitusta sähkömarkkinatarpeen mukaisesti. 
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Living Lab -toimintaan perustuvan pilotoinnin onnistuminen riippuu teknillistaloudellisen 

puolen lisäksi erilaisista sidosryhmistä. Ihmisten toimintatavat, asenteet sekä muut DR:n 

toteuttamiseen vaikuttavat piirteet saattavat luoda haasteita pilotoinnin aikana esimerkiksi 

valheellisen palautteenannon kautta. Riskien minimoimiseksi projektin tärkeät sidosryhmät 

pitäisi saada motivoitumaan pilottitoimintojen toteuttamiseen. 

Sähkönkulutus mukailee niin sanottua normaalia arkirytmiä huippukulutuksen keskittyessä 

kello 8–19 väliselle ajanjaksolle lähes päivittäin. Kuorman siirron näkökulmasta kyseinen 

ajanjakso on hankalahko erityisesti työpaikkoina toimivissa kohteissa käytön ja näin ollen 

myös kuormituksen ajoittuessa huippuajanjaksolle työpäivinä. Asuinkohteen aiheuttaman 

kuormituksen päivittäistä muutosta on vaikeahkompi ennustaa asukkaiden elämäntilanteen 

vaikuttaessa olennaisesti kuormiin. Sähkön kulutuksen sekä tuotannon vaihtelua on esitetty 

kuvassa 4.3. Kulutuksen (kuva 4.3) mukaisesti sähkön tuotanto mukailee arkirytmiä pitäen 

verkon tasapainossa ja sähkönhinta mukailee tuotantoa käytetyistä tuotantokapasiteeteista 

aiheutuneiden kustannusten heijastuessa kuluttajilta laskutettavaan määrään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.3 Sähkönkulutus ja tuotanto Suomessa 22.10.2018–25.10.2018 kello 8:00. [51] 

Kaukolämmön kulutus vaihtelee sähkön (kuva 4.3) tavoin päivän aikana sekä päivittäin ja 

kulutuksen muutokseen vaikuttavat muun muassa ulkolämpötilat. Talvella energiankulutus 

on suurempaa kuin kesällä. Kaukolämmön tapauksessa päivän aikana tapahtuvat tuotannon 

muutokset eivät näy suoraan lämmityskustannuksissa kuorman siirron kannalta olennaisen 

tuntihinnoittelun puuttuessa useimmilta kaukolämpöyhtiöiltä [52]. Pilotoinnin tarkoituksen 

ollessa käytössä olevien energiamuotojen DR-optimointi kaukolämmön tuntihinnoittelun 

puuttuminen hankaloittaa toteutusta. Sähkön tapauksessa on jo käytössä tuntihinnoittelua. 
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4.3.1 Kuorman siirron rajoitteet 

Suomen rakennusmääräyksessä asetetut rajoitteet vaikuttavat kohteissa olevien kuormien 

siirtomahdollisuuksiin. Kaukolämmön tapauksessa rajoitukset koskevat sekä oleskelutiloja 

että käyttöveden lämmitystä. Oleskelutiloilla tarkoitetaan yli puolituntia kestävään asuin- 

tai työskentelykäyttöön tarkoitettua huonetilaa [47]. Sähkökuormien kohdalla määräykset 

ottavat kantaa muun muassa ilmanvaihtoon sekä valaistukseen. 

Oleskelutiloissa 21 °C on huonelämpötilan suunnitteluarvo lämmityskaudella [47]. Arvosta 

voidaan poiketa ottaen huomioon tilan käyttötarkoituksen sekä rakennuksen turvallisuuteen 

ja terveyteen liittyvät tekijät. Esimerkiksi kylpyhuoneen suunnitteluohjearvoksi on esitetty 

lämpötilaa 22 °C ja myymälätiloille 18 °C [47]. Rakennusmääräyksessä esitetyt lämpötilat 

on syytä huomioida kaukolämpökuormien siirrossa mahdollisten haittojen välttämiseksi ja 

tilan muut lämpökuormat kuten ihmiset ja valaistus on arvioitava jouston optimoinnissa.   

Kaukolämmön joustossa on huomioitava huonelämpötilojen lisäksi lämmönjakokeskuksen 

toiminta. Lämmityksen energiatehokkuus ja säädettävyys paranee menoveden lämpötilan 

ollessa mahdollisimman matala [45]. Käyttöveden tapauksessa lämpötila ei saa mennä liian 

matalaksi muun muassa legionellabakteerin vuoksi. Lämminvesilaitteiston veden on oltava 

vähintään 55 °C ja käyttöpisteessä korkeintaan 65 °C [45]. Käyttäjän turvallisuuden lisäksi 

lämmönjakokeskuksessa käytetyt komponentit asettavat järjestelmässä kiertävien nesteiden 

lämpötiloille rajoitteet. Eri lämmönsiirtimien mitoitusarvot pysyvät yleensä maksimiarvoa 

matalampina ollen esimerkiksi lämpimälle käyttövedelle 58 °C [45]. Lämpötilojen lisäksi 

lämpimän käyttöveden kiertopumpun toiminnan jatkuvuus rajoittaa lämmönjakokeskuksen 

hyödyntämistä kuorman siirrossa. Muut kiertovesipumput voidaan pysäyttää väliaikaisesti.   

Rakennusmääräyksissä asetetut huonelämpötilat on huomioitava IV-järjestelmien käytön 

siirrossa. IV-järjestelmän tapauksessa sisäilman epäpuhtauksia koskevia rajoitteita voidaan 

pitää ensisijaisena ilmanvaihdon päätehtävän ollessa käyttötarkoitukseen nähden riittävän 

sisäilman laadun ylläpitäminen. Pilotoinnin arviointiin käytettävissä Ympäristö -kategorian 

KPI-yhtälöissä (taulukko 2.3.3) arvioidaan rakennusmääräyksissäkin esiintyvien sisäilman 

epäpuhtauksien pitoisuuksia. Kuormien siirrossa on huomioitava rakennuksen CO2-, CO- 

ja PM-pitoisuuksien pysyminen sallituissa rajoissa. Sallitut pitoisuudet riippuvat sekä tilan 

käyttötarkoituksesta että käyttöajasta. Esimerkiksi autohallin ilmanvaihdon ei tarvitse olla 
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päällä käyttöaikana sisäilmasta mitatun CO-pitoisuuden vastatessa ulkoilman pitoisuutta ja 

käyttöajan ulkopuolella pitoisuuden on oltava alle 6 ppm [47]. Epäpuhtauden minimiarvon 

ylittyessä ilmanvaihto on ohjattava takaisin päälle. Järjestelmää voidaan mahdollisuuksien 

mukaan ohjata osateholla sisäilman pitoisuuksien mukaisesti riittävän suuren ulkoilman 

pitoisuuden ylityksen vaatiessa täydelle teholle ohjaamisen sekä hälytyksen. Esimerkiksi 

autohallin CO-pitoisuuden ylittäessä 50 ppm on ilmanvaihto ohjattava käymään täydellä 

teholla ja hälytyksen on tapahduttava pitoisuuden ylittäessä 70 ppm [47]. 

Sisäilman epäpuhtauksien rajoittamisessa on huomioitava tilan ja IV-järjestelmän puhtaus 

sekä riittävä ilmavaihto. Puhtaanapito ei suoranaisesti liity kuormien siirron rajoitteisiin tai 

haasteisiin. On kuitenkin mainittava laitteiden asianmukaisen kunnossapidon sekä huollon 

vaikuttavan laitteen aiheuttamaan kuormitukseen. Esimerkiksi IV-koneen ilmansuodatin 

vaikuttaa painehäviöiden ja ilmanvirtojen kautta puhaltimen sähkönkulutukseen sekä koko 

IV-järjestelmän ominaissähkötehoon [47]. Kuormitukseen vaikuttaessaan laitteen kunnolla 

on olennainen vaikutus kohteen energiansäästömahdollisuuksiin sekä joustopotentiaaliin. 

Ilmanvaihtotarpeeseen vaikuttaa tilojen käyttötarkoituksen ja -ajan lisäksi käyttäjämäärät 

mitoituksen tapahtuessa henkilöperusteisesti. Käyttäjämäärien lisäksi käytetään pinta-alaan 

perustuvaa mitoitusta käyttötietojen puuttuessa tai vähimmäisarvona henkilömäärien avulla 

lasketun ilmanvaihdon ollessa pienempi kuin rakennuksen koko lattia pinta-alalla laskettu. 

Esimerkiksi 2,5 m korkeissa tiloissa vähintään puolet ilmamassasta on vaihduttava tunnissa 

käyttöaikana ja käyttöajan ulkopuolella vähintään viidesosa on vaihduttava tunnissa [47]. 

Asuinrakennuksilla ilmavaihtomääräykset poikkeavat hieman muista rakennuksista. 

Rakennustyypistä riippumatta ilman tulee vaihtua jatkuvasti pitäen sisäilman laadun 

riittävän hyvänä. Ilmanvaihtuvuuden lisäksi IV-kuormien siirrossa on huomioitava tulo- ja 

poistoilmavirtojen suhteet haitallisten paine-erojen välttämiseksi. Merkittäviä 

kosteuskuormia sisältävissä tiloissa kuten asuinhuoneistoissa ilmanvaihdon on tarkoitus 

olla ulkoilmaan nähden lievästi alipaineinen estääkseen kosteuden tunkeutumisen 

rakenteisiin ja muissa tiloissa ilmavirtojen on oltava keskenään tasapainossa [47]. 

Lämmityksen sekä ilmanvaihdon joustopotentiaalin arvioinnissa on huomioitava kosteuden 

aiheuttamat terveysriskit. Kosteus ei saa tiivistyä esimerkiksi rakenteisiin tai pinnoille [47]. 

Sopivan ilmanvaihdon sekä huonelämpötilan avulla sisäilman kosteustaso saadaan pidettyä  
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tilan käyttötarkoitukseen sopivalla tasolla. Liiallisen kosteuden ja terveydelle haitallisten 

aineiden poiston ohessa ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa epämiellyttäviä hajuja sekä 

vähentää esimerkiksi erilaisten bakteerien ja virusten leviämisriskiä [47]. 

Jäähdytyskuormien siirtoa suunnitellessa on otettava lämmityksen tavoin huomioon muut 

lämpökuormat sekä tilan käyttötarkoitus ja -aika. Lämmityskauden ulkopuolelle sijoittuvan 

jäähdytyksen tapauksessa huonelämpötilat saavat olla lämmityskauden suunnitteluohjeita 

korkeampia energiatehokkuussyistä. Huonelämpötilojen on jäähdytyskaudellakin pysyttävä 

inhimillisenä täyttääkseen rakennuksen sisäilmalle asetetut vaatimukset. 

Tilajäähdytyksen lisäksi nestejäähdytysyksiköitä hyödynnettiin kohteissa elintarvikkeiden 

säilytykseen. Elintarvikkeiden pilaantumiseen vaikuttaa muun muassa säilytyslämpötila ja 

-aika. Kylmäsäilytyslaitteiden joustava käyttö pitää toteuttaa elintarvikkeiden mukaisesti 

välttäen sekä terveydellisiä että taloudellisia haittoja. Liian pitkään kestänyt kuorman siirto 

saattaa aiheuttaa niin kutsutun kylmäkatkon lisäten muun muassa erilaisten bakteereiden 

esiintymistä elintarvikkeessa. Pilaantuneeksi epäilty elintarvike todennäköisesti hävitetään 

joko kuluttajan tai ammattilaisen toimesta terveysriskin vähentämiseksi aiheuttaen samalla 

taloudellisia menetyksiä. Toisaalta pilaantuneen elintarvikkeen nauttiminen voi terveyden 

lisäksi vaarantaa taloutta esimerkiksi pahan ruokamyrkytyksen sairaala- tai korvauskulujen 

kautta. Elintarvikkeiden lisäksi kuorman siirron kestoon vaikuttaa käyttäjien toimintatavat. 

Esimerkiksi kylmähuoneen oven avaaminen päästää viereisen huoneen lämmintä sisäilmaa 

kylmähuoneeseen nostaen huoneen lämpötilaa ja lyhentäen samalla jouston kestoa. Siirtoa 

voidaan pidentää pitämällä kylmälaitteita sekä julkisissa että asuintiloissa suljettuina. 

Valaistuskuormaan liittyvät rajoitteet on esitetty valaistusstandardissa. Rajoitteet koskevat 

pääosin sisävalaistusta tilan käyttötarkoituksen ja erityispiirteiden mukaisen näkötehtävän 

suorittamisessa [47]. Valaistuskuorman siirto on toteutettava käyttäjille turvallisella tavalla 

sekä sisä- että ulkovalaistuksessa ottaen huomioon luonnollisen valonmäärän ja tilanteelle 

asetetut näkövaatimukset. 

Sähkökuormien kohdalla on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä sekä laitekohtaisia 

rajoituksia. Valmistajien laatimien käyttöohjeiden noudattaminen vähentää sekä käyttäjiin 

kohdistuvia turvallisuusriskejä että laitteiden ennen aikaista vioittumista. Turvallisuuden 

ohella on huomioitava kuorman siirrosta aiheutuvat mahdolliset melu- ja hajuhaitat. 
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4.3.2 Kuorman ohjaus 

Laitteiden ohjausmahdollisuudet vaikuttavat laitteen energiatehokkuuteen sekä toimintaan. 

Pilotoinnin näkökulmasta kohteiden olemassa olevat ohjausratkaisut voivat olla hyödyllisiä 

ja helposti muokattavissa pilotoinnin kannalta tarpeelliseen suuntaan. Ohjauksen tuomien 

mahdollisuuksien lisäksi saattaa ilmetä haasteita muun muassa olemassa olevien ja uusien 

komponenttien yhteentoimivuudessa. Vallitsevat laiteohjausratkaisut perustuvat yksittäisiin 

internetin kautta viestitteleviin järjestelmiin ollen riippuvaisia luotettavista yhteyksistä [3]. 

Kysyntäjouston tapauksessa yhteyden tulisi olla luotettava koko matkalla energiayhtiöltä 

loppuasiakkaalle ja ketjuun liitettyjen yksittäisten järjestelmien pitäisi pystyä viestimään 

toisilleen sujuvasti mahdollistaakseen verkon tarpeen mukaisen jouston. 

Yhteentoimivuuden lisäksi ohjaukseen hyödynnettävien mittalaitteiden tarkkuus rajoittaa 

joustomahdollisuuksia. Esimerkiksi käyttöveteen kohdistuvan lämpökuorman tapauksessa 

lämmönjakokeskuksen lämpömittarin vähimmäistarkkuus kattaa lämpimälle käyttövedelle 

sallituista lämpötilarajoista viidesosan sallien vain muutaman asteen muutoksen joustossa. 

Lämpötilarajoissa pysymiseen on huomioitava sekä mittausvirheet että lämpötilan muutos 

käyttökohteeseen siirrossa. Tarkemmalla lämpötilatiedolla voidaan pidentää jouston kestoa 

pienemmän virhemarginaalin mahdollistaessa suuremman lämpötilan muutoksen virheestä 

johtuvan erotuksen kaventuessa. Lämpötilan lisäksi tarkkuus vaikuttaa muihin mittauksiin 

ja mittausvirheen ohella on huomioitava laitteiden toimintanopeus. Esimerkiksi lämpimän 

käyttöveden tapauksessa ohjauksen on reagoitava lämpötilan muutokseen riittävän nopeasti 

pitääkseen lämpötilan sallituissa rajoissa veden viilentyessä virtauksen aikana. 

Ohjausratkaisun tulee olla käyttökohteeseen sopiva sekä mahdollisimman energiatehokas. 

Automaatio-ohjausta voidaan pitää manuaalista ohjausta energiatehokkaampana ratkaisuna 

laiteohjauksen perustuessa automatiikkaan määritettyihin sääntöihin. Käsin ohjattava laite 

saattaa inhimillisestä virheestä jäädä päälle pitkäksikin aikaa aiheuttaen turhaa energian 

kulutusta. Automaatio-ohjauksen tapauksessa laite sen sijaan sammuisi esimerkiksi tiettynä 

kellonaikana ja kuorman siirron toteutuskin onnistuu helpommin automaatiolla kuin käsin 

automatiikkaan määritetyn säännön huolehtiessa siirrosta ihmisen sijaan. 

Energiatehokkuudestaan huolimatta automaatio-ohjaus ei ole kannattavaa jokaisen laitteen 

kohdalla toteutuksen korkeammista kustannuksista sekä monimutkaisemmasta tekniikasta 
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johtuen. Automaation rakenne aiheuttaa yksinkertaisempaan manuaaliohjaukseen nähden 

enemmän riskejä muun muassa virheellisestä ohjauksesta järjestelmän kaatumisen myötä. 

Lisäksi automaation käyttöön liittyy kysymyksiä vastuista ja valvonnasta [3] järjestelmän 

toiminnan perustuessa ihmisten tekemiin asetuksiin sekä vaatiessa säännöllistä tarkkailua 

sujuvan toiminnan ylläpitämiseksi. Verkkopohjaiset automaatioratkaisut lisäävät riskiin ja 

vastuisiin liittyviä kysymyksiä varsinkin puutteellisen suojauksen tapauksessa ohjauksen 

ollessa altis kyberhyökkäyksille sekä muille tietoturvariskeille. 

Käyttökohteeseen sopivalla ohjaustavan valinnalla voidaan edesauttaa käyttömukavuutta. 

Esimerkiksi käytävätilojen valaistukseen soveltuva liikeohjaus saattaa vähentää toimiston 

viihtyvyyttä vaatiessaan liikettä valaistuksen päällä pitämiseen. Käyttökohteeseen voidaan 

soveltaa useampaa ohjaustapaa kuten aika- ja valoisuusohjausta ulkovaloissa. 

Jouston automaatio-ohjausta suunnitellessa on mietittävä ohitusmahdollisuudet. Mukavan 

käytön takaamiseksi ohjauksen toteutuksessa on huomioitava kuluttajan tarpeet. Ohjauksen 

ohitukset tuottavat haasteita pilotoinnille teknisen toteutuksen sekä ohituksen ajoittamisen 

osalta. Pilotoinnin onnistumismahdollisuudet pienenevät ohituksen tapahtuessa korkeiden 

energiakustannusten aikana. Haasteistaan huolimatta energiakustannuksiin perustuvasta 

ohjauksesta pitää pystyä poikkeamaan kuluttajien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi 

esimerkiksi käyttöveden tai elintarvikkeiden kylmäsäilytyksen tapauksessa. 

Teknisestä näkökulmasta DR-optimoinnin haasteena tarvittavien ohjelmakokonaisuuksien 

puutteellisuus kuten yhteentoimivuus sekä mittaustietojen tarkkuus. HOLISDER-projektin 

aikana on tarkoitus luoda ratkaisuja tekniseen toteutukseen tuomiin haasteisiin. Ratkaisut 

ovat kuitenkin rajoitteellisia muun muassa muistikapasiteetin määrittäessä käsiteltävän 

tiedon määrän sallien vain tietyn tarkkuuden ja aikavälin mittauksissa. 

4.3.3 Taloudellisuustekijät 

Pilotoinnin toteuttamiseen liittyy tekniikan ohella taloudelliset tekijät. DR-optimointiin on 

käytettävissä vain tietty budjetti rajoittaen hankittavien laitteiden määrää ja ominaisuuksia. 

Laitteiden hankinnassa on mietittävä tarpeellisuutta ja vaadittua tarkkuutta epätarkemman 

kustannusten ollessa usein matalammat muun muassa pienemmästä muistin tarpeen myötä.  

Budjetin lisäksi pilotoinnin aikana on huomioitava loppukäyttäjiin kohdistuvat taloudelliset 

vaikutukset. DR-optimoinnin todellisia kokonaiskustannusvaikutuksia on vaikea ennustaa 
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kulutuskäyttäytymisen muodostaessa vain osan kustannustekijöistä. Energiakustannusten 

lisäksi DR-optimoinnilla saattaa olla vaikutusta muun muassa myynti- ja vuokratuloihin 

kohteen houkuttelevuuden kautta. Esimerkiksi pimeinä olevat liiketilat saattavat aiheuttaa 

käsitystä huonosta menestyksestä ja toisaalta energiasäästö voi parantaa kohteen imagoa. 

Pilotointiin liittyvä optimaalisen energiasopimuksen hyödyntäminen voi tuottaa haasteita 

sopimuksen ollessa asiakkaan ja energiayhtiön välinen. Optimaalisen energiasopimuksen 

löytämiseen voidaan hyödyntää EMS:stä saatavia tietoja sekä olemassa olevia sopimusten 

vertailuun kehitettyjä palveluita. Kilpailutus rajoittuu sähkön energiaosuuteen kohteen 

sijainnin vaikuttaessa siirron sekä kaukolämmön kustannuksiin. Optimaalisen sopimuksen 

löydyttyä asiakkaalla on mahdollisuus valita ottaako sopimusta sekä saako kolmas osapuoli 

hyödyntää tietoja. GDPR sekä muita yksityisyyteen liittyviä säännöksiä on noudatettava 

koko pilotoinnin aikana ottaen huomioon mahdollisuuden kieltää tietojen keräämisen.  

4.4 Tarvittavat muutokset ja hankinnat 

Kohteiden nykytilanteen selvittämisen jälkeen voidaan pohtia tarvittavia hankintoja sekä 

mahdollisia muutoksia. Tarvittavat hankinnat saadaan selvitettyä vertailemalla kohteista 

saatavia mittaustietoja KPI-yhtälöiden (taulukot 2.3.1–2.3.8) muuttujiin ottaen huomioon 

hyödynnettävät tietolähteet. Arviointiin tarvittavan muuttujan selvittämisen onnistuessa 

vain kohteesta mittaamalla hyödynnetään ensisijaisesti jo aiemmin asennettuja mittareita ja 

antureita. Tiedon selvittämiseen tarvittavien mittauslaitteiden puuttuessa tarvittavat laitteet 

on hankittava ja asennettava ottaen huomioon sekä tekniset että taloudelliset rajoitteet. 

4.4.1 Energian kulutusmittaus 

Pilotoinnin kannalta keskeisiksi todetut energian kulutustiedot saadaan kohteista vähintään 

tuntitasolla kiinteistökohtaisen kaukolämmön ja sähkön osalta. Tuntiperusteinen mittaus on 

riittävä varsinkin kaukolämmölle laskutuksen perustuessa vielä yleisesti liittymäkokoon 

sekä kuukausittaiseen kulutukseen tuntikulutuksen sijasta. Lämmitysenergiakustannuksia 

voidaan pienentää rajoittamalla kaukolämpöliittymään vaikuttavaa huipputehoa ja tehon 

vähennys korjautuu useimmiten automaattisesti laskutusjärjestelmään [52]. Pilotoinnin 

aikana tuntiperusteinen laskutus voi tulla yleisemmin käyttöön kaukolämpöyhtiöiden 

teknisistä ja taloudellisista valmiuksista riippuen mahdollistaen käyttäjille kysyntäjoustoon 

osallistumisen. 
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Rakennuksen kaukolämmön kulutusta mitataan useimmiten vain koko rakennuksen tasolla 

ja sähkön alamittauksiin verrattuna kaukolämmön alamittaukset ovat vielä suhteellisen 

harvinaisia. Pilottikohteissakin kaukolämmön mittaus perustui ainoastaan yhteen mittariin. 

Energiankulutusjakauman tarkempaa selvittelyä varten kohteisiin voidaan hankkia ainakin 

muutamia alamittareita kaukolämmölle. Alamittareiden hankinnassa kannattaa huomioida 

tilojen käyttötarkoitukset sekä lämmitystarpeeseen vaikuttavat ominaisuudet kuten muut 

lämpökuormat ja tilavuus. Lämmönsiirtimien tehot on myös otettava huomioon mittarien 

hankinnan ollessa kannattavampaa enemmän kuluttaviin kohteisiin. 

Kaukolämpöenergian mittaus perustuu virtauksen ja lämpötilamuutoksen avulla laskettuun 

lämpöenergian määrään. Käyttäjäpuolen kaukolämpölaitteiden läpi virtaavan veden määrä 

mitataan virtausanturilla [53]. Lämpötilanmuutos saadaan meno- ja paluuveden lämpötilan 

erotuksena lämmönjakokeskuksen lämpötila-antureita hyödyntäen. Kaukolämmön lisäksi 

samaa mittaustekniikkaa voidaan hyödyntää muillekin nestekiertoisille lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmille ottaen huomioon mittarin lämpötila-alueen. 

Kohteisiin asennettuja sähköpäämittareita voidaan hyödyntää pilotoinnissa tunnin ollessa 

vielä riittävä mittaustarkkuus. Sähkön varttimittausta ei todennäköisesti oteta pilotoinnin 

aikana käyttöön pienille ja keskisuurille asiakkaille tasejaksomuutoksen toteutuksen ollessa 

vielä suunnitteluvaiheessa. Varttimittaukseen siirtyminen on tarkoitus toteuttaa seuraavan 

vuosikymmen aikana. Kustannusten riippuessa suoraan aikataulusta ja kohdemääristä [49] 

varttimittaukseen siirtyminen on todennäköisesti vasta alkuvaiheessa projektin päätyttyä. 

Sähkönmittauksen muuttuminen varttiperusteiseksi ei välttämättä tarkoita mittarin vaihtoa. 

Osa mittareista voidaan ohjelmoida uudelleen joko etäyhteyden avulla tai paikan päällä 

mittarityypistä riippuen ja muutamiin mittareihin on mahdollista hyödyntää jo aiemmin 

kehitettyä massaohjelmointityökalua [49]. Mittarin vaihtoon nähden uudelleen ohjelmointi 

etäyhteyden avulla on todennäköisesti nopeampi toimenpide. Ongelmana on kuitenkin 

varttimittaukseen tarvittava muistikapasiteetti sekä datansiirtonopeus 15 minuutin välein 

tapahtuvan mittauksen tarkoittaessa nelinkertaista määrää tuntiperusteiseen verrattuna [49]. 

Ohjelmoinnin lisäksi mittarinvaihtotarvetta voidaan välttää hyödyntämällä keskitettyä 

tiedonvaihtojärjestelmää eli niin kutsuttua datahubia. Järjestelmän luoman mallinnuksen 

avulla mitatut tuntikulutustiedot voidaan jakaa varttitaseisiin [49]. Laskutuksen perustuessa 
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mittaustiedon lisäksi mallinnukseen tiedonsiirron sekä järjestelmän on toimittava riittävän 

luotettavasti. Datahubin vaikuttaessa tasajaksomuutoksen kustannuksiin muutos kannattaa 

toteuttaa vasta järjestelmän todennuksen jälkeen ollessaan tällä hetkellä testattavana [49]. 

Kaukolämmön tavoin sähkönkulutusjakauman tiedostaminen vaatii päämittauksen ohella 

tuntiperusteisia alamittauksia. Kohteen X automatiikkaan on jo valmiiksi liitetty muun 

muassa IV-koneiden ja jäähdytyslaitteiden sähkönkulutusmittausta reaaliaikaisesti. Muissa 

kohteissa alamittaukset on toteutettu joko kuukausitasolla tai kohteeseen ei ole lainkaan 

asennettu alamittauksia. Pilotoinnin kannalta vähintään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 

sekä valaistuksen sähkönkulutusta on mitattava tuntiperusteisesti. Alamittareiden hankinta 

on suunniteltava kaukolämmön tavoin huomioiden suurimmat kulutuskohteet. 

Energiankulutustietojen lisäksi hetkellistehot vaikuttavat DR-optimointiin. Hetkellisteho 

sisältyy tavallisesti sähkö- ja lämpöenergiamittareilla seurattaviin tietoihin [53] vähentäen 

tarvetta erillisille tehon mittauslaitteille. Suoran mittaustiedon sijasta tehon arvo voidaan 

laskea jakamalla mitattu energiankulutus laitteen käyttötunneilla.  

4.4.2 Sisäolosuhde- ja muut mittaukset 

Pilottikohteiden käytettävyys varmistetaan pilotoinnin aikana sisäympäristöön liittyvillä 

mittauksilla. Sisäympäristön määritykseen käytettävät mittaustiedot ovat vapaasti 

valittavissa [39] ottaen huomioon kohteelle valittujen käyttötapausten vaikutus tarvittaviin 

mittaustietoihin KPI-yhtälöiden (taulukko 2.4) kautta. Kaikkia pilottikohteita velvoittavan 

käyttötapauksen arviointiin tarvitaan sekä CO- että CO2-pitoisuuksien mittausta. Suomen 

kohteissa CO2-antureita käytettiin koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ohjaukseen 

puhallinnopeuksien (kuva 4.2.2) säätyessä CO2-pitoisuuksien mukaisesti. Autohallillisista 

kohteista autohallin puhaltimien ohjaukseen hyödynnettiin CO2-pitoisuuksien sijasta CO-

antureilla mitattuja häkäpitoisuuksia. Rakennusmääräysten mukaisesti häkäpitoisuus tulee 

mitata autohallissa oletetusti korkeimman CO-pitoisuuden omaavista paikoista riittävällä 

tarkkuudella vähintään kolmella anturilla kerroksittain [47]. CO ja CO2-antureiden lisäksi 

itsekulutuksen optimoinnin tai ennakoivan kunnossapidon pilotointiin valitut kohteet on 

varustettava sisäilman pienhiukkasia mittavilla antureilla. 

Terveydelle haitallisten pitoisuuksien lisäksi sisäympäristön laatua voidaan arvioida muun 

muassa kosteuden, valoisuuden sekä lämpötilan avulla. Sisäympäristön määritys vaihteli 
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kohteittain ulkolämpötilan mittauksesta poiketen. Kiinteistöautomatiikkaan jo valmiiksi 

kytkettyjä antureita kannattaa ensisijaisesti hyödyntää pilotoinnissa ja kohteelle valitun 

käyttötapauksen (taulukko 2.4) mukaisesti on hankittava uusia antureita automatiikkaan 

liitettäväksi. Pilotointiin liittyvän arvioinnin lisäksi antureita voidaan asentaa ainoastaan 

energiansäästöjä varten vähentäen tarvetta mittaustietojen rekisteröinnille ja mahdollisesti 

automatiikkaan liittämiselle laitteen ohjauksen tapahtuessa erikseen. 

Sisäympäristön lisäksi pilotoinnin aikana voidaan vapaavalinnaisesti seurata kohteiden 

lämpimän käyttöveden kulutusta [39]. Rakennuksen vedenkulutusta mitataan usein koko 

rakennuksen tasolla erittelemättä lämpimän käyttöveden osuttaa. Käyttöveden mittaus 

perustuu pulssilaskuriin tietyn vesimäärän aiheuttaman mittausimpulssin rekisteröityessä 

mittariin kulutuksena [54]. Pilottikohteiden veden kulutus voidaan lukea EMS:n kautta ja 

osalla kohteista lämmin käyttövesi on eroteltuna. Lämpimän käyttöveden kulutusta olisi 

kannattavaa hyödyntää ainakin asuinkohteen energiankulutuksen arvioinnissa käyttöveden 

muodostaessa yleensä noin 10 % asuinrakennusten energiankulutuksesta [55]. Mittauksia 

voidaan kiinteistökohtaisen toteutuksen lisäksi toteuttaa tila- tai laitekohtaisesti antaen 

yksityiskohtaisempaa tietoa kulutuskäyttäytymisestä. 

4.4.3 Mittauslaitteiden sijoittelu ja hankinta 

Pilotointiin liittyvien mittareiden ja antureiden yksityiskohtaisempi määrittely on tehtävä 

pilotointiin annetun budjetin mukaisesti ottaen huomioon hankinnan tarpeellisuuden sekä 

tarkemman sijoittelun. Sähkölaitteiden kulutusmittarit kannattaa sijoittaa sähkökeskukseen 

laitteen syötön mukaisesti. Sisäympäristön määrittelyyn käytettävien anturien sijoittelussa 

on huomioitava pistemäiset kuormitustekijät kuten jätesäilytyspaikan läheisyys tai suora 

auringonvalo. Paremman yleiskuvan saamiseksi arviointitarkoitukseen hankittavat anturit 

kannattaa sijoittaa keskimääräistä sisäympäristöä edustaviin paikkoihin mahdollisuuksien 

mukaisesti. Sähkömittareiden lisäksi anturien sekä muiden kulutusmittarien sijoittelussa on 

huomioitava sähkökeskuksien läheisyys kiinteistöautomatiikkaan liittämiseksi. Nousu- ja 

ryhmäkeskuksissa on yleensä jo valmiina kaapelointi kiinteistöautomatiikan alakeskuksiin 

ollen hyödynnettävissä hankittavien mittauslaitteiden väylinä.  

Energiankulutusmittarit kannattaa sijoittaa sekä sähkökeskusten että mitattavien kohteiden 

läheisyyteen siirtohäviöiden välttämiseksi. Kaukolämmön mittausta ei kannata toteuttaa 
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lämpimän käyttöveden kanssa rinnan veden kulutusmittauksen antaessa riittävästi tietoa ja 

vesimittarin hankinta on todennäköisesti lämpöenergiamittaria kannattavampaa teknisesti 

yksinkertaisemmasta rakenteesta johtuen. Lämmönkulutusmittauksen toteutus huone- tai 

lämmönsiirrinkohtaisena vaikuttaa kustannuksiin korottavasti varsinkin laskutuksen kanssa 

toteutettuna [55]. Mittauslaitteiden tarkempaa hankintasuunnitelmaa laadittaessa on syytä 

pohtia mittauksen toteutuksesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia saavutettavissa oleviin 

energiakustannussäästöihin verraten. Kokonaiskustannusten muodostuessa huomattavasti 

säästöjä suuremmaksi tarpeettomimmat mittauslaitteet kannattaa jättää hankkimatta ottaen 

huomioon myös pilotoinnin jälkeisen tarpeen.  

Mittauslaitteen hankinta muodostaa vain osan kokonaiskustannuksista. Sähkökeskuksen ja 

laitteen välisestä kaapeloinnista johtuen yksittäisen mittauslaitteen kustannukset voivat olla 

jopa satoja euroja [54]. Kaapelointikustannusten minimoimiseksi mittauslaite on pyrittävä 

asentamaan mahdollisimman lähelle ryhmä- tai nousukeskusta kustannusten ollessa 

kaapelin pituuteen sidoksissa. Materiaalihankintojen lisäksi toteutukseen käytetty työmäärä 

vaikuttaa kokonaiskustannuksiin olennaisesti. Asennuksen lisäksi mittauslaitteelta tulevan 

tiedon on siirryttävä joko kiinteistöautomatiikan tai EMS:n muistiin pilotoinnin arvioinnin 

suorittamista varten. Mittaustiedon rekisteröityminen vaatii muutoksia haluttuun ohjelmaan 

ja muutoksen tekeminen kuluttaa aikaa luoden kustannuksia. 

Yksittäisen laitehankinnan sijasta toteutus kannattaa suorittaa kokonaisuutena. Hankkiessa 

useamman laitteen kerralla laitteen yksikkökustannukset ovat halvemmat ja toteutukseen 

kuluva aika jää lyhyemmäksi samojen alkuvalmistelujen sekä loppusiivouksen soveltuessa 

useammalle asennukselle. Kokonaisuus voidaan hankkia kilpailutuksen avulla esittäen 

tarjouspyynnössä tarkat tiedot toteutukseen liittyen kuten mittauslaitteiden määrän sekä 

mittaustietojen luentavälin [54]. Tarkkuusvaatimuksia ei kannata asettaa liian korkeiksi 

vaikuttaessaan yksittäisen laitteen hankintakustannuksiin. Mittausominaisuuksien lisäksi 

kilpailutuksessa on huomioitava yhteensopivuus nykyisten järjestelmien kanssa. 

4.4.4 Kuormien ohjaus- ja säätömuutokset 

Tarvittavat muutokset liittyvät ensisijaisesti kiinteistöautomatiikan laiteohjauksiin. Jouston 

toteuttamiseksi ohjauksen tulisi huomioida energiantuotannon vaihtelut hintasignaalin tai 

aikataulutuksen kautta ottaen samalla huomioon käyttömukavuuden. Sähkönkäyttäjille on 
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jo tarjolla sähkön pörssihintoihin perustuvia ohjaussovelluksia. Kaukolämmön tapauksessa 

vastaavanlaisia sovelluksia on hankalampi tarjota energianhinnan pysyessä pääsääntöisesti 

samana koko päivän aikana. Kohteiden sähkökuormien tapauksessa voidaan soveltaa 

hintasignaaliperusteista ohjausta toteutuksen tullessa kannattavaksi. Ohjauksen perustuessa 

hintasignaaliin kohteessa kannattaa hyödyntää tuntihinnoiteltua pörssisähköä maksimoiden 

ohjauksesta hyödyt. Hintasignaalin tullessa erilliseltä palveluntarjoajalta automatiikkaan on 

lisättävä verkkoyhteys kuten GSM tai 3G. Nykyisten ohjaussovellusten mahdollistaessa 

älypuhelimen kautta tapahtuvan kuormien etäohjauksen ohjauksessa voidaan käyttää 

puhelinverkkoyhteyksiä kehityksen lisätessä yhteyksien hyödynnettävyysmahdollisuuksia. 

Tarjolla olevat valmiit ohjaussovellukset keskittyvät yleensä pienimpien kuluttajien 

sähkölämmityskuormien ohjaukseen vaatien muokkausta pilottikohteissa hyödyntämiseksi. 

Hintasignaalin sijasta automatiikkaan voidaan luoda aikaohjaus kuorman siirron 

toteuttamiseksi hyödyntäen saatavilla olevien kulutus-, kustannus- ja sääennusteita. 

Käyttömukavuuden ylläpitämiseksi kuormanohjauksen tulisi toimia ennakoivasti välttäen 

ylimääräiset kulutuspiikit. Esimerkiksi CO2-pitoisuuden nousun ollessa väärin ennakoitu 

IV-koneiden tehostettu puhallus saattaa käynnistyä juuri huippukulutuksen aikaan nostaen 

kustannuksia. Kiinteistöautomatiikan tulisi oppia kiinteistön kulutusprofiilit. Lämmityksen 

tapauksessa tarkat lämpötilaennusteet mahdollistaisivat tilojen esilämmityksen varatessaan 

lämpöä ennakoivasti tehopiikkien aikana purettavaksi ja jouston avulla voidaan vähentää 

tehontarvetta noin 20 % maksimissaan 1 °C hetkellisellä sisälämpötilan nousulla [52]. 

Mittaustietojen lisäksi kuorman siirron mahdollistaminen vaatii niin sanotusti älykkäämpää 

ohjattavuutta. Valaistuksen ohjauksesta saadaan älykkäämpi muun muassa automaattisilla 

vakiovalosäätimillä ja liike- tai läsnäolotunnistimilla. Vakiovalosäätimen avulla valaistus 

voidaan joko himmentää tai kytkeä kokonaan pois tilaan tulevan valaistuksen ollessa 

riittävä [56]. Kuorman siirtotarkoitukseen sovelluttuna valaistusohjauksella voidaan 

vähentää valaistusta huippukuormituksen aikana tilan käyttötarkoituksen liittyvien 

näkövaatimusten mukaisesti ottaen huomioon muulta tulevan luonnollisen sekä 

keinotekoisen valomäärän. Esimerkiksi ikkunallisista päätetyöskentelyyn tarkoitetuista 

toimistotiloista himmennysmahdollisuutta voisi hyödyntää joustossa tietokoneen näytön 

sekä auringon tuottaessa lisävalaistusta tilaan vähentäen samalla muilla keinoilla tuotetun 

valaistuksen tarvetta. Valoisuuden säätöön liittyvän ohjauksen lisäksi kannattaa pohtia 
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ohjauksen ryhmittelyä ja herkkyyttä vähentäen valaistuksen tarpeettoman syttymisen tai 

kirkastumisen nopean ohi kulun yhteydessä. 

Kohteen valaistusohjausmuutoksen yhteydessä vanhoja valaisimia kannattaa vaihtaa LED-

valaisimiin mahdollistaakseen monipuolisemman ohjattavuuden käyttökustannussäästöjen 

ohella. Älykkäällä ohjauksella voidaan säästää jopa 40 % sähkökustannuksista ja yleensä 

noin 10 % voidaan säästää pelkällä valaistusvoimakkuuden ylläpidolla [56]. Valaisimen 

likaantuminen sekä lampun vanheneminen heikentävät valaistusjärjestelmän hyötysuhdetta 

samalla sähköteholla tuotetun valon määrän vähentyessä. Hyötysuhteen heikkenemistä on 

usein pyritty ratkaisemaan järjestelmän ylimitoittamisella aiheuttaen alkuvaiheessa tarvetta 

suuremman valontuotannon [56]. Energiataloudellisesta näkökulmasta turha valotuotanto 

tulisi rajoittaa himmentämällä valaistusta tarpeen mukaisesti kiinnittäen samalla huomiota 

valaisimien sekä tilojen puhtaanapitoon. Himmennys- ja muiden ohjausmahdollisuuksien 

lisäämisen yhteydessä olemassa olevia valaisimia joudutaan todennäköisesti vaihtamaan 

eri ohjaustapojen soveltuessa vain tietyille lampuille. Älykkäämmän valaistusjärjestelmän 

toteutukseen liittyviä hankintoja tehdessä onkin huomioitava laitteiden yhteensopivuus. 

Sähkönkulutukseen liittyvien kustannusten lisäksi älykkäillä valaistusratkaisuilla voidaan 

luoda säästöjä kunnossapitokustannuksissa. Lampun vaihtoon liittyvää työmäärä saadaan 

vähenemään hyödyntämällä pitkäikäisiä LED-lamppuja sekä valaistusvoimakkuuden 

ylläpitoa. Käyttöikää saattaa kuitenkin lyhentää jatkuva päälle ja pois kytkeminen tiheään 

tahtiin toteutettuna [56]. Kuorman siirron tapauksessa ohjausmuutokset eivät kuitenkaan 

tapahdu liian nopeasti vaikuttaakseen olennaisesti lamppujen vaihtoväleihin. 

Ilmanvaihdon joustomahdollisuutta voidaan tehostaa lisäämällä sisäympäristömittauksiin 

perustuvia puhallinnopeussäätöjä (kuva 4.2.2) esimerkiksi taajuusmuuttajia hyödyntäen. 

Energiatehokkuuden sekä käyttömukavuuden näkökulmasta taajuusmuuttajien lisääminen 

nykyisiin vaihtovirtapuhaltimiin ei ole optimaalisin ratkaisuvaihtoehto laitemäärän kasvun 

lisätessä virhetoimintamahdollisuuksia. Elektronisesti kommutoiduilla (EC, Electronically 

Commutated) harjattomilla tasavirtapuhaltimilla ilmanvaihdon portaaton säätö voidaan 

toteuttaa energiatehokkaammin kierrosnopeusmuutosten vaikuttaessa vaihtovirtamoottoria 

vähemmän EC-moottorin hyötysuhteen [57]. Vaihtovirtamoottorin tapauksessa hyötysuhde 

muuttuu kierrosnopeuden mukaan ollen optimaalisin vain tietyllä nopeusalueella ja kaikki 

moottorit eivät sovellus taajuusmuuttajakäyttöön rajoittaen säätömahdollisuuksia. 
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Kohteen käyttäjien näkökulmasta EC-moottoreilla saavutettaisiin paremman ohjattavuuden 

ohella hiljaisempi ilmanvaihtototeutus. Nopeussäädettävä EC-moottori on käytännössä 

äänetön hyödyntäessään perinteisen tasavirtamoottorin mekaanisen kommutointiratkaisun 

sijasta elektronista piiriä moottorin ohjaukseen [57]. Mekaanisten osien vähäisyyden myötä 

mekaanisten osien hankauksesta aiheutuvat melu- ja lämpöhäviöt jäävät EC-moottoria 

käytettäessä suhteellisen pieniksi vähentäen samalla jäähdytyksen tarvetta. 

Portaaton nopeussäätö voitaisiin toteuttaa taajuusmuuttajan avulla soveltuessaan nykyisten 

vaihtovirtamoottorien ohjaukseen. Taajuusmuuttajaratkaisulla ei kuitenkaan päästäisi yhtä 

tehokkaaseen lopputulokseen kuin EC-moottorilla ja ratkaisun toteuttaminen vaatisi aina 

kaapelointeja. EC-puhallin voidaan yleensä asentaa suoraan vaihtovirtapuhaltimen tilalle 

syötetyn vaihtovirran muuttuessa tasavirraksi moottoriin integroidussa elektronisessa 

piirissä mahdollistaen EC-moottorin kytkemisen vaihtovirtaverkkoon [57]. Elektronisen 

piirin ansiosta EC-puhaltimen nopeussäätöön voidaan hyödyntää sisäympäristöön liittyviä 

arvoja kuten CO2-pitoisuutta anturin lähettämän ohjausviestin vaikuttaessa moottorin 

kierrosnopeussäätöön. Anturien sähkön syöttöön voidaan hyödyntää EC-moottorin sisäistä 

kytkentää ja ohjaukseen voidaan soveltaa 0-10 V jänniteviestiä [57].  

Valaistuksen tavoin ilmanvaihtoon sekä muihin järjestelmiin kohdistuvissa muutoksissa on 

huomioitava laitteiden soveltavuus. Puhaltimien lisäksi säädettävyyttä voisi lisätä kohteen 

muihin moottorikäyttöihin kuten pumppuihin hyödyntäen kohteeseen soveltuvia laitteita ja 

säätöön soveltuvia mittausarvoja. Esimerkiksi pumppuja voitaisiin säätää verkostopaineen 

perusteella parantaen järjestelmän käytettävyyttä ja tehokkuutta.  

Kuorman siirron toteutukseen tarvitaan mittaus- ja ohjausjärjestelmien lisäksi käyttäjien 

tiedottamiseen liittyviä ratkaisuja. Esimerkiksi kiukaan automaatio-ohjauksen lisäämisen 

jälkeen kiuasta voidaan hyödyntää joustossa. Kiukaan ollessa pois päältä sauna ei aivan 

vastaa käyttötarkoitustaan. Kuorman siirron aikaisen käytön välttämiseksi saunan 

läheisyydessä olevaan kuivaan tilaan kannattaisi hankkia esimerkiksi infotauluna toimiva 

tietokonenäyttö ilmoittamaan tiedon kiukaan hyödyntämisestä joustossa. Lisäksi käyttäjille 

pitäisi tarjota tietoa kulutuksestaan ja huoltohenkilöille laitteiden kunnosta ennakoivasti. 
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4.5 Loppukäyttäjien motivaatio 

Loppukäyttäjien motivaatiolla on keskeinen vaikutus pilotoinnin tuloksiin. Energiasäästöä 

tavoittelevan pilotoinnin tapauksessa loppukäyttäjien motivaation lähteenä voidaan olettaa 

olevan kustannussäästöt. Taloudellisten tekijöiden sijasta käyttäjien motivaation lähteenä 

voi kuitenkin olla muita tekijöitä kuten ympäristöystävällisyys tai kilpailun halu.  

Ihmisten käyttäytyminen riippuu sekä henkilökohtaisista että sosiaalisista arvoista. Oman 

arvomaailmansa lisäksi ihmiset pyrkivät huomioimaan muille tärkeitä arvoja muuttamalla 

käytöstään olettamiensa sosiaalisten arvojen suuntaan [58]. Erilaisten arvojen merkitsevyys 

riippuu aina henkilöstä. Sosiaalisia suhteita kunnioittavat henkilöt pyrkivät mukauttamaan 

omia arvojaan yhteiskunnan mukaiseksi. Oman arvomaailmansa muokkaaminen vaatii aina 

huomattavan määrän tietoa muun muassa erilaisista vaihtoehdoista sekä hyödyistä [58]. 

Tietoisuus on keskeinen osa motivaation luomista. Kuluttajat eivät välttämättä tiedosta 

omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa energiakustannuksiinsa optimoinnin avulla. Passiivinen 

suhtautuminen kulutukseen on melko yleistä [3].  Tiedonpuute vaikuttaa ainakin osittain 

passiiviseen asenteeseen motivoituneen henkilön tietämättömyydestä johtuvan tekemättä 

jättämisen vaikuttaessa välinpitämättömyydeltä. Motivaation hyödyntämiseksi tietoisuutta 

on lisättävä erilaisten tiedonantotapojen kuten esitteiden ja työpajojen avulla. Tietoisuuden 

lisääminen jo valmiiksi motivoituneille onnistuu suhteellisen helposti tietoa vastaanottavan 

asenteen ansiosta. Pilotoinnin kannalta olisi tärkeää saada loppukäyttäjien motivaation sekä 

tietoisuuden taso mahdollisimman korkeaksi edistääkseen DR-optimointia. Kaivatun tason 

saavuttamiseksi on ensin selvitettävä käyttäjien nykyinen tietoisuuden ja motivaation taso 

esimerkiksi käyttäjille räätälöityä yksinkertaista kyselylomaketta käyttäen [59]. 

Motivoiminen on usein tiedonantoa hankalampi toteuttaa. Asuinkohteen käyttäjille säästö 

asuinkustannuksissa saattaa toimia hyvänäkin motiivina. Julkisissa rakennuksissa tilanne ei 

välttämättä ole yhtä yksinkertainen. Työpaikan energiakustannuksista säästäminen motivoi 

työntekijöitä vain harvoissa tapauksissa säästöjen vaikuttaessa suoraan työntekijän omiin 

tuloihin muun muassa osakkuuden tai yrityksen kannattavuuden kautta [59]. Normaaleissa 

tapauksissa energiankustannukset eivät vaaranna työntekijän toimeentuloa. Organisaation 

energiasäästöt mielletäänkin useimmiten vain merkitsemättömiksi lisätuloiksi mennessään 

työntekijän näkökulmasta turhiin kohteisiin kulutettavaksi tai säästöön. 
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Ympäristönäkökulmaa voidaan hyödyntää DR-toimiin aktivoimisessa. Ekologinen kulutus 

on noussut merkittäväksi puheenaiheeksi osittain median ansiosta ja useat kuluttajat ovat 

alkaneet muuttamaan kulutustaan ekologisena pitämäänsä suuntaan. Energiankulutuksen 

ympäristövaikutukset voivat toimia jopa taloudellisia vaikutuksia tärkeämpänä motivaation 

lähteenä varsinkin muissa kuin asuinkohteissa. Loppukäyttäjiltä saattaa kuitenkin puuttua 

tietoa energiankulutuksen suorista ympäristövaikutuksista nostaen tiedonannon tärkeyden 

taas esille. Asianmukaisella tiedonannolla voidaan aktivoida käyttäjiä DR-toimiin esittäen 

energian tuomia mahdollisuuksia pelkkien negatiivisten vaikutusten sijasta. 

Kulutuskäyttäytyminen noudattelee usein samaa kaavaa sekä vapaa-aikana että vapaa-ajan 

ulkopuolella. Energiatehokkaasti kotonaan toimiva henkilö ei todennäköisesti töissäkään 

tuhlaa energiaa [59]. Pilotoinnin kannalta yhtäläisyyttä voidaan hyödyntää motivoimiseen 

loppukäyttäjän huomatessa mahdollisuuden säästää omista energiakuluistaan työpaikallaan 

oppimaa kulutuskäyttäytymistä noudattamalla. Säästömahdollisuuden huomaaminen voi 

tapahtua joko omatoimisesti tai neuvonannon kautta. 

Henkilökohtaisten hyödyn lisäksi auttaminen voi motivoida säästämiseen. Auttamisen halu 

näkyy tarpeena säästää jotain toisille [59]. Aiemmin käsitellyt ympäristökysymyksetkin 

liittyvät auttamiseen ympäristönsuojelun tavoitellessa luonnonvarojen säilymistä tuleville 

sukupolville. Luultavasti konkreettisempi keino on hyväntekeväisyys. Yrityksen tapoihin 

voi kuulua kustannuksettomien lisäsäästöjen lahjoittaminen työntekijöidensä valitsemaan 

hyväntekeväisyysjärjestöön [59]. Pelkän auttamisen halun sijaan lahjoittaminen saattaa olla 

yritykselle enemmänkin imagokysymys kuten ympäristöystävällisyys. Lahjoittaminen voi 

kuitenkin motivoida työntekijöitä säätämään auttamistarkoituksen kautta yrityksen imagon 

nostosta huolimatta ja toisaalta lahjoitus voi vaikuttaa yksittäisen henkilönkin imagoon. 

Yrityskulttuuriin sisällytetään usein ympäristöystävällisyyden kaltaisia arvosanoja pyrkien 

edistämään arvojen hyväksymistä normaaliksi toimintatavaksi [59]. Energiatehokkuuden 

tai ympäristön kuuluminen organisaation yhteisiin arvoihin todennäköisesti edesauttaa DR-

toimien hyväksymistä. Yhteisillä arvoilla saavutetaan parempi tehokkuus yrityksen arvojen 

vastatessa yksilön omia arvoja luoden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Motivaation kannalta 

uusien arvojen lisäämisessä on vältettävä epäsuotuisia tilanteita sekä usein kyllästymiseen 

johtavia lyhytaikaisia aloitteita [59]. 
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Loppukäyttäjien motivaatioon voidaan vaikuttaa kannustamalla käyttäjiä DR-toimiin sekä 

parannusehdotusten esittämiseen. Taloudellisten palkintojen sijaan kannustustunne voidaan 

aikaansaada myönteisellä palautteella tai julkisella tunnustuksella [59]. Palautteenanto on 

tärkeä osa motivaation ylläpitoa antaessaan tietoa mahdollisista parannuskohteista. Lisäksi 

palautteeseen liitetyllä vertailuilla voidaan edesauttaa kannustustunnetta asettaen tavoitteita 

tai luomalla kilpailuntunnetta [58]. 

Teoriatasolla motivoiminen kuulostaa todellista tilannetta yksinkertaisemmalta. Käyttäjällä 

saattaa olla jo olemassa riittävästi tietoa DR-toimien toteuttamiseen tehden tiedonannon 

avulla motivoimisesta kyseisen käyttäjän tapauksessa todennäköisesti hyödyttömän keinon. 

Tiedonannon sijasta riittävän tietämyksen omaavan henkilön motivoimiseen voidaan 

hyödyntää jotain jo aiemmin mainituista keinoista. Ongelmana on kuitenkin mahdollisuus 

keinojen riittämättömyydestä motivaation luomiseen. Tietämys sekä kriittinen ajattelutapa 

riippuvat usein toisistaan aiheuttaen mahdollisesti motivaation puutetta esimerkiksi uskon 

pilotoinnin hyödyistä tai luottamuksen toteutusorganisaatiota kohtaan ollessa alhainen. 

Pilotoinnin mahdolliset haittavaikutukset saattavat aiheuttaa huolen kautta motivaation 

puutetta sekä jo tietämystä omaavilla sekä tietoa kaipaavilla loppukäyttäjillä. Kustannusten 

lisäksi huolenaiheena voi olla asumis- tai työskentelymukavuuden kärsiminen DR-toimien 

myötä energiansäästöjen ja mukavuuden ollessa usein toisistaan riippuvaisiksi miellettyjä. 

Loppukäyttäjien huolta voidaan vähentää muun muassa minimoimalla toteutuksen häiriöt, 

kertomalla ohjausmahdollisuuksista sekä asentamalla mahdollisimman helppokäyttöisiä 

laitteita mahdollistaen tarpeeseen sopivan ohjauksen [3]. Helppokäyttöisyydellä voidaan 

edesauttaa tekniikkaa vieroksuvien käyttäjien osallistumista käytettävyyden vaikuttaessa 

hyväksymiseen. Pilotoinnin liittyessä tekniikkaan vieroksuvien motivoiminen on hankalaa 

pakottamisen sekä liiallisen puuttumisen aiheuttaessa vain haittaa motivaatiolle.  

4.6 Pientuotannon hyödyntäminen 

Rakennusten oma pientuotanto lisää joustomahdollisuuksia. Pientuotantoa hyödyntämällä 

voidaan säästää energiakustannuksissa käyttämällä kulutushuipun aikana omaa tuotantoa 

ostetun energian sijasta. Kuormitushuipun aikainen oma tuotanto mahdollistaa verkkoon 

kohdistuvan kuormituksen siirron kulutuksen rajoitustarvetta vähentäen pientuotannon 

kattaessa osan käyttäjän energiantarpeesta kuorman siirron aikana. 
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Pientuotannoksi luetellaan kaikki enintään 2 MVA:n tuotantolaitteistot [60]. Määritelmän 

perustuessa sähkömarkkinalakiin tehorajat sovelletaan ensisijaisesti sähkön pientuotantoon 

kuten aurinkopaneeleihin tai varavoimageneraattoreihin. Lain esittämän tehomääritelmän 

lisäksi erilaisissa asiayhteyksissä saattaa esiintyä tiukempia rajoitteita pientuotannolle ja 

määritelmät saattavat muuttua ajan saatossa. Pientuotannosta ei tarvitse maksaa sähköveroa 

tuotannon ollessa enintään 800 000 kWh/a ja säädetyn vuosituotantorajan valvomiseksi 

nimellisteholtaan yli 100 kVA laitokset on rekisteröitävä verovelvollisiksi tekemällä kerran 

vuodessa veroilmoituksen [61]. Tehorajan alapuolelle jäävä niin sanottu mikrotuotanto on 

vapautettu kokonaan sähköverovelvollisuudesta säädetyn tuotantorajan ylittämisen ollessa 

hyvin epätodennäköistä laitoksen käyttötunneista ja häviöistä johtuen. Verovapauttamista 

puoltaa myös mikrotuotantolaitosten ensisijainen käyttötarkoitus kulutuskohteen omaan 

sähkön tuotantoon [60] myyntiin tarkoitetun sähkön tuotannon sijasta. 

4.6.1 Aurinkosähköjärjestelmät 

Suomen kahdessa pilottikohteessa oli sähkön pientuotantoon tarkoitetut aurinkopaneelit 

tarvittavine oheislaitteineen. PV-järjestelmillä tuotettu sähkö hyödynnettiin kummassakin 

kohteessa kokonaan kattaessaan vain osan sähkön kokonaiskulutuksesta. Sähköntuotannon 

mittaus oli toteutettu tuntitasolla ja mittaustietojen rekisteröintiin käytettiin omia ohjelmia. 

Pilotoinnin kannalta tuotantotietoja pitäisi pystyä hyödyntämään kuormien ohjauksessa 

mahdollistaen vain jakeluverkon tarvitsemat kuormitusmuutokset. Tuotantotietojen puute 

voi esimerkiksi johtaa tarvetta suurempaan kuorman vähennykseen ohjauksen olettaessa 

kaiken käytetyn energian tulevan jakeluverkosta. Virheoletusten välttämiseksi kohteiden 

kuormien ohjaukseen käytettyyn kiinteistöautomatiikkaan tulisi lisätä sähkön tuotantotieto. 

Tarvittavan muutoksen tekemiseen kannattaa ensisijaisesti pyrkiä hyödyntämään olemassa 

olevia tuotannon mittausjärjestelmiä toteutukseen liittyvien kustannusten minimoimiseksi 

välttäen erilliset mittarihankinnat. Kiinteistöautomatiikan muokkauksesta kuitenkin syntyy 

kustannuksia vaatiessaan ammattilaisen tekemään tarvittavat muutokset. 

Kohteiden aurinkovoimalat olivat erikokoiset käytetyistä paneeleista ja paneelien määrästä 

johtuen. Aurinkopaneelien nimellistehoina käytetään yksikköä piikkiwatti [62]. Kohteessa 

Y käytetyt paneelit olivat nimellisteholtaan 250 Wp ja kohteessa X 290 Wp. Käytännössä 

paneelit voivat tuottaa ilmoitettua nimellistehoa enemmän sähköä hetkellisesti piikkiwatin 

osoittaessa laboratoriossa määritellyn maksimituotantotehon 25 ºC lämpötilassa paneelille 
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tulevan hetkellisen säteilymäärän ollessa 1 kW/m2 [62]. Nimellistehoa suurempi tuotanto 

vaatii standardiolosuhdetta enemmän säteilyä aurinkopaneelin pinnalle tai matalamman 

lämpötilan. Toisaalta hetkellinen tuotanto voi jäädä ilmoitettua nimellistehoa pienemmäksi 

säteilymäärän ollessa standardiolosuhdetta pienempi, paneelia ympäröivän lämpötilan 

noustessa liian suureksi tai paneelin pinnan likaantuessa heikentäen säteilyn läpäisykykyä. 

Aurinkopaneelien nimellistehoon vaikuttaa sekä paneelissa käytetty materiaali että pinta-

ala. Hyötysuhde saadaan jakamalla ilmoitettu nimellisteho aurinkopaneelin pinta-alan ja 

standardiolosuhteen säteilymäärän tulolla [62]. PV-järjestelmän todellinen hyötysuhde jää 

todennäköisesti laskennallisen hyötysuhteen alapuolelle järjestelmän muiden osien kuten 

invertterin vaikuttaessa kokonaishyötysuhteeseen. Lisäksi paneelien päälle kertynyt lika ja 

mahdolliset varjostumat alentavat hyötysuhdetta laskennallisesta arvosta.  

Asianmukaisesti hoidettu kunnossapito mahdollistaa hyötysuhteen pysymisen lähes 

suunnitellulla tasolla toteutuksen onnistumisesta riippuen.  PV-järjestelmän suunnitelmissa 

on huomioitava muun muassa paneelien suunta ja kallistuskulma vaikuttaessaan paneelien 

pinnalle tulevan auringon kokonaissäteilymäärään. Tuotannossa hyödynnettävän säteilyn 

määrää voidaan lisätä teoriassa jopa 20–30 %/a asentamalla paneelit 45° kulmaan etelään 

suunnattuna vaakasuoran asennuksen sijasta [63]. Kallistuskulman määrittelyssä kannattaa 

huomioida kohteen energiantarpeen jakautuminen eri vuodenajoille. Suomessa pystympään 

asennetut paneelit tuottavat talvella vaakaan asennettuja paremmin auringon pienemmästä 

kulmasta johtuen. Kesään keskittyneen kulutuksen tapauksessa kannattaa vastaavasti valita 

vaakasuorempi asennus. Suomessa keskimääräisesti kannattavin tuotanto saadaan etelään 

45° kulmaan asennetuilla paneeleilla ja paneelin pinnalle osuva auringon kuukausittainen 

kokonaissäteilymäärä tavanomaisissa sääolosuhteissa on esitetty kuvassa 4.6.1. Auringon 

säteilymäärä (kuva 4.6.1) vaihtelee merkittävästi vuoden aikana ollessaan loppukeväästä 

alkukesään suurinta ja alkutalvesta lähes olematonta. Etelään suunnatun ja 45° kulmaan 

asennetun paneelin pinnalle osuu eniten säteilyä heinäkuun aikana noin 180 kWh/m2. 

Kallistuskulman tavoin aurinkopaneelien asennussuunnalla voidaan vaikuttaa tuotannon 

jakaumaan. Vuosijakauman (kuva 4.6.1) sijasta asennussuunnalla on enemmän merkitystä 

päivittäiseen tuotantojakaumaan. Maapallon pyörimissuunnasta johtuen itään suunnatut 

paneelit tuottavat energiaa enimmäkseen alkupäivästä ja länteen suunnatuilla paneeleilla 

tuotanto painottuu enemmän iltaan. Etelään suunnatuilla paneeleilla päivittäisen tuotannon 
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jakauma noudattelee likimain vuosittaisen jakauman muotoa (kuva 4.6.1) ollen päiväsaikaa 

suurinta ja yöllä tuotanto ei ole lainkaan. Päivittäisen vaihtelun lisäksi asennussuunnalla on 

vaikutusta vuosituotantoonkin auringon säteilymäärän painottuessa Suomessa erilailla eri 

kuukausina. Samasta syystä kallistuskulmallakin on merkitystä päivittäisen tuotantoon. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.6.1 Auringon kuukausittainen säteilymäärä Suomessa etelään 45° kulmaan asennetulle pinnalle. [63] 

PV-järjestelmän maantieteellinen sijainti vaikuttaa olennaisesti vuosituotantoon pinnalle 

osuvan auringon kokonaissäteilymäärään (kuva 4.6.1) kautta. Etelä-Suomessa sijaitsevan 

järjestelmän vuosituotanto on yleensä vastaavanlaista pohjoisessa sijaitsevaa järjestelmää 

suurempi. Esimerkiksi 1 kWp järjestelmä voi tuottaa Pohjois-Suomessa 700–900 kWh/a ja 

etelämpänä tuotanto voi olla jopa 100 kWh/a suurempi [62]. Vuosituotanto voi kuitenkin 

vaihdella huomattavasti lyhyemmällä välimatkalla PV-järjestelmän läheisyydessä olevien 

puiden sekä erilaisten rakennelmien aiheuttamien varjostumien heikentäessä paneelien 

pinnalle osuvaa säteilymäärää. Valoa heijastavien pintojen läheisyys sen sijaan voi lisätä 

PV-järjestelmän vuosituotantoa muutamilla prosenteilla heijastuksen mahdollistaessa yli 

20 % hetkellisen kokonaissäteilymäärän nousun [63]. Etelä-Suomessa sijaitsevan paneelin 

vuosituotanto voi jäädä vastaavan pohjoisemmassa sijaitsevan tasolle tai jopa pienemmäksi 

varjostumien ja heijastumien vaikuttaessa pinnalle tulevaan kokonaissäteilyyn. 

Suomessa auringon kokonaissäteilymäärä (kuva 4.6.1) on maan eteläosissa lähes Pohjois-

Saksan tasoa vuosittaisen vaihtelun ollessa suurempaa [63]. Kesäkausiin keskittynyt säteily 

puoltaa PV-järjestelmän tuottaman sähköenergian hyödyntämistä erityisesti jäähdytykseen 

kiinteistön omatessa sähköllä toimivan jäähdytyslaitteiston. Sähkön sijasta jäähdytykseen 

voidaan hyödyntää kaukokylmää [48]. Jäähdytyksen ollessa kaukokylmällä toteutettu tai 
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puuttuessa kokonaan aurinkosähkön hyödyntäminen kesäkautena on hankalampaa sähkön 

kulutuksen ollessa matalampaa. Pilottikohteissa pientuotantoa oli mahdollista hyödyntää 

vain omaan käyttöön sähkötoimisen jäähdytysjärjestelmän ansiosta. Jäähdytykseen kuluu 

huomattavasti energiaa ja omaa pientuotantoa hyödyntämällä jäähdytys voidaan toteuttaa 

kustannustehokkaasti välttäen sekä ostoenergian hankkimisen että tuotannon myynnin. 

Oman sähköntarpeen ylittävä pientuotanto voidaan myydä niin sanottuna ylijäämäsähkönä 

sähköverkkoon. Myynnin mahdollistamiseksi tuotantolaitteiston on oltava sähköverkkoon 

liitettynä ja tuottajan on sovittava ylijäämäsähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän 

kanssa sähkön verkkoon syöttämisen ollessa sallittua ainoastaan ostajan löydyttyä [64]. 

Pientuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämisen on tapahduttava sekä yleisiä säännöksiä 

että jakeluverkkoyhtiökohtaisia ohjeita noudattaen. Jakeluverkonhaltijan toimintaan kuuluu 

luotettavan sähköverkon tarjoaminen tuotannolle ja tuotantolaitoksen liittämisen jälkeenkin 

DSO varmistaa sähkönjakelun turvallisen toiminnan [60]. Pientuotannon ylijäämäsähkön 

myynnistä kertyvät hyödyt on esitetty kuvassa 4.6.2. Sähkönmyyjä maksaa pientuottajalle 

ostamastaan sähköstä (kuva 4.6.2) likimain ostosähkön energiaosuuden suuruisen summan.  

Myyntitulojen lisäksi pientuottaja hyötyy ylijäämäsähkön myynnistä välttämällä verkosta 

ostettuun sähköön liittyvät kulut. Toisaalta pientuottajalle aiheutuu myynnistä omanlaisia 

kuluja muodostuen mahdollisista jakeluverkkoyhtiön enintään 0,07 snt/kWh suuruisista 

verkkopalvelumaksuista, sähkönmyyjien myyntimarginaaleista sekä veroista [64]. 

 

 

 

  

Kuva 4.6.2 Hyöty sähkön myynnistä sekä verkosta ostetun energian välttämisestä. [64] 

Pientuotannon omakäyttö on myyntituloista (kuva 4.6.2) huolimatta kannattavin vaihtoehto 

säästäessään sekä ostosähkön hankkimiskustannukset että myyntikulut. Lisäksi omakäytön 

avulla vältytään ylijäämäsähkön myyntiin liittyvältä vaivalta myynnin mahdollistamisen 

vaatiessa muun muassa erilaisten sopimusten tekoa ja lupien saantia. Sähkön ostajankin 

löytämiseen voi kulua aikaa ainoastaan osan sähkönmyyjistä ostaessa pientuottajilta [64].  
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Omakäyttömahdollisuuksia voidaan parantaa sähkön varastoinnin avulla. Akkuteknologiaa 

hyödyntämällä hetkellisen kulutustarpeen ylittävä pientuotannon osuus voidaan varastoida 

akkuun myöhempää käyttöä varten. Suomessa sähkövarastot ovat vielä melko harvinaista 

akkujen hankinnan ollessa verkkosähkön käyttöä kannattamattomampaa [65]. Lähivuosina 

tilanne saattaa kuitenkin muuttua sähkövarastojen yleistyessä akkuteknologian kehityksen 

myötä. Sähkövarastomarkkinat ovat alkaneet kasvamaan varsinkin Saksassa markkinoiden 

ulottuessa jo pientalojen PV-järjestelmiin tarkoitettuihin litiumakkuihin [65]. Kustannusten 

laskiessa akkuteknologian hyödyntäminen mahdollistaisi tehokkaamman DR-optimoinnin. 

Sähkövarastot voitaisiin ladata halvemman sähkökustannusten aikaan verkkosähköllä sekä 

omalla pientuotannolla mahdollistaen varastojen hyödyntämisen korkeimpien kustannusten 

aikaan. Lisäksi varastoitua sähköä voitaisiin myydä tarpeen mukaisesti eksplisiittisen DR-

ohjelman toteuttamiseksi. Pilottikohteiden PV-järjestelmän tuottaessa sähköenergiaa vain 

omaan kulutukseen sähkövarastojen hankkiminen perustuisi ainoastaan joustopotentiaalin 

kasvattamiseen ylijäämäsähkön myynnin välttämisen sijasta. Sähkövarastoja ei kuitenkaan 

määritelty pilotointiin tarvittaviin hankintoihin nykyistä kustannuksista johtuen.  

Hetkellisen ylijäämäsähkön hyödyntämisajankohdan siirto on mahdollista akkuteknologian 

lisäksi muillakin keinoilla. Käyttöveden lämmitys on yleisimpiä tapoja siirtää halvemman 

energian kulutusta kalliimmille tunneille. Lämminvesivaraajaa hyödyntämällä käyttövesi 

voidaan lämmittää halvempana ajankohtana ostetulla sähköllä. Perinteisesti lämmittäminen 

on tapahtunut yöllä kaksi- ja kausiaikasähkön hinnoittelun suosiessa yöaikaan tapahtuvaa 

kulutusta. Yön aikana lämmitetyn käyttöveden pysyessä yleensä riittävän lämpimänä koko 

päivän ajan voidaan välttää kalliimman ajankohdan sähkönkulutusta. Käyttöveden lisäksi 

sähköä voidaan varastoida lämpönä varaavaa lattialämmitystä hyödyntäen. Pilottikohteissa 

lämminvesivaraaja oli ainoastaan PILP-kohteessa kaukolämmöllä toteutetun käyttöveden 

lämmityksen tapahtuessa kierron kautta lämmön varaamisen sijasta ja lattialämmitystä oli 

hyödynnetty korkeintaan pesutilojen mukavuuslämmityksenä muutamissa kohteissa. 

4.6.2 Lämpöpumput 

Lämpöpumppuja ei luetella pientuotannoksi kuluttaessaan tuottamaansa lämpöenergiaan 

nähden suhteellisen paljon sähköä. Pientuotantolaitoksetkin kuluttavat sähköä esimerkiksi 

PV-järjestelmän invertterissä. Sähköntarpeen ollessa vähäistä laitoksen oma tuotanto riittää 

kattamaan sähkönkulutuksen normaalitilanteissa tarkoituksenmukaisen energiantuotannon 
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ohessa. Lämpöpumppujen tapauksessa lämmöntuotantoon tarvittava sähkö on hankittava 

aina muualta. Pientuotannon tavoin lämpöpumpuilla voidaan kuitenkin luoda taloudellisia 

säästöjä mahdollistaessaan lämmöntuotannon pienemmällä sähköenergianmäärällä. 

Suomen yhdessä pilottikohteessa oli rakennuksen poistoilmavirrassa siirtyvää lämpöä 

hyödyntävä PILP-järjestelmä. Poistoilmavirta jäähtyy usein lämpötilasta 21 °C lämpötilaan 

5 °C ilmavirran lämmittäessä PILP-järjestelmään kuuluvan lämmönkeruuputken nestettä 

muutamia asteita ja lämpöpumpun avulla keruunesteeseen sitoutuneella lämmöllä voidaan 

lämmittää esimerkiksi käyttövettä [46]. Järjestelmän hyödyntäessä hukkalämpöä PILP ei 

sovellu rakennuksen ainoaksi lämmönlähteeksi. Pilottikohteessa PILP-järjestelmä täydensi 

kaukolämpöä ja osa tuotetusta lämmöstä varastoitiin lämmönvesivaraajaan. 

Kaukolämpöyhtiöt voivat hinnoitella tuotteensa joko kausittain muuttuviksi tai vuosittain 

samana pysyväksi. Lämpöpumppukohteen tapauksessa paikallinen kaukolämpöyhtiö käytti 

kausihinnoittelua. Projektin määrittäessä kohteen sijainniksi Helsingin oletetaan paikallisen 

kaukolämpöyhtiön olevan Helen Oy. Kausihinnoittelusta johtuen PILP ei ollut käytössä 

yhtiön määrittelemänä kesäkautena kaukolämmön käytön tullessa sähköä edullisemmaksi. 

Kesäkautena lämmöntarve on pienimmillään mahdollistaen kaukolämmön vähäisemmän 

tuotantotarpeen kautta halvemmat kustannukset. Esimerkiksi Helen Oy:llä heinäkuussa 

2018 kaukolämpö maksoi 37,56 €/MWh ja huhtikuussa 61,90 €/MWh [66]. Kesäkauden 

kesto vaihtelee kaukolämpöyhtiöittäin ollen pisimmillään toukokuusta syyskuun loppuun. 

Asiakkaan sähkökustannukset voivat vaihdella kaukolämpöä useammin sähkön tuotannon 

ja kulutuksen (kuva 4.2) vaihdellessa merkittävästi päivittäin. Kustannusvaihtelut riippuvat 

sähkönkin tapauksessa asiakkaan ja energiayhtiön välisestä sopimuksesta. Sähkön siirtoon 

liittyvät kustannukset määräytyvät käyttöpaikan perusteella. Paikallinen jakeluverkkoyhtiö 

perii sähkönsiirron osuuden ja kulutukseen sidottu hinnoittelu voi vaihdella enintään kaksi 

kertaa vuorokauden aikana. Sähkön energiakustannukset voivat sen sijaan vaihdella jopa 

tunneittain asiakkaan omatessa pörssihinnoitteluun sidotun sähkösopimuksen. Asiakas voi 

kilpailuttaa sähkönmyyjänsä vapaasti vaikuttaakseen energiakustannuksiinsa. 

Kesäkautena lämpöpumppukohteessa hyödynnettävän lämmitysenergian kannattavuutta on 

esitetty kuvassa 4.6.3. Kaukolämpökustannusten (kuva 4.6.3) laskennassa hyödynnettiin 

Helen Oy:n kesäkauden 2018 energian hinnoittelua. Lämpöpumpun sähkön kulutuksesta 
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johtuvat energiakustannukset laskettiin kolmella eri COP-arvolla. Kaukolämpöön nähden 

sähköasiakkaiden hinnoitteluperuste on monimutkaisempi koostuessaan kolmesta osasta ja 

vaihdellessaan eri asiakkaiden kesken. Sähköveron suuruus vaihtelee ainoastaan kahden eri 

veroluokan kesken pysyessään samana yleensä useamman vuoden. Suurin osa asiakkaista 

maksaa korkeamman veroluokan mukaisen sähköveron. Alempaan sähköveroluokkaan II 

kuuluu ainoastaan ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä, teollisuudessa sekä konesaleissa 

käytetty sähkö [61] ja tietyissä poikkeustapauksissa sähköstä ei tarvitse maksaa lainkaan 

sähköveroa. Lämpöpumppukohteen tapauksessa sähkövero määräytyi luokan I perusteella 

ollen 2,79372 snt/kWh vuonna 2018 [67]. Sähkön siirtomaksujen suuruus riippuu kohteen 

paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa tehdystä sopimuksesta ja energiasopimus tehdään 

valitun sähkönmyyjän kanssa. Sopimusten ollessa kahdenkeskeisiä kannattavuusvertailun 

siirto- ja energiamaksujen arvot valittiin sähkön hintatilastosta heinäkuun 2018 kohdalta. 

Tilaston esittäessä arvot erilaisiin tyyppikäyttäjiin jaoteltuna laskennassa käytetyt siirto- ja 

energiamaksut valittiin kohdetta eniten vastaavan käyttäjän kohdalta. Siirtomaksu valittiin 

käyttäjän T1 kohdalta 150 MWh/a sähkön kulutuksen ollessa suuruusluokaltaan lähimpänä 

kohteen kulutusta. Käyttäjän T1 puuttuessa energiamaksutilastoista kannattavuusvertailuun 

käytetty arvo valittiin sähkökiukaallisen tyyppikäyttäjän K1 kohdalta. Laskentaan käytetty 

siirtomaksu oli 4,13 snt/kWh ja energiamaksu 6,58 snt/kWh [67]. Lämpöpumppuenergian 

kustannukset saatiin jakamalla sähkön eri kustannusosan summat COP-arvolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.6.3 Lämmitysenergian kustannusvertailu kesäkaudella kaukolämmön kausihinnoittelulla. 

Lämmitysenergian kustannusvertailun (kuva 4.6.3) perusteella lämpöpumpun käyttö ei tule 

kaukolämpöä kannattavammaksi kesäkaudella oletetuilla energiakustannuksilla. Kohteessa 
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käytetyn PILP-järjestelmän COP oli noin kolme. Kustannusvertailussa käytettyjen sähkö- 

ja kaukolämpökustannusten poiketessa toisistaan lähes 100 €/MWh järjestelmän COP ei 

riitä kattamaan kustannuseroja. Tullakseen kaukolämmön kanssa edes yhtä kannattavaksi 

PILP-järjestelmän COP pitäisi olla lähempänä neljää. Järjestelmän COP-arvon nostaminen 

voi olla hankalaa riippuessaan muun muassa lämpöpumpun tekniikasta sekä lämpötiloista. 

Yksinkertaisempi keino lämpöpumpun energiakustannusten pienentämiseen on sähkön 

kilpailuttaminen. Esimerkiksi kustannusvertailussa (kuva 4.6.3) esiintyvä COP5-käyrä 

voidaan saavuttaa kohteen lämpöpumpulla siirto- ja energiamaksujen summan ollessa noin 

puolet oletetusta sähköveron pysyessä samana. Siirron määräytyessä jakeluverkkoyhtiön 

mukaan kustannusten alentaminen voitaisiin toteuttaa todennäköisesti pelkästään 

energiamaksujen kilpailutuksella vaatien summan puolittamiseksi yli 80 % laskua 

energiamaksuissa ollen käytännössä mahdoton toteuttaa. Kaukolämpökustannusten (kuva 

4.6.3) saavuttaminen on sen sijaan toteutettavissa vaatiessaan kohteen lämpöpumpun 

tapauksessa energiamaksujen puolittumisen. Kesäkautena energiamaksuja voidaan alentaa 

esimerkiksi kausiaikasähkön avulla mahdollistaen siirtomaksujenkin alenemisen 

talvipäivinä voimassa olleista arvoista.  

Pilotoinnin kannalta optimaalisin keino PILP-järjestelmän kannattavuuden (kuva 4.6.3) 

lisäämiseksi olisi tuntihinnoiteltu energiamaksu. Kohteen lämpöpumppua hyödynnettäisiin 

ainoastaan sähkökustannusten jäädessä kaukolämpökustannuksia pienemmiksi. Sähkön 

pörssihinnan vuosittaista vaihtelua on esitetty kuvassa 4.6.4. Kesäkaudella PILP olisi tullut 

kannattavaksi kesäkuusta heinäkuuhun vuoden 2013 pörssihinnoilla (kuva 4.6.4) olettaen 

kaukolämmön kausihinnoittelun olleen vuoden 2018 tasolla. 

 

 

 

 

 

Kuva 4.6.4 Sähkön pörssihinnan vaihtelu Suomessa vuonna 2013. [64] 
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Lämmitysenergian kustannusvertailua (kuva 4.6.3) tarkastellessa on muistettava laskennan 

oletukset sekä käytetyt rajaukset. Vertailussa huomioitiin ainoastaan kulutuksen mukaisesti 

muuttuva osuus kaukolämmön sekä sähkön kokonaiskustannuksista. Laskennassa ei otettu 

huomioon kiinteitä liittymämaksuja pysyessään samana kulutusmuutoksesta riippumatta. 

Lämpöpumpun lisäksi kohteissa on muita sähkökuormia vaatien sähköliittymän ylläpitoa 

ja kesäkautenakin kohteen on todennäköisesti hyödynnettävä kaukolämpöä lämpöpumpun 

ohella tai ilman lämpöpumppua. Kesäkaudella rakennusten lämmöntarve kohdistuu usein 

pelkkään käyttöveteen. Lämpöpumpun hyötysuhde laskee korkeamman lämmöntuotannon 

myötä ollen mahdollisesti riittämätön lämpimälle käyttövedelle asetetun lämpötila-arvon 

saavuttamiseksi. Kaukolämpöä on siis pidettävä ainakin varalla mahdollistaakseen terveen 

käyttöveden ylläpidon sekä lämpimän käyttöveden riittävyyden. 

Pilottikohteen todelliset energiakustannukset poikkeavat kustannusvertailussa (kuva 4.6.3) 

käytetyistä arvoista. PILP-järjestelmän tehokkaamman hyödyntämisen mahdollistamiseksi 

kannattavuusvertailu on tehtävä uudelleen kohteen todellisia energiakustannuksia käyttäen. 

Todellisilla kustannuksilla tehtyä laskelmaa voidaan hyödyntää työssä esitetyn vertailun 

tavoin lämpöpumpun kannattavuuden kannalta sopivimman sähkösopimuksen etsimiseen. 

Kustannusvertailussa on kuitenkin muistettava lämpöpumpun hyötysuhteen mahdollinen 

aleneminen muun muassa lämpötilojen muutosten tai järjestelmän vikaantumisen johdosta 

nostaen kustannuksia COP-arvon heikkenemisen myötä. COP-arvon tarkka määrittäminen 

vaatii sekä sähkön kulutuksen että lämpöenergian tuoton mittausta. Lämpöenergiamittarin 

hankinnan tullessa usein kannattamattomaksi lämpöenergia voidaan määrittää lämpötilojen 

ja nestevirtauksen avulla hyödyntäen lämpöpumppukohteessa valmiina olevia mittauksia. 

Kohteessa käytetyn automatiikan tunnistaessa eri lämmitysjärjestelmien kannattavuuden ja 

tarvittavan lämmön saatavuuden reaaliaikaisesti voitaisiin mahdollistaa kohteen tehokkain 

hyötyminen joustoon osallistumisesta käyttömukavuutta vaarantamatta. 

Lämpöpumpun hyödyntämismahdollisuudet ovat pientuotantoon nähden rajoittuneemmat 

järjestelmän kuluttaessa sähköä ja tuottaessa ainoastaan lämmitykseen soveltuvaa energiaa. 

Omatuotanto sähköä sen sijaan voi hyödyntää monipuolisemmin esimerkiksi lämmitykseen 

sekä valaistukseen. Hetkellisesti ylituotettu lämpöenergia voidaan varastoida myöhempää 

käyttöä varten esimerkiksi lämminvesivaraajaan. Kaksisuuntaisen kaukolämmön ollessa 

kehitysasteella [23] ylimääräisen lämmön myyminen ei ole vielä useinkaan mahdollista. 
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4.7 Joustopotentiaali 

Pilottikohteiden joustopotentiaalin selvitykseen hyödynnettiin kappaleen alussa esitettyä 

kuormitusselvitystä. Projektia varten tehdyn kerroskohtaisen kuormitusselvityksen sijasta 

kohteiden joustopotentiaali on selkeämmin hahmotettavissa kuormien ohjaustapoihin ja 

kuormitustyyppeihin perustuvista listauksista. Kuormien lisäksi kohteiden käyttäjät sekä 

omatuotanto vaikuttavat saavutettavissa olevaan joustopotentiaaliin. 

Kerroskohtaisen kuormitusselvityksen tarkoituksena oli selvittää suurimpien kuormien 

sijainnit laitekohtaisesti pilottikohteiden potentiaalisista mittauskohteiden määrittämiseksi. 

Joustopotentiaalitarkastelun kannalta kuormien kerroskohtaisista listauksista saatavat tiedot 

ovat liian yksityiskohtaisia kokonaiskuvan hahmottamiseksi sekä yksityisyyden suojelun 

kannalta osoittaessaan suhteellisen tarkkaa tietoa kohteesta. Kuormien sijainneista voidaan 

yleispiirteisesti mainita suurimpia kuormia aiheuttavien laitteiden olevan joko alimmaisissa 

kerroksissa tai vesikatolla kuten suurimmassa osassa rakennuksista. 

Suomen pilottikohteissa kuormien ohjaukseen hyödynnettiin kiinteistöautomatiikkaan sekä 

erilliseen laitekohtaiseen automaatio-ohjaukseen perustuvaa laiteohjausta perinteisen käsin 

ohjauksen lisäksi. Kuormien ohjaustapaan perustuvassa listauksessa erillisellä automaatio-

ohjauksella toimivat kuormat lueteltiin poikkeuksellisesti käsin ohjattaviin. Epäloogiselta 

kuulostava jaottelupäätös johtuu tiedonpuutteesta. Kiinteistöautomatiikasta ei näy erillisillä 

automaatioilla ohjattavia laitteita ja luovutusaineiston ristiriidoista johtuen ainoastaan 

automatiikkaan liitettyjen kuormien ohjaustavat voitiin varmuudella todeta olevan 

automaatio-ohjauksia. Jaottelun perusteluna voidaan pitää myös joustoon tarvittavan tiedon 

puuttumista erillisestä automaatio-ohjauksesta rajallisista kuormanohjausmahdollisuuksista 

johtuen. Esimerkiksi valaisimen erillinen tai sisäänrakennettu läsnäoloanturi ohjaa valon 

päälle havaittuaan ihmisen läsnäolon tilassa ottamatta huomioon valaistuksen tai jouston 

tarvetta vaikuttaen sekä kustannussäästöihin että käyttömukavuuteen. 

Kiinteistöautomatiikalla ohjattiin sekä kaukolämpö- että sähkökuormia. Käsin ohjattaviin 

kuormiin luetellut laitteet kuluttivat ainoastaan sähköä lämmönjakokeskuksen lukeutuessa 

kokonaisuutena automaatio-ohjattaviin kuormiin. Pilottikohteiden kuormat ohjaustavoittain 

jaoteltuna on esitetty kohteiden omatuotannon kanssa taulukossa 4.7.1. Omatuotanto on 

automaatio-ohjattavien kuormien tavoin jaoteltu sähkö- ja lämpöenergiaan. 
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Taulukko 4.7.1. Suomen pilottikohteiden omatuotanto sekä kuormat ohjaustavoittain jaoteltuna. 

Kohde 
Automaatio-ohjattavat kuormat  Käsin ohjattavat 

sähkökuormat [kW] 

Omatuotanto 

Lämpö [kW] Sähkö [kW] Lämpö [kW] Sähkö [kWp] 

X 4640 1650 1550 - 290 

Y 1590 750 870 - 64 

Z 690 23 1420 50 - 

Pilottikohteiden kuormien ohjaustavoista (taulukko 4.7.1) huomataan kohteiden X ja Y 

kuormien olevan enimmäkseen kiinteistöautomatiikkaan liitettyjä laitteita. Sähkökuormien 

ohjaus jakautuu lähes tasan automatiikan sekä muilla tavoin toteutettujen kesken. Kohteen 

Z tapauksessa ainoastaan noin kolmasosa kuormista on liitetty kiinteistöautomatiikkaan ja 

suurin osa automaatio-ohjattavista kuormista liittyy lämmitykseen lämmön omatuotantoon 

tarkoitetun lämpöpumpunkin aiheuttaessa kuormaa. Sähkön omatuotannoissa käytetyt PV-

järjestelmät eivät sen sijaan muodosta erillistä sähkökuormaa kohteissa. 

Lämpökuormien (taulukko 4.7.1) käyttökohde voidaan yksinkertaisesti päätellä jo pelkän 

nimen perusteella sisältäen kohteiden lämmityskäyttöön tarkoitetut kaukolämpökuormat. 

Sähkökuormien tapauksessa vain osa muodostuu lämmityskäytöstä useiden erityyppisten 

laitekuormien hyödyntäessä sähköä toimintaansa. Pilottikohteiden sähkökuormat voidaan 

jaotella käyttötarkoituksensa perusteella kuuteen ryhmään. Lämmityskuormat muodostuvat 

nimensä mukaisesti lämmöntuottoon liittyvistä sähkökuormista kuten kaukolämpöpaketin 

kiertovesipumpuista ja lattialämmityksestä. Sähkökiukaatkin lueteltiin lämmityskuormiin 

lämmittäessään saunan lisäksi muita tiloja. Kohteen kaikki jäähdytykseen, ilmanvaihtoon 

ja valaistukseen liittyvät kuormat jaoteltiin kuormien mukaisesti nimettyihin ryhmiin. IV-

kuormiin ei huomioitu PILP-järjestelmän poistopuhaltimia sisältyessään lämmityskuormiin 

järjestelmän osana. Loput kohteiden kuormista jaoteltiin ryhmiin keittiökuormat ja muut 

kuormat. Keittiökuormiin sisällytettiin kohteiden keittiölaitteiden muodostamat kuormat 

pienkodinkoneista ammattikeittiön laitteisiin. Ryhmään muut kuormat huomioitiin kaikki 

muihin ryhmiin kuulumattomat sähkökuormat kuten jätevesipumput, pyykinpesukoneet ja 

7kopiokoneet. Sähkökuormien jaottelu kuormatyypeittäin on esitetty taulukossa 4.7.2. 

Taulukko 4.7.2. Suomen pilottikohteiden sähkökuormat kuormatyypeittäin. 

Kohde 
Sähkökuormat [kW] 

Lämmitys Jäähdytys Ilmanvaihto Valaistus Keittiö Muut 

X 150 1000 440 570 730 310 

Y 70 380 110 530 410 120 

Z 40 - 2 54 1160 200 
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Pilottikohteiden sähkökuormien kuormatyypeistä (taulukko 4.7.2) huomataan suurimman 

osan kohteen Z kuormista muodostuvan keittiölaitteista. Kohteissa X ja Y keittiökuormien 

muodostama osuus on neljänneksen luokkaa valaistuksen sekä jäähdytyksen lukeutuessa 

suurimpiin kuormitusryhmiin. Sähkön lämmityskäytöstä aiheutuva kuormitus jää kaikilla 

kohteilla suhteellisen pieniksi päälämmitysjärjestelmän toimiessa kaukolämmöllä. 

Kuormituslistauksia (taulukot 4.7.1 ja 4.7.2) tutkiessa on huomioitava jaotteluperusteiden 

lisäksi muutamia muitakin tekijöitä. Ensinnäkin listauksessa ilmoitetut kuormitustehot ovat 

ainoastaan suuntaa antavia kuormitusselvityksessä ilmenneistä puutteista johtuen. Virheen 

mahdollisuus on käsin ohjattavien kuormien (taulukko 4.7.1) tapauksessa automatiikkaan 

liitettyjä kuormia suurempi laitteiden olemassa olon selvittämisen vaatiessa paikan päällä 

käyntiä sekä laitteen etsimistä ollen hankalasti toteutettavissa. Automatiikkaan liitetyistä 

kuormistakaan ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa tarkan joustopotentiaalin selvittämiseksi. 

Pilottikohteiden automatiikasta ei joko näkynyt laitteiden tehoarvoja tai enintään mitatut 

hetkellistehot ja esimerkiksi ohjauksen piirissä olevien valaisimien määrä jäi epäselväksi 

automatiikan osoittaessa ainoastaan tietyn valaistusryhmän tilan. Sähkökuormatyypeistä 

(taulukko 4.7.2) pienimmät virhemahdollisuudet olivat lämmitys- sekä jäähdytyskuormilla 

ohjauksen toteutuessa suurimmaksi osin automatiikan kautta. 

Virhemahdollisuuden lisäksi kuormituslistauksien (taulukko 4.7.1 ja 4.7.2) tarkastelussa on 

muistettava esitettyjen kuormitustehojen laskentatapa laitteille ilmoitettujen liitäntätehojen 

avulla. Käytännössä laitteen hetkellisteho saattaa olla huomattavasti esitettyä liitäntätehoa 

pienempi. Esimerkkinä käytetyn IV-järjestelmän (kuva 4.2.1) tapauksessa tulopuhaltimen 

hetkellisteho on noin kolmanneksen liitäntätehosta puhaltimeen kytketyn taajuusmuuttajan 

hidastaessa puhaltimen pyörimisnopeutta. 

Kuormien oikeellisuudesta välittämättä kuormituslistaukset (taulukko 4.7.1 ja 4.7.2) eivät 

osoita todellista kohteiden joustopotentiaalia vain osan kuormista ollessa samanaikaisesti 

päällä. Esimerkiksi suurin osa jäähdytys- ja lämmityskuormista ei ole hyödynnettävissä 

joustoon samanaikaisesti kuormien käyttötarpeen painottuessa eri vuodenajoille. Lisäksi 

osa kuormista on oltava jatkuvasti käytössä varmistaen kohteen terveellisen ja turvallisen 

sisäympäristön. Kohteiden käyttäjien tarpeetkin madaltavat joustopotentiaalia. Esimerkiksi 

ammattikeittiöissä laitteita on käytettävä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti mahdollistaen 

liiketoiminnan kannattavuuden ja vähentäen keittiökuormien hyödyntämismahdollisuutta. 
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Ilmanvaihto- ja valaistukseen liittyvät ratkaisut ovat energiasäästötoimenpiteiden kannalta 

kustannustehokkaimpia [55]. Energiasäätöjen ollessa yksi projektin päätavoitteista jouston 

toteutuksessa kannattaa hyödyntää sekä IV- että valaistuskuormia kohteen käytettävyyden 

sallimissa rajoissa. Sähkön pörssihinnan päivittäiset huiput osuvat useimmiten aamuun ja 

alkuiltaan [64]. Valaistuksen suurin käyttötarve ajoittuu osittain korkeimman pörssihinnan 

paikkeille rajoittaen valaistukuorman käyttöä kuorman siirrossa. Käyttöä rajoittaa myös 

valaistukseen liittyvät ominaisuudet. Valoisuutta ei voi varastoida tai pitää samana valojen 

sammutuksen jälkeen muiden valonlähteiden puuttuessa. Luonnollisen valon saatavuuden 

ollessa parempaa kesällä valaistuskuorman joustomahdollisuudetkin ovat paremmat. 

Pilottikohteina toimivien rakennusten tapauksessa sisäilmanlaatua voitaisiin pitää yllä IV-

koneiden sammuttamisen jälkeenkin. Suuresta ilmamäärästä johtuen kohteiden normaalista 

käytöstä aiheutuneet hiukkaspäästöt eivät heikentäisi sisäilmanlaatua olennaisesti kuorman 

siirron rajoittuessa muutamiin tunteihin. Riittävän ilmanvaihtuvuuden takaamiseksi osa IV-

koneista on kuitenkin pidettävä päällä joustonkin aikana osateholla ottaen huomioon tulo- 

ja poistoilmavirran suhteen sekä rakennustasolla että tilakohtaisesti. Puhtaammissa tiloissa 

IAQ pysyy parempana epäpuhtaampien tilojen poistoilmavirran ollessa hieman tuloilmaa 

suurempi. Rakennustasolla ilmavirrat on kuitenkin pidettävä tasapainossa sisäilmaan 

liittyvien ongelmien välttämiseksi mahdollistaen samalla suuremmat energiasäästöt ilman 

pyrkiessä aina tasaamaan painetta ottaen alipaineen tapauksessa ilmaa ulkoa. 

Sisäilmanlaadun tavoin kohteiden sisälämpötila ei ehdi merkittävästi muuttumaan kuorman 

siirron aikana. Lämpöä varastoituu muun muassa rakennusten vaippaan ja lämmöntuottoon 

tarkoitettujen laitteiden lisäksi muista laitteista, rakennusten käyttäjistä sekä rakennuksen 

sisään tulevasta auringonvalosta syntyy lämpöä. Energiasäästöjen kannalta lämpökuormat 

ovat keskeisessä asemassa säästöjen vaatiessa sisälämpötilan alentamista [68]. Lämpötilaa 

kannattaisi alentaa satunnaisessa käytössä olevista tiloista mahdollistaen niin sanotusti 

turhien tilojen hyötykäytön DR-optimoinnissa. Suomen pilottikohteiden rakennustyyppien 

perusteella osa tiloista on todennäköisesti tyhjillään. Esimerkiksi toimistotiloissa käyttäjiä 

vailla olevia tiloja on noin 10–20 % [55]. Sisälämpötilan laskusta muodostuneet säästöt 

vaihtelevat kohteittain ja toteutuksessa on huomioitava käyttömukavuus liian kylmältä tai 

kuumalta tuntuvan sisäilman vaikuttaessa energiankulutukseen usein korottavasti. Säästöjä 

voidaan luoda jo 1 °C lämpötilan laskulla alentaen kustannuksia keskimäärin 5 % [68]. 
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Lämpökuormista johtuen jäähdytyslaitteita voidaan hyödyntää joustossa vain rajallisesti. 

Tilajäähdytyslaitteiden ollessa pois päältä sisälämpötila saattaa nousta yllättävän nopeasti 

muun muassa keittiölaitteiden tuottaessa huomattavan paljon hukkalämpöä. Kohteiden 

hyödyntäessä omaa pientuotantoa kesällä jäähdytyskuormien joustotarve on vähäisempi 

jäähdytyksen tapahtuessa ainakin osittain aurinkosähkön avulla. Joustopotentiaalia voidaan 

lisätä hankkimalla jäähdytyskohteisiin energiatehokkaampia laitteista hankintaehdotusten 

mukaisesti energiatehokkaiden laitteiden aiheuttaessa vähemmän hukkalämpöä. 

Kuorman siirron kustannusvaikutuksia voidaan tarkastella sähkön pörssihintojen avulla. 

Pörssihinnan päivittäistä vaihtelua Suomessa on esitetty kuvassa 4.7. Olettaessa kuorman 

siirron tapahtuneen 10.7.2013 kello 11:00 kaksituntia eteenpäin sähkökustannussäästöjä 

olisi kertynyt pörssihintojen (kuva 4.7) perusteella noin 1,5 snt/kWh. Esimerkiksi 15 kW 

sähkökiukaan tapauksessa säästöjä kertyisi noin 20 snt kiukaan ensimmäisen käyttötunnin 

aikana. Kuorman siirron kustannusvaikutuksia tarkastellessa on huomioitava kohteen 

energiasopimusten sekä käytössä olevien markkinoiden vaikutus saavutettavissa oleviin 

säästöihin. Energiakustannusten määräytyessä vakiona pysyvän hinnan perustella kuorman 

siirrolla ei ole suoranaista vaikutusta kustannuksiin. Kuorman siirto voi kuitenkin alentaa 

tehoperusteisia maksuja rajoittaessa hetkellisiä tehoja.  

 

 

 

 

 

Kuva 4.7 Sähkön pörssihinnan vaihtelu Suomessa 10.7.2013. [64] 

Implisiittisen DR-ohjelman mahdollistamista kustannussäästöistä poiketen eksplisiittisestä 

saatavia myyntituloja on hankalampi arvioida tarvittavan liiketoimintamallin puuttuessa. 

Olettaen jouston myynnistä kertyvien tulojen määräytyvän pientuotannon mukaisesti (kuva 

4.6.2) nostamalla kuormitusta 10.7.2013 kello 3:00–4:00 väliseksi ajaksi pörssihintojen 

(kuva 4.7) perusteella tienaisi noin 2 snt/kWh. Kuorman nostotarve liittyy ylituotantoon ja 

todennäköisesti esimerkkihetken alhaisempi sähkönhinta johtui vähäisestä kysynnästä.  
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Esitettyjen hankinta- ja muutosehdotusten toteuduttua kohteiden automaatio-ohjattavien 

kuormien (taulukko 4.7.1) osuuden tulisi nousta. Sähkökuormista (taulukko 4.7.2) IV- sekä 

valaistuskuormat sen sijaan laskisivat korvattaessa nykyiset laitteet energiatehokkaammilla 

vaihtoehdoilla. Joustopotentiaalin riippuessa muun muassa tehoista kuormituksen lasku 

saattaa tuntua huonolta ratkaisulta. Kokonaisuutta ajatellen tilanne on päinvastoin. IV- ja 

valaistuskuormien uusiminen alentaa energiakustannuksia vähentyneen lämmön tuotannon 

kautta. Uudemmilla järjestelmillä on yleensä monipuolisemmat ohjausmahdollisuudet 

lisäten käyttömukavuutta sekä joustopotentiaalia yksityiskohtaisempien ohjauksien kautta. 

Kuormien ohjattavuus vaikuttaa olennaisesti eksplisiittiseen DR-ohjelmaan osallistumiseen 

liittyessään tarvittavan jouston myymiseen. Energiatasapainon ylläpitämiseksi tarvittava 

jousto pitäisi olla saatavilla ja saatavuuden takaamiseksi kuorman ohjauksen tulisi tapahtua 

automatiikan kautta. Implisiittisen DR-ohjelman tapauksessa kuormien automaatio-ohjaus 

ei ole välttämätön ohjelman pyrkiessä ensisijaisen takaamaan kuluttajille kustannussäästöt. 

Käsin ohjauksen tapauksessa käyttäjillä pitäisi olla enemmän tietoa kustannusvaikutuksista 

kuin automaatio-ohjauksen tapauksessa.  

Suomen pilottikohteiden tavoin projektin muiden kohteiden merkittävimpiin kuormiin on 

lueteltu muun muassa valaistus, lämmitys ja IV [39] kohteiden varustelutasosta riippuen. 

Joustopotentiaalin lisäämiseksi muissa kohteissa on suunniteltu ohjaukseen sekä käyttäjien 

tiedottamiseen liittyvien laitteiden asentamista ja erilaisten sovellusten käyttöä. Suomen 

kohteiden tavoin muidenkin kohteiden joustopotentiaaliin vaikuttaa automaatio-ohjattavien 

kuormien osuus, omatuotantomahdollisuudet sekä kuormatyypit. 
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5 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

Rakennusten joustomahdollisuudet riippuvat useista muuttujista. Teknisestä näkökulmasta 

olennaisin tekijä DR-optimoinnin mahdollistamiseksi on riittävän tarkka kuorman ohjaus 

mittaus- ja ennustetietoihin perustuen. Ohjauksen lisäksi säädettävyys on tärkeässä roolissa 

kuorman siirrossa. Kuormitusarvon vaihdellessa ainoastaan nollan ja täyden kuorman 

välillä joustomahdollisuudet ovat rajallisemmat kuin portaattoman säädön tapauksessa 

ottaen huomioon rakennuksen käytettävyyden DR-ohjelmiin osallistumisen jälkeenkin. 

Teknisen toteutuksen lisäksi eri sidosryhmien tekemät päätökset vaikuttavat rakennusten 

joustomahdollisuuksiin. Poliittisten päätösten kautta asetettuja kansallisia ja kansainvälisiä 

säännöksiä on noudatettava useimmiten rajoittavista vaikutuksista huolimatta. Rajoitteiden 

lisäksi erilaiset säännökset sekä epävirallisemmat suositukset saattavat jopa edesauttaa DR-

toteutusta. Esimerkiksi Suomessa on jo muutamia vuosia ollut suosituksena jättää 

kiinteistöön asennettaviin sähkökeskuksiin tilanvaraus käyttäjien omia alamittauksia 

varten. Alamittauksiin varautuminen ennakoi tulevia DR-toteutuksia alamittausten ollessa 

käyttäjien omaan kulutuksen seurantaan tarkoitettuja mahdollistaen paremmin kiinteistön 

omien joustopotentiaalien hahmottamisen laskutukseen käytettäviin mittauksiin verraten. 

Valtakunnallisten säännösten lisäksi DR-optimoinnissa on huomioitava alueellisemmat 

päätökset. Suomessa energiayhtiöt voivat suhteellisen vapaasti valita hinnoittelutapansa 

pysyessään kohtuullisen rajoissa. Sähköverkkoyhtiöitä rajoittaa käytännössä vain 

jälkeenpäin tapahtuva hinnoittelun kohtuullisuuden valvonta sekä valtiontasolla säädetty 

vero-osuus useamman asiakkaan ollessa verovelvollisia. Energiayhtiöt voivat hinnoittelun 

lisäksi vaikuttaa DR-toteutukseen muun muassa pientuotannon liittämismahdollisuuksien 

kautta. Sähkön jakeluverkkoyhtiöillä voi olla toisistaan poikkeava säännöksiä sekä ohjeita 

verkkoon liittämistä koskien yhteisestä liittämisvelvollisuudesta huolimatta. Pientuotannon 

liittämistä rajoittaa myös sähkön ostajien vapaus valita myyjänsä verkkoon syötättämisen 

edellyttäessä ostajaa. Energiasektorin lisäksi DR-optimointiin voi vaikuttaa muun muassa 

kuntakohtaiset rakennus- ja ympäristösäännökset, alueelliset rakennusvalvojat sekä muut 

kiinteistön muutoksiin vaikuttavat tahot. Esimerkiksi suojelukohteena oleviin rakennuksiin 

ei todennäköisesti voi asentaa aurinkopaneeleja tai muuta ulospäin näkyvää pientuotantoa 

rajoittaen mahdollisuuksia hyödyntää omatuotantoa energian huippukulutuksen aikana. 
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Kiinteistötasolla joustopotentiaaliin vaikuttaa rakennuksen käyttäjät sekä mahdolliset muut 

rakennuksien kuormia hallitsevat henkilöt kuten kiinteistöpäälliköt. Erilaisten henkilöiden 

päätösvalta riippuu aina kohteesta. Esimerkiksi omakotitalossa käyttäjät voivat vaikuttaa 

rakennuksen energiankulutukseen huomattavasti enemmän kuin ruokakaupassa käyttäjien 

vaikutusvallan rajoittuessa pakastekaappien ovien avaamiseen.  

Rakennuksesta riippumatta kiinteistön omistajilla on aina suurin päätösvalta rakennuksen 

joustopotentiaalin kannalta. Omistajilla on oikeus tehdä kiinteistöään koskevia päätöksiä. 

Tekemiensä päätösten kautta kiinteistön omistajat vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti 

kiinteistön aiheuttamiin kuormiin. Esimerkiksi ulkoistamalla kuormien ohjauksen omistaja 

antaa palveluntarjoajalle mahdollisuuden muokata kiinteistön energiankulutusta sovitulla 

tavalla ja palvelun poiketessa oletetusta omistaja voi purkaa tekemänsä sopimuksen. 

DR-toteutuksessa on muistettava sopimusten voimassaoloaika. Määräaikaiset sopimukset 

ovat voimassa ilmoitettuun määräaikaan asti ja toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla 

on irtisanomisajat. Sopimusten purkaminen ennen aikaisesti vaatii painavat perusteet. DR-

toteutuksessa sopimusten voimassaoloajat rajoittavat muun muassa energiayhtiön vaihtoa. 

Tutkimuksen aikana saadut tulokset ovat sovellettavissa teknisen toteutuksen osalta muihin 

rakennuksiin. Pilotoinnin arviointiin tarvittavia laitteita voidaan jättää tuloksia 

monistettaessa ainakin osittain pois vähentäen toteutuskustannuksia. Monistettavuuden 

edellytyksenä on kiinteistön omistajan halukkuus toteuttaa tarvittava muutos. Rakennuksen 

olemassa oleva kiinteistöautomatiikka saattaa helpottaa toteutusta kuormien automaatio-

ohjauksen ollessa lähes välttämätön kuormien siirron toteutuksessa. Kiinteistöautomatiikan 

avulla jousto voidaan toteuttaa yksinkertaisimmin automatiikan toteuttaessa ohjauksen 

määritellyn säännön mukaisesti. Käsin ohjattavien kuormien tapauksessa jouston toteutus 

riippuu aina kuormaa ohjaavasta henkilöstä. Kuorman siirron toteuttaminen käsin 

ohjauksella luo huomattavan riskin vääränlaiselle ajoittamiselle erilaisista inhimillisistä 

virheistä sekä asenteista johtuen. Käsin ohjauksen tavoin laitteiden erilliset automaatio-

ohjaukset hankaloittavat jouston toetutusta. Esimerkiksi kiinteistöautomatiikasta irrallinen 

valaistusohjaus saattaa laittaa suuritehoisen valaistusryhmä päälle huippukuormituksen 

aikana vähentäen joustosta kertynyttä hyötyä. Rakennuksen joustopotentiaalia voidaan 

kasvattaa liittämällä kiinteistöautomatiikkaan mahdollisimman paljon kuormia toteuttaen 

kuorman ohjauksen automatiikkaan tulevilla ennuste- ja mittaustietojen avulla. 
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Kiinteistöautomatiikka saattaa mahdollisuuden lisäksi tuottaa haasteita DR-optimoinnin 

toteutukselle. Rakennuksen olemassa olevaan kiinteistöautomatiikan kanssa yhteensopivia 

laitteita voi olla hankala löytää tai tarvittavan ohjauksen toteuttaminen saattaa tulla liian 

kalliiksi. DR on kustannustehokkainta toteuttaa uudiskohteisiin muiden järjestelmien 

rinnalla. Kiinteistöautomatiikan hankinnan ja asennuksen tapahtuessa ohjattavien kuormien 

sekä ohjauksessa hyödynnettävien laitteiden kanssa samanaikaisesti voidaan paremmin 

välttää yhteentoimivuusongelmia. Lisäksi toteutukseen vaadittava työmäärä vähenee. DR-

toteutus jo käytössä olevaan kiinteistöön vaatii todennäköisesti muutoksia olemassa oleviin 

ratkaisuihin. Jälkeenpäin tehtävät muutokset vaativat usein huomattavasti enemmän aikaa 

kuin jo rakennusvaiheessa toteutetut ja tarvittavia muutoksia ei välttämättä ole kannattavaa 

tai mahdollista toteuttaa jo käytössä oleviin rakennuksiin. 

Tutkimustuloksia monistettaessa on huomioitava tarkemmin toteutuksen taloudellisuutta. 

Pilottikohteisiin tehtäviä muutoksia rahoitetaan projektibudjetista. Monistettaessa tuloksia 

toteutuksen rahoitus on hoidettava muilla tavoilla. DR-optimoinnin liittyessä rakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseen toteutukseen on mahdollista saada ulkoista rahoitusta 

Suomen tavoitellessa energiatehokkaampaa rakennuskantaa. Rahoitusmahdollisuudesta 

huolimatta osa investoinneista joudutaan toteuttamaan omistajien omalla pääomalla vaatien 

näyttöä toteutuksella saavutettavissa olevista hyödyistä. Monistettaessa tuloksia pilotoinnin 

ulkopuolelle toteutukseen liittyviä hankintoja on pohdittava huomattavasti tarkemmin ja 

kustannusten minimoimiseksi toteutus kannattaa ajoittaa muun saneeraukseen yhteyteen. 

DR-toteutukseen liittyvän työmäärän vähentämiseksi rakennuksen kuormitusselvitystä ei 

tarvitse toteuttaa jokaiselle kohteelle erikseen. Tavanomaisissa rakennuksissa kuormat ovat 

useimmiten rakennustyyppinsä mukaiset. Esimerkiksi asuinrakennuksissa energiaa kuluu 

enimmäkseen lämmitykseen. Tuloksia monistettaessa rakennusten kuormista ei tarvitse 

kerätä yhtä paljon tietoa kuin pilotoinnissa. Kuormien sijainnilla on merkitystä ainoastaan 

mittareiden asennuksen yhteydessä ja mittareiden asennus kannattaa rajata vain oleellisiin 

kuormiin. Käyttäjien ymmärryksen lisäämiseksi energian alamittauksia voidaan 

kustannustehokkaasti toteuttaa ainoastaan sähkön kulutukseen liittyen. Rakennuksen muuta 

energiankulutusta on kannattavinta seurata huonekohtaisilla lämpötilan mittauksilla ja 

käyttöveden kulutuksen ollessa suurta veden alamittauksen toteuttamista on syytä harkita. 

Mittauspaikat voidaan selvittää esimerkiksi rakennuksen pohjapiirustuksessa. 
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Kiinteistöjen omat pientuotantolaitokset sekä lämpöpumput yleistyvät jatkuvasti. Tuloksia 

monistettaessa on pohdittava joko jo olemassa olevia tai vain teoreettisia mahdollisuuksia 

energian omatuotantoon. DR-optimoinnin kannalta omatuotanto ei ole välttämätön pakko. 

Pientuotantolaitoksilla voidaan kuitenkin tehostaa sähköön kohdistuvaa joustopotentiaalia 

ja lämpöpumpuilla lämmitykseen käytettävän energian. Sähkönkulutuksestaan huolimatta 

lämpöpumppuja on mahdollista käyttää myös sähkökuorman siirtoon rakennuksen ollessa 

sähkölämmitteinen. Kiinteistön omatuotantoon käytettävien laitteiden kannattavuutta on 

aina pohdittava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kiinteistön ostoenergian kulutuksen ja 

kustannukset sekä mahdollisuuden hyödyntää omatuotantoa vain omaan käyttöön. 

Oman energiatuotannon hyödyntämismahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti. Markkinoilla on 

jo erilaisia vaihtoehtoja kiinteistön omaan pienimuotoiseen energiantuotantoon ja energian 

varastointimahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti. Aurinkopaneelien lisäksi tulevaisuudessa 

sähkön tuotantoon voidaan hyödyntää esimerkiksi vetyä polttokennotekniikan käyttäen. 

Omatuotantovaihtoehtojen monipuolistaminen mahdollistaa joustopotentiaalin lisäämisen 

yhä useammassa rakennuksessa. Nykyisin omatuotannossa yleisin käytettävien laitteiden 

asentaminen saattaa olla rajoitettua muun muassa esteettisyyssyistä laitteiden tullessa usein 

näkyville paikoille. Polttokennot sen sijaan voisi asentaa piiloon kiinteistön ulkopuolisilta 

henkilöiltä esimerkiksi rakennuksen kellaritiloihin tai autotalliin. 

Rakennusten joustopotentiaalin kannalta energian varastointimahdollisuudet ovat tärkeitä. 

Nykyisin energiaa varastoidaan rakennuksissa useimmiten lämmönmuodossa esimerkiksi 

lämminvesivaraajaan. Akkuteknologian kehittymisen myötä sähköenergiaa voidaan ottaa 

talteen sekä hyödyntää myöhemmin. Uusimpien rakennusten hisseissä voi olla 

jarrutusenergian talteenotto ja kesämökkien pientuotannon yhteyteen on useimmiten liitetty 

sähkövarastona toimiva akku. Tulevaisuudessa sähkövarastoja voidaan hyödyntää yhä 

monipuolisemmin erilaisten rakennusten joustopotentiaalin lisäämiseen joko yhdessä 

omatuotannon kanssa tai erikseen. Kiinteistön DR-toteutuksessa on mahdollista hyödyntää 

sähköautojenkin akkuja rajoitetusti erilaisista rakennustyypistä sekä käyttäjistä johtuen. 

Esimerkiksi asiakkaan sähköauton akkujen hyödyntäminen huippukulutuksen aikana olisi 

hyvän tavan vastaista aiheuttaessaan mahdollisesti taloudellisia haittoja. DR-toteutuksessa 

onkin aina huomioitava toteutuksen kohteena olevan rakennuksen tyyppi sekä käyttäjät ja 

toteutusta on pyrittävä soveltamaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon yhteisvaikutukset. 
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Projektin varsinainen pilotointi alkaa käytännössä vasta tämän diplomityön valmistumisen 

jälkeen. Joulukuun 2018 aikana kaikista projektin pilottikohteista tulisi olla suunnitelmat 

valmiina osoittaen muun muassa aikataulutuksen sekä hankinnat. Suomen kohteiden 

tapauksessa suurin osa tiedosta saadaan tämän työn pohjalta vaatien kuitenkin tarkennusta. 

Lopullisten toteutussuunnitelmien valmistuttua on tarkoitus aloittaa varsinainen pilotoinnin 

toteutus vuoden 2019 alussa lähtien. Projektiin liittyvä Living Lab -toiminta aloitetaan 

muun pilotoinnin ohessa alkuvuodesta 2019 ja pilotointi kestää heinäkuuhun 2020 asti. 

DR-optimoinnin riippuessa useista erilaisista tekijöistä aihealueesta riittää tutkimusaiheita. 

HOLISDER-projektiin liittyen tutkimuksia voisi tehdä muun muassa DR-koejärjestelyjen 

varsinaisesta toteutuksesta, Living Lab -toiminnasta sekä pilotoinnin lopputuloksista ottaen 

huomioon projektin alussa arvioidut vaikutukset.  Tutkimusaiheet eivät rajoitu ainoastaan 

HOLISDER-projektiin aihealueen ollessa laajasti tutkittu ja aiheeseen liittyviä projekteja 

aloitetaan suhteelliseen tiheään tahtiin. Erilaisten projektien lisäksi tulevaisuudessa voisi 

tutkia erilaisten poliittisten päätösten vaikutusta DR-optimoinnin toteutukseen kansallisella 

sekä kansainvälisellä tasolla ja eri maiden näkemystä energiasektorin kehityksestä. 
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6 YHTEENVETO 

Kysyntäjouston tavoitteena on mahdollistaa energiatasapainon ylläpito energiantuotannon 

muuttuessa yhä joustamattomammaksi. Tässä diplomityössä tutkittiin DR-koejärjestelyjen 

toteuttamista HOLISDER-projektin Suomen pilottikohteissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin 

sekä kohteista saatavia teknisiä tietoja että aiheeseen liittyviä kirjallisuuslähteitä. 

Suomen pilottikohteissa merkittävimmät kuormat muodostuivat muun muassa valaistus- ja 

lämmitysjärjestelmistä. Kuormien ohjaukseen hyödynnettiin kiinteistöautomatiikan avulla 

toteutettavaa ohjausta vaihtelevin määriin kohteesta sekä käytössä olevista järjestelmistä 

riippuen. Automatiikan lisäksi kuormia ohjattiin joko erillisellä automaatio-ohjauksella tai 

käsikäyttöisesti. Ohjauksen tavoin mittaukset vaihtelivat kohteittain. 

Koejärjestelyn rajoitteiksi sekä haasteiksi todettiin rakennuksen käytettävyyden ylläpito 

kuorman siirron aikana. Pilotoinnin arviointia varten kohteisiin ehdotettiin hankittavaksi 

mittauslaitteita. Lisäksi suositeltiin kuormien ohjauksen ja säädettävyyden parannuskeinoja 

sekä rakennuksen käyttäjien tiedottamiseen liittyviä ratkaisuita. 

Loppukäyttäjien motivaation huomattiin riippuvan sekä henkilökohtaisista että sosiaalisista 

normeista. Motivaation lisäämiseksi ehdotettiin muun muassa tiedonantoa sekä vertailua. 

Pilottikohteiden olemassa olevan pientuotannon todettiin edistävän joustomahdollisuuksia 

parhaiten omaan käyttöön hyödynnettynä. Oman energiatuotannon lisäksi joustopotentiaali 

riippui automatiikkaan kytkettyjen kuormien määrästä sekä loppukäyttäjistä. 

Työssä saatujen tulosten perusteella pilotoinnin vaikutukset riippuvat useista erilaisista 

muuttujista vaikeuttaen etukäteen tehtävää vaikutusten arviointia. Tulosten todettiin olevan 

monistettavissa pilottikohteiden lisäksi muihin rakennuksiin sovellettuna ottaen huomioon 

sekä rakennuskohtaiset että yleistasoisemmat päätökset. Teknisten ratkaisuiden kehittyessä 

monistettavuus riippuu yhä enemmän ihmisten motivaatiosta sitoutua DR-ohjelmiin. 
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LIITE 1. Pilottikohteiden käyttötapaukset 

Taulukko 1. Käyttötapauksiin liittyvät selitykset. [11] 

UC Käyttötapaukseen liittyvä selitys 

1.1 

Edistyneiden valvontastrategioiden toteuttaminen vaatii reaaliaikaisiin energia- ja mittaus-
tietoihin pääsyä. Reaaliaikaisen tiedon avulla voidaan määrittää ja mitata käytettävissä oleva 

joustavuus sekä oleskelutilojen mukavuus. Rakennusten energiaominaisuuksista ja käyttäjien 

käyttäytymisestä sekä mieltymyksistä saadaan tietoa analysoimalla osajärjestelmistä saatavia 

reaaliaikaisia ja historiallisia tietoja. Asianmukaisesti toteutetut mittaukset, valvonta sekä 
verkkoyhteydet mahdollistavat tietojen keräämisen muodostamansa infrastruktuurin kautta.  

1.2 

Aggregaattorit osallistuvat energiamarkkinoille tarjoamalla rakennusien joustavuusresursseja 

tuotantoyksiköiden tavoin markkinaosapuolille. akennukset pääsevät aktiiviseksi osaksi 
energiamarkkinoita aggregaattorien kautta. Markkinavaatimusten saavuttamiseksi joustoa on 

pystyttävä aggregoimaan, arvioimaan sekä ennustamaan tarkasti rakennustasolla.   

1.3 

Energiamarkkinoiden edustajina toimivat energiantoimittajat hankkivat sekä kotitalous- että 

yritysasiakkailleen tarvittavan energiamäärän tukkumarkkinoilta. Epätasapainon välttämiseksi 
energiantoimittajan on pystyttävä arvioimaan, ennustamaan sekä jälkeenpäin aggregoimaan 

elastisuutta kannustaen kuluttajia dynaamisten hintasignaalien mukaiseen kuorman siirtoon. 

2.1 

Aggregoitujen elastisuusprofiilien sekä energian kokonaiskulutuksen arvioiminen vaikuttavat 

energiantoimittajien tarjoamiin dynaamisiin hinnoittelujärjestelmiin ja implisiittisiin DR-
ohjelmiin. Elastisuusprofiilien määrän kasvaessa asiakkaat on jaoteltava asiakasprofiilien 

perusteella sopiviin ryhmiin. Energiantoimittajat voivat hallita energiantuotantoa ja -kysyntää 

tehokkaammin hahmottaessaan tarjoamiensa palveluiden vaikutukset elastisuusprofiileihin. 

2.2 

Aktivointipyynnön saatuaan energiantoimittaja laskee käsittelemiensä energiatietojen avulla 

optimaalisimman ohjauskomennon hyödykettä kohden. Energiantoimittaja ilmoittaa kuorman 

hallitsijalle laskemansa ohjauskomennon suosituksena hinnoittelumekanismia käyttäen. 

3.1 

Aggregoitujen joustoprofiilien hallinta ja analysointi edistää energia-asiakkaiden aktiivista 
osallistumista. Profiilien hallinnan avulla aggregaattorit pystyisivät arvioimaan keräämänsä 

kysynnän joustavuuspotentiaalia tehokkaasti mahdollistaen käytettävissä olevan joustavuuden 

reaaliaikaisen ryhmittelyn. Aggregaattorit vastaavat muodostamiensa ryhmien hallinnasta. 

3.2 
Automatisoidun kuorman ohjauksen avulla aggregaattorit pystyvät vastaamaan pyydettyyn 
kulutuksen vähentämiseen. Aggregaattori voisivat osallistua energiamarkkinoille tarjoamalla 

energiajärjestelmien tarvitsemia palveluita säilyttäen samalla rakennusten käyttömukavuuden.  

4.1 

Hyötyäkseen implisiittisiin DR-ohjelmiin osallistumisesta loppukäyttäjien on ymmärrettävä 
sekä siirrettävä energiakulutustaan hintasignaalien mukaisesti. Joustavuuden ymmärtämiseksi 

loppukäyttäjille on tarjottava houkuttelevia sovelluksia ja käyttöliittymiä. Sovellusten tulisi 

pystyä analysoimaan reaaliaikaisten ja historiallisten tietojen avulla tilojen suorituskykyä.  

4.2 
Kysynnän joustavuutta voidaan lisätä loppukäyttäjän oman energiantuotannon sekä -varaston 
tehokkaalla käytöllä vähentäen energiamarkkinoilta ostetun energian määrää. 

4.3 
Kotitaloisasiakkaiden tulisi pystyä osallistumaan energiamarkkinoille joko itsenäisesti tai 

kolmannen osapuolen kautta aiheuttaen mahdollisimman vähäiset häiriöt loppukäyttäjille. 

5.1 
Laitteiden heikentynyt suorituskyky voidaan havaita mittaamalla sekä laitteiden toimintaa 
että ympäristöä. Suorituskyvyn seurantajärjestelmä mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon 

liittäen suorituskyvyn alenemisen todennäköisiin vikoihin varoittaen mahdollista ongelmista.  

5.2 
Suositusjärjestelmällä täydentää ennakoivaa kunnossapitoa. Järjestelmä havaitsee laitteiden 

olennaiset toimintamuutokset luodakseen tarkan luettelon suositeltavista toiminnoista.    
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LIITE 1. Pilottikohteiden käyttötapaukset (jatkoa) 

 

Taulukko 2. Käyttötapauksien valintaan liittyvät kriteerit [11], [39] 

UC Käyttötapauksiin liittyvät kriteerit 

1.1 
Kaikki perustason muodostukseen ja todennukseen tarvittavat tietolähteet, verkkoyhteydet, 
rakennus- ja laitteiden ominaisuudet sekä tuntiperusteisen datan mittaus ja keruu 

1.2 UC 1.1, sää-, kulutus- ja käyttöennuste, verkkoyhteydet sekä laitteiden hallinta 

1.3 UC 1.1, sää- ja kulutusennuste, kulutukseen vaikuttavat tariffitiedot sekä verkkoyhteydet 

2.1 UC 1.3, sähkön hintaennuste sekä skenaarioiden määrittely rakennusvyöhykettä kohti 

2.2 UC 2.1 sekä palkkiojärjestelmä käyttäjille 

3.1 UC 1.2, LVI-valvontatoimet sekä tarkka lämpö-/valaistus-/lämminkäyttövesimallinnus 

3.2 UC 3.1 sekä ohjattavuus 

4.1 UC 2.2 

4.2 UC 2.2 ja UC 3.2 

4.3 UC 3.2 ja UC 4.2 

5.1 UC 1.1 ja ilmoituspalvelu 

5.2 UC 5.1 ja suosituspalvelu 

 

 

Taulukko 3. Käyttötapauksien ja eri sidosryhmien väliset riippuvuudet [11] 

UC 
Rakennuksen 

käyttäjät 

Kiinteistö-

päällikkö 
Aggregaattorit 

Energian-

toimittajat 
Huoltoyhtiö ESCO-yritys 

1.1 X X     

1.2 X  X    

1.3 X   X   

2.1    X   

2.2 X X  X   

3.1   X    

3.2 X X X    

4.1 X X     

4.2 X X     

4.3 X X     

5.1  X   X X 

5.2  X   X X 
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Taulukko 4. Käyttötapauksiin liittyvät työvaiheet. [11] 

UC Käyttötapaukseen liittyvät työvaiheet 

1.1 

Sopivien mittauslaitteiden ja antureiden asennus. Tietoliikenneverkkojen ja protokollien 

perustaminen. Reaaliaikainen tiedonkeruu. Tarvittava esikäsittely datanhallintajärjestelmässä 
tietojen puhdistamiseen ja normalisointiin. Datavirtojen siirto jatkokäsittelyyn ja profilointiin 

sekä kiinteistöpäällikön tai käyttäjän toteuttamaan valvontaan. 

1.2 

Yksittäisten asiakkaiden mittaukset syötetään mukavuusasteen kanssa joustavuusprofilointiin. 

Profilointimekanismi arvioi asiakkaiden mukavuusprofiilit. Luodut joustavuusprofiilit 
edustavat eri olosuhteissa ja aikakehyksissä saavutettavissa olevaa kysynnän vähenemistä 

käyttömukavuuteen vaikuttamatta. Lisäksi lasketaan joustavuuden tulevaisuusarviot 

käyttämällä opittuja profiileja, ympäristöolosuhteita sekä käyttöennusteita.  

1.3 

Energiankulutus- ja tariffitiedot määritellään paikalliseen elastisuusprofilointiin. Kysynnän 

elastisuus arvioidaan käyttämällä rakennuksen tietoja. Lisäksi tuotetaan lyhyen aikavälin 

hintaperusteisia joustoennusteita perustuen opittuihin profiileihin sekä kustannusennusteisiin. 

2.1 
Energiankulutukseen, asiakasprofiileihin, sääolosuhteisiin, markkinoihin ja tariffijärjestelmiin 
liittyvien tietojen kerääminen. Asiakkaiden luokittelu samankaltaisten ryhmään. Poikkeamat 

sekä arvojen havaitseminen perustuvat näytteen tilastolliseen analysointiin. 

2.2 

Potentiaalisen epätasapainon tunnistaminen kysynnässä/tarjonnassa. Elastisuusperusteisille 

asiakasryhmille lähetettävien sopivien hintasignaalien arvioiminen. Asiakkaiden saatavuuden 
ja joustopotentiaalin varmistaminen. Hintasignaalien lähettäminen suosituksina käyttäjille.  

3.1 

Asiakasprofiileihin, sääolosuhteisiin, nykyisiin markkinatietoihin sekä lyhyen ja keskipitkän 

aikavälin ennusteisiin liittyvien tietojen kerääminen. Asiakkaiden luokittelu samankaltaisten 
ryhmään. Poikkeamat ja arvojen havaitseminen perustuvat tilastolliseen analysointiin 

3.2 

Joustopyynnön verkonhaltijalta. Arvioidaan pyydetyn joustavuuden toteuttamiseen tarvittavat 

resurssit sekä pyydetyn kysynnän vähennyksen jakautuminen. DR-signaalin lähettäminen 

asiakkaille. Valvontatoimien toteutuksen seuranta ja varmistusstrategioiden tarjonta. 

4.1 

Määritetään arviointiperusteet parhaan tariffin valitsemiseksi. Kerätään tietoa saatavilla 

olevista tariffirakenteista sekä ehdoista. Hankitaan rakennuksen historialliset energian- 

kulutustiedot energiaprofiilin perustasona käytettävä. Arvioidaan energiakustannukset 

käytettävissä olevista vaihtoehtoisista kustannuksista. Visualisoidaan energiakulutus- ja muut 
tärkeät tiedot käyttäjälle/kiinteistöpäällikölle päätöksentekoprosessin avuksi.  

4.2 

Arvio tulevista tuotanto- ja kysyntäennusteista sekä rakennuksen käytettävästä kysynnän 

joustavuudesta. Optimoidaan kysyntäprofiili suurimmalle paikallisesti tuotettavalle energian-
kulutukselle tai -varastolle tai maksimaaliselle tuotolle DR-ohjelmaan tarjotun jouston kautta. 

Lähetä ohjaussignaali energianhallintajärjestelmään. 

4.3 

Aggregaattorin lähettämä DR-signaali vastaanotetaan. Paikallinen kysyntämanageri valvoo 

nykyistä saatavuus- ja joustopotentiaalia sekä varmistaa pyynnön täyttymisen käytettävissä 
olevalla joustolla DR-vaatimusten kokonaismäärä eritellään käytettävissä oleviin energia-

varoihin. Optimaaliset ohjauskäskyt annetaan yksittäisten rakennusten sisäisille varannoille. 

5.1 

Tärkeiden LVI- ja ympäristötietojen, ohjaussignaalien sekä sähkönkulutuksen reaaliaikainen 

seuranta. Järjestelmän suorituskyvyn vertailu nimelliseen. Havaittujen poikkeamien käsittely 
ja todennäköisempien syiden arviointi. Suorituskyky- ja virheluettelon laatiminen ottaen 

huomioon vian vakavuuden. Hälytykset käyttöliittymälle kunnossapitokehotuksen kautta. 

5.2 
Suorituskykyluettelon ryhmittely vakavuuden, taloudellisten näkökulmien sekä käyttäjiin 
liittyvien vaikutusten perusteella todennäköisempien syiden kanssa. Suositeltavien toimien 

esittely. Tarjotaan jatkotoimenpiteitä auttaen järjestelmän kunnossapidon suunnittelussa. 

 


