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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen kaksion sähkönkulutuskäyrä on ja mistä 

kuormista se koostuu. Tarkoituksena oli myös tutkia miten kuormansiirrot vaikuttavat 

sähkönkulutuskäyrään ja onko kuormansiirroissa säästöpotentiaalia ajatellen asiakkaan 

sähkökustannuksia. Säästöpotentiaalia laskettaessa oletettiin, että asiakkaalla on 

sähkösopimus, jonka hinta seuraa sähköpörssin (Nord Pool) spot-hintoja. 

Tutkimustuloksista nähdään, että asunnon pohjakuorma aiheutuu kylmälaitteista ja suuret 

sähkön kulutuspiikit aiheutuvat liedestä, astianpesukoneesta ja pyykinpesukoneesta. 

Kuormansiirtojen vaikutus normaaliin sähkönkulutus käyrään on se, että suurten kuormien 

aiheuttamat kulutuspiikit siirtyivät myöhemmäksi iltaan. Laskelmissa selvisi, että 

kuormansiirto ei tuo asiakkaalle merkittäviä säästöjä, koska säästöjen saanti edellyttäisi 

pidempiä mittausjaksoja sekä päivittäisiä suuria hinnanvaihteluita sähkön spot-hinnoissa. 

Tutkittiin myös millaisia kylmälaitteiden kulutuskäyrät ovat ja miten pysäytykset ja 

uudelleenkäynnistyksen vaikuttavat niihin. 
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The purpose of the study was to analyze a two-room apartment electricity consumption 

curve and find out which loads it is composed of. Within the scope of the work it was stud-

ied how shifting of the load affects the load curve and whether the load control brings sav-

ings to the single customer. Savings potential was calculated on the assumption that the 

customer has an electricity contract based on the spot prices. The measurements show 

that the base load is caused by the cold appliances and high spikes in electricity con-

sumption are due to the cooker, dishwasher and washing machine. The load control in-

cluded shifting of large appliances such as washing and dishwashing machine to the later 

hours in the evening. Calculations showed that a longer measurement period is needed to 

better estimate the savings potential.  It also turned out, that the more volatile spot prices 

are, the higher are the savings, but they are still negligible. In addition, the cold applianc-

es’ consumption curves were obtained from the measurements, and the effect of the ap-

pliance disconnection on its curve was investigated. 
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1. JOHDANTO  

Suomen valtioneuvosto päätti vuonna 2009, että koko maassa otetaan käyttöön 

tuntikulutusta mittaavat sähkönkulutusmittarit. Päätös velvoittaa kaikkia 

sähköverkonhaltijoita ilmoittamaan asiakkailleen ilman erillistä maksua näiden 

sähkönkulutustiedot eli tuntikohtaiset sähkömittarilukemat, jotta asiakas voi seurata omaa 

sähkönkulutustaan jopa reaaliaikaisesti. Sähkönkulutustietojen seuraamisen 

mahdollistavat älykkäät tuntimittarit ja etäluenta. Tavoitteena on, että vuoden 2013 lopulla 

vähintään 80 prosenttia jakeluverkkojen asiakkaista on etäluettavien 

sähkönkulutusmittareiden piirissä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009) 

Nykyisin tai lähitulevaisuudessa asiakkaan on siis yhä helpompi seurata 

sähkönkulutustaan ja nähdä oman asuntonsa sähkönkulutuskäyrät. Esimerkiksi Vantaan 

Energia tarjoaa asiakkailleen Online-palvelua, jossa asiakas voi seurata 

sähkönkulutustaan reaaliajassa, mikä perustuu etäluettavien sähkönkulutusmittareiden 

tuntimittauksiin (Vantaan Energia 2013). Koko asunnon sähkönkulutuskäyrät eivät 

kuitenkaan näytä, mistä kuormista käyrä koostuu, eli asiakas ei saa tietää, mistä hänen 

asuntonsa pohjakuorma muodostuu, tai mistä laitteista suuret sähkönkulutuspiikit 

aiheutuvat. Jos asiakas haluaa saada pohjakuorman ja kulutuspiikkien aiheuttajat selville, 

hän joutuu merkitsemään itselleen ylös ajat, milloin hän käyttää mitäkin laitetta kotonaan.  

Sähkönkulutuskäyriä on nykyisin siis helppo saada, mutta niistä selviää ainoastaan koko 

asunnon sähkönkulutus. Aiemmin ei ole tehty tutkimuksia, joista selviäisi tarkasti mistä 

kuormista koko asunnon sähkönkulutuskäyrä koostuu. Tutkimuskysymyksinä ovatkin 

kaksion sähkönkulutuskäyrän muodon lisäksi, mistä eri kuormista se koostuu, mitkä 

kuormat muodostavat asunnon pohjakuorman ja mitkä kuormat aiheuttavat 

sähkönkulutuspiikkejä. Tutkimuskysymyksinä ovat myös, miten kuormanohjaus vaikuttaa 

sähkönkulutuskäyrään ja syntyykö asiakkaan sähkökustannuksiin säästöjä, jos hän tekee 

kuormanohjauksia. Pohditaan, vaikuttavatko kuormanohjaukset asiakkaan arkeen ja 

mukavuuteen. 

Mitataan koko asunnon, sekä yksittäisten laitteiden tai laiteryhmien sähkönkulutusta, jotta 

saadaan selville, mistä kuormista asunnon sähkönkulutuskäyrä muodostuu. Asunnon 

sähkönkulutusta mitataan kahden (2) viikon ajan niin, ettei kuluttuja kiinnitä kulutukseensa 

huomiota. Toiset kaksi viikkoa mitataan niin, että kuluttaja tekee kuormanohjauksia eli 

siirtää suuret kuormat edullisemman sähkön ajalle ja pyrkii välttämään kalleinta aikaa. 

Lasketaan syntyykö asiakkaalle säästöjä, kun hän tekee kuormanohjauksia. Tutkitaan 
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myös, millaiset kulutuskäyrät kodin kylmälaitteilla on, ja miten kylmälaitteiden pysäytykset 

ja uudelleenkäynnistykset vaikuttavat niiden omiin kulutuskäyriin.  

2. MITTAUSJÄRJESTELYT 

Mittaukset suoritetaan EnviR- sähkönkulutusmittarilla ja siihen saatavilla mitta-antureilla ja 

-yksiköillä. Kuvassa 2.1 on esitetty mittauksiin tarvittavat laitteet ja anturit.  

 

 

Kuva 2.1  EnviR- sähkönkulutusmittari tarvikkeineen. Kuvassa vasemmalla pistorasiamoduulit,       

    sähkönkulutusmittari, koura-anturi, datakaapeli ja langaton lähetinyksikkö. (Älykoti.com         

    2013 a) 

Koura-anturin kytkentä on esitetty kuvassa 2.2. Koura-anturi asennetaan mitattavan 

johdon ympärille ja liitetään langattomaan lähetinyksikköön, joka lähettää mittausdataa 

sähkönkulutusmittarin näytölle kuuden sekunnin välein. Koura-anturin toiminta perustuu 

siihen, että se mittaa johdon läpi kulkevaa virtaa sähkömagnetismin avulla. 

Sähkönkulutusmittarille asetetaan jännitteen oletusarvo, jolloin mittausyksikkö saa 

laskettua johdon kuorman tehonkulutuksen jännitteen ja virran avulla. Pistorasiamoduulin 
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kytkentä on yksinkertainen: pistorasiamoduuli kytketään suoraan pistorasiaan ja laitteen 

virtajohdon tai laiteryhmän jatkojohdon pistotulppa kytketään pistorasiamoduuliin. 

Pistorasiamoduuli mittaa moduulin läpi kulkevan ja lähettää mittausdataa 

sähkönkulutusmittarille kuuden sekunnin välein oman sisäänrakennetun langattoman 

lähettimen avulla. 

 

Kuva 2.2  Koura-anturin kytkentä. (Älykoti.com 2013 b) 

Kuvassa 2.3 on esitetty tutkimuksen mittausjärjestely. Koura-antureilla mitataan erikseen 

koko asunnon, lieden ja eri laiteryhmien sähkönkulutusta. Mittauksissa käytetään 

yhteensä viittä koura-anturia mittaamaan eri kohteita. Pistorasiamoduuleilla mitataan 

astianpesukoneen, pyykinpesukoneen ja olohuoneen laitteiden (TV ja digiboksi) 

sähkönkulutusta. Mittausten avulla saadaan selville, mikä osa koko asunnon 

sähkönkulutuksesta kuuluu millekin laitteelle tai laiteryhmälle. Anturien ja moduulien 

mittausdatat lähetetään langattomasti kuuden sekunnin välein sähkönkulutusmittarille, 

joka lähettää tiedot datakaapelin kautta tietokoneelle. Tietokone tallentaa 

sähkönkulutusmittarilta saamansa mittausdatat tekstitiedostoon. 
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Kuva 2.3  Mittausjärjestely. (Älykoti.com 2013) 

Mittaukset suoritetaan pinta-alaltaan 61 m2:n saunattomassa kaksiossa, jossa asuu kaksi 

henkilöä. Asunnossa on keittiö, olohuone, eteinen, WC sekä yksi makuuhuone. Asunto 

lämmitetään kaukolämmöllä, joten lämmitys ei vaikuta sähkönkulutukseen. Mittaukset 

suoritetaan kahdessa osassa: ensimmäiset kaksi viikkoa sähkönkulutusta mitataan niin, 

ettei asiakas kiinnitä kulutukseensa mitään huomiota ja toiset kaksi viikkoa niin, että 

asiakas tekee kuormanohjauksia. Tärkeimmät kuormanohjaukset tutkimuksen kannalta 

ovat suurten kuormien siirrot halvemman sähkön ajalle, suurien kuormien välttäminen 

kalleimman sähkön aikaan ja kylmälaitteiden pysäytykset sekä uudelleen käynnistykset. 

Asunnon suuriin kuormiin lukeutuvat hella (liesi ja uuni), astianpesukone ja 

pyykinpesukone. 

3. KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄ 

Tutkitaan millaisia sähkönkulutuskäyriä mittausdatasta saadaan käyttäen eri aikajaksoja ja 

5 minuutin tai tunnin keskiarvoja. Sähkönkulutuskäyrä saadaan esittämällä teho P ajan t 

funktiona. Selvitetään miltä kahden viikon sähkönkulutuskäyrä näyttää 

normaalikulutuksella ja mikä osa yhden vuorokauden kulutuskäyrästä kuuluu millekin 
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laitteelle tai laiteryhmälle. Tutkitaan miten sähkönkulutuskäyrä muuttuu, kun asiakas tekee 

kuormanohjauksia; miten suurten kuormien siirrot vaikuttavat kulutuskäyrään ja onko 

kuormanohjauksessa säästöpotentiaalia ajetellen asiakkaan sähkökustannuksia. 

3.1 Normaalikulutuksen sähkönkulutuskäyrä 

Tutkitaan millainen kaksion sähkönkulutuskäyrä on, kun asiakas ei kiinnitä kulutukseensa 

huomiota eli kyseessä on normaalikulutus. Selvitetään millainen kahden viikon 

sähkönkulutuskäyrä on ja mistä kuormista yhden vuorokauden kulutuskäyrä koostuu.  

3.1.1 Kahden viikon sähkönkulutuskäyrä 

Analysoidaan millainen kaksion kahden viikon sähkönkulutuskäyrä on, kun asiakas ei 

kiinnitä kulutukseensa huomiota eli kyseessä on normaalikulutus. Piirretään koko asunnon 

sähkönkulutuksen maksimiarvo-, minimiarvo sekä keskiarvokäyrä käyttäen kahden viikon 

mittausdatan tunnin arvoja. Sähkönkulutuskäyrä saadaan käyttäen koko asunnon 

sähkönkulutusta mittaavan anturin mittausdataa. Kuvassa 3.1 on esitetty kaksion 

sähkönkulutuskäyrät kahden viikon ajalta (keskiviikko 21.11.2012 – tiistai 04.12.2012) 

käyttäen mittausdatan tunnin keskiarvoja, maksimiarvoja ja minimiarvoja. Mittauksissa 

sähkönkulutusdataa saadaan kuuden sekunnin välein, eli minuutissa saadaan 10 arvoa ja 

tunnissa 600 arvoa. Keskiarvokäyrä on piirretty niin, että jokaisen tunnin 600:sta arvosta 

on laskettu keskiarvo ja maksimi- ja minimiarvokäyrät on piirretty niin, että jokaisen tunnin 

600:sta arvosta on poimittu maksimi- ja minimiarvot. Kuvaajia piirrettäessä käytetään 

tunnin keskiarvoja mittausdatan kuuden sekunnin arvojen sijaan, jotta kuvasta saadaan 

selkeä. Kuvaajan tarkkuus on heikko rajallisen koon takia, siksi liitteessä 1 on esitetty 

kuva 3.1 suurempana ja selkeämpänä. 
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Kuva 3.1  Kahden viikon sähkönkulutuskäyrät: keskiarvokäyrä (musta), maksimiarvokäyrä (sininen)

     ja minimiarvokäyrä (punainen). 

Kuvasta 3.1 ja liitteestä 1 havaitaan, että keskiarvokäyrässä useat maksimiarvokäyrän 

kulutuspiikit jäävät pois, joten keskiarvokäyrä on tasaisempi ja helppolukuisempi, eikä 

siinä näy hetkittäisiä tehovaihteluita. Minimiarvokäyrä taasen seuraa melko hyvin 

keskiarvokäyrää, mutta sen arvot ovat pienempiä eikä siinä ole niin suuria kulutuspiikkejä 

kuin keskiarvokäyrässä. Analyysin kannalta keskiarvokäyrä on mielenkiintoisin ja 

informatiivisin, koska siitä voidaan katsoa muunmuassa asunnon keskimääräinen 

pohjakuorma sekä mihin kellon aikaan asunnon kulutuspiikit esiintyvät.  Keskiarvokäyrän 

mukaan asunnon sähkönkulutuksen pohjakuorma on noin sata wattia (100W) eli asunnon 

sähkönkulutus on kellon ympäri vähintään sadan watin luokkaa. Keskiarvokäyrän 

kulutuspiikit ovat arkipäivinä yleisimmin klo 16 ja 19 välillä, ja viikonloppuisin 

kulutuspiikkien ajoittumiset vaihtelevat eli silloin ei ole nähtävissä samanlaisia kellon ajan 

yhtäläisyyksiä niinkuin arkisin. Arkisin on havaittavissa myös, että usein kello seitsemältä 

aamulla kulutus nousee hetkellisesti pohjakuorman tasolta noin 150-250 watin tasolle.  

3.1.2 Vuorokauden sähkönkulutuskäyrä 

Selvitetään millainen kaksion yhden vuorokauden sähkönkulutuskäyrä on arkipäivänä ja 

viikonloppupäivänä. Tutkitaan mistä kulutuskäyrä koostuu eli minkä osan kulutuskäyrästä 
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mikäkin laite tai laiteryhmä kuluttaa ja miten arkipäivän sähkönkulutus eroaa 

viikonloppupäivän kulutuksesta.  

Kuvassa 3.2 on esitetty yhden arkivuorokauden (tiistai 27.11.2012) sähkönkulutuskäyrä, 

joka on piirretty käyttäen kyseisen vuorokauden mittausdatan viiden minuutin keskiarvoja. 

Käyrän muoto eroaa hieman kuvan 3.1 kyseisen tiistain käyrämuodosta, koska kuva 4.1 

on piirretty käyttäen tunnin keskiarvoja ja kuva 3.2 viiden minuutin keskiarvoja. Kuvassa 

3.3 on esitetty saman vuorokauden sähkönkulutuskäyrä, josta ilmenee myös mistä 

kuormista käyrä koostuu eli mikä laite tai laiteryhmä kuluttaa minkäkin osan koko asunnon 

sähkönkulutuskäyrästä. Kuvassa 3.3 olohuoneen, eteisen ja WC:n pistorasiat ja valaistus- 

ryhmään kuuluvat mm. pakastin ja olohuoneen laitteet eli tietokoneet, TV ja digiboksi.  

Kuva 3.2  Koko asunnon sähkönkulutuskäyrä arkivuorokautena (tiistai 27.11.2012). 

Kuvan 3.2 pohjakuorman suurennoksesta nähdään, että asunnon pohjakuorma vaihtelee 

noin kahdeksankymmenen ja kahdensadan watin (80- 200 W) välillä. Kuvasta 3.3 ja 

havaitaan, että pohjakuorma aiheutuu kylmälaitteiden eli pakastimen ja jääkaapin 

sähkönkulutuksesta, koska öisin muut olohuoneen tai keittiön laitteet eivät ole käytössä. 

Arkivuorokauden sähkönkulutuskäyrä pysyy melko tasaisena klo 00.00-15.55 välisen 

ajan, ainut suurempi poikkeama näkyy aamulla noin klo 6.10 – 6.50, jolloin esiintyy kaksi 
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pientä (444 ja 374 W) sähkönkulutuspiikkiä. Arkiaamuina asukkaat heräävät yleensä 

kuuden jälkeen ja valmistautuvat töihin lähtöön, joten aamun kulutuspiikit johtuvat 

valaistuksesta. Klo 15.55 tehonkulutus alkaa nousta, ja klo 16.05 esiintyy päivän 

ensimmäinen ja suurin lähes 3500 watin kulutuspiikki, joka laskee kymmenessä 

minuutissa hieman 1000 watin alle. Ensimmäisen piikin perään tulee toinen pienempi 

2330 watin piikki noin klo 16.20. Ensimmäinen suuri kulutuspiikki ja sen jälkipiikki 

aiheutuvat liedestä; mittausmuistiinpanojen mukaan tuolloin on käytetty lieden uunia (225 

°C). 

Kuvasta 3.3 nähdään, että heti lieden aiheuttaman piikin perään lähtee nousemaan 

vuorokauden toiseksi suurin sähkönkulutuspiikki, jonka huippu ulottuu 3444 watin tasolle 

noin kello 16.35 ja jonka pesukone aiheuttaa. Suuren kulutuspiikin jälkeen tulee pienempi 

jälkipiikki, joka on myös pesukoneen aiheuttama. Tämän jälkeen tehonkulutus pääsee 

laskemaan vartin yli viiteen mennessä hetkellisesti noin 556 wattiin. Seuraavat 

kulutuspiikki (noin 900 W) ajoittuu klo 17.20 tienoille, minkä perään tulee suurempi 1200 

watin kulutuspiikki kello 17.35. Nämä kulutuspiikit aiheutuvat pesukoneen ja jääkaapin 

yhteisvaikutuksesta. Mittausmuistiinpanoista tiedetään, että pyykinpesukone on aloittanut 

tunnin ja vartin (1h 15min) kestävän pesuohjelman noin klo 16.25. Kuva 3.2 ja 

muistiinpanot siis tukevat toisiaan.  

Viimeisimmän kulutuspiikin jälkeen tehonkulutus laskee ja vaihtelee 400 ja 700 watin 

välillä ilta kuudesta aina kello puoli kahdeksaan asti. Tämän vaihtelevan kulutuksen 

aiheuttavat olohuoneen, eteisen ja WC:n pistorasiat ja valaitus- laiteryhmä, jääkaappi 

sekä noin klo 18.40 jälkeen myös keittiön ja makuuhuoneen valaistus. Suurin osa 

kulutuksesta on olohuoneessa, koska siellä tehoa kuluttavat tietokoneet, TV, digiboksi ja 

valaistus. Laitteiden kilpiarvoista tiedetään, että television teho on 94 W ja digiboksin 12 

W eli olohuoneen viihdelaitteet aiheuttavat reilut 100 W kulutuksen. Mittausten 

muistiinpanoista tiedetään, että televisio on ollut päällä kyseisenä tiistaina klo 16.30-17.50 

ja 19.50-21.20. 
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Kuva 3.3  Sähkönkulutuskäyrän kuormat arkivuorokautena (tiistai 27.11.2012). 

Kuvan 3.3 mukaan vuorokauden viimeinen keskisuuri kulutuspiikki ajoittuu klo 19.40 

aikoihin ja se yltää yli 2000 watin tasolle, mikä aiheutuu vedenkeittimestä. Vedenkeittimen 

auheuttaman piikin jälkeen tehonkulutus palaa 400 ja 700 watin välille ja pysyy siinä lähes 

puoli kymmeneen asti. Vaihtelun aiheuttavat samat kuorman kuin ennen 

sähkönkulutuspiikkiäkin. Sähkönkulutus tasoittuu pohjakuorman tasolle noin klo 21.40 ja 

jatkuu tasaisena vuorokauden loppuun asti. Tarkkailtavan vuorokauden kolme suurinta 

kulutuspiikkiä ajoittuvat klo 16- 17 välille (liesi ja pesukone) sekä klo 19.40 (vedenkeitin) 

eli vuorokausi on sähkönkulutukseltaan hyvin tyypillinen arkivuorokausi kyseisessä 

kaksiossa. 

Tutkitaan miten viikonloppupäivän sähkönkulutuskäyrä eroaa arkipäivän kulutuskäyrästä. 

Viikonloppuvuorokauden (sunnuntai 25.11.2012) sähkönkulutuskäyrä on esitetty kuvassa 

3.4 ja se on piirretty käyttäen kyseisen vuorokauden mittausdatan viiden minuutin 

keskiarvoja. Kuvista 3.1 ja 3.4 havaitaan, että alkuvuorokauden tehonkulutus ei ole 

pohjakuorman tasolla, vaan edellisen vuorokauden kulutuspiikki on vasta laskemassa ja 

kulutus laskee reilusta 500 watista pohjakuorman tasolle vuorokauden ensimmäisen 

tunnin aikana. Kuvassa 3.5 on esitetty saman sunnuntain sähkönkulutuskäyrän kuormat. 

Kuvasta 3.5 havaitaan, että alkuvuorokauden pohjakuormasta poikkeavan kuorman on 

aiheuttanut olohuoneen, eteisen ja WC:n pistorasiat ja valaistus- laiteryhmä. Mittauksista 

tiedetään, että televisio on ollut sunnuntaina päällä klo 00.00-00.20 eli TV ja digiboksi 
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aiheuttavat osan (n. 100 W) yön kuormasta. Loput ryhmän kuormasta tulee olohuoneen ja 

eteisen valaistuksesta.  

Kuva 3.4  Koko asunnon sähkönkulutuskäyrä viikonloppuvuorokautena (sunnuntai 25.11.2012). 

Kuvan 3.4 mukaan viikonloppuvuorokauden pohjakuorma vaihtelee noin 

kuudenkymmenen ja kahdensadan watin (60- 200 W) välillä. Kuvasta 3.5 taasen 

havaitaan, että klo 01.00-9.00 asunnon pohjakuorma aiheutuu jääkaapin ja pakastimen 

kuormista (olohuoneessa ei ole tuolla aikavälillä muita laitteita päällä). Noin klo 09.15 

asunnon kulutus alkaa nousemaan, mikä auheutuu makuuhuoneen, keittiön, olohuoneen, 

eteisen ja WC:n valaistuksesta. Vuorokauden ensimmäinen suuri kulutuspiikki nousee 

maksimiinsa (noin 2300 W) klo 9.40, minkä aiheuttavat mikro ja kahvinkeitin. Mikron ja 

kahvinkeittimen aiheuttama kulutuspiikki on laskenut klo 09.50 mennessä ja 

sähkönkulutuskäyrä vaihtelee suuresti 500 ja 1000 watin välillä kahden tunnin ajan.  

Tämän kulutuksen vaihtelun aiheuttavat jääkaappi, kahvinkeitin (pitää kahvia lämpimänä) 

sekä makuuhuoneen, keittiön, olohuoneen, eteisen ja WC:n valaistus sekä olohuoneen 

pistorasioiden laitteet. Mittausten muistiinpanoista tiedetään, että olohuoneen laitteista 

päällä ovat tuolloin olleet pakastin (koko ajan) sekä TV ja digiboksi (klo 10.10-12.45). 
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Kuva 3.5  Sähkönkulutuskäyrän kuormat viikonloppuvuorokautena (sunnuntai 25.11.2012). 

Seuraava kulutuspiikki alkaa kasvaa noin klo 12.00 ja sen kärki ulottuu klo 12.15 2500 

wattiin asti, mutta kulutuspiikki laskee nopeasti noin 750 watin tasolle. Kuvasta 3.5 

nähdään, että kulutuspiikin aiheuttaa liesi ja mittausmuistiinpanoista tiedetään, että liettä 

on käytetty noin klo 12.00-12.27 välisenä aikana (yksi pieni levy on ollut päällä klo 12.00 

eteenpäin ja lisäksi yksi iso levy on ollut päällä klo 12.10 etteenpäin). Kulutuspiikin jälkeen 

kulutus palaa samalle tasolle mitä se oli ennen piikkiä. Tehonkulutus palaa pohjakuorman 

tasolle noin klo 13.10. Seuraava kulutuspiikki, joka on vuorokauden korkein ja jonka 

auheuttajana on pesukone, alkaa nousta klo 14.45 ja nousee maksimiinsa eli lähes 3000 

wattiin klo 14.55. Piikki laskee kuitenkin noin vartissa ja sähkönkulutuskäyrä vaihtelee 

toistamiseen noin 500 ja 1000 watin välillä noin kahden ja puolen tunnin (2,5 h) ajan. 

Mittausmuistiinpanoista tiedetään, että pesukone on aloittanut 45 minuuttia kestävän 

pesuohjelman noin klo 14.50, joten sen vaikutus sähkönkulutuskäyrään lakkaa noin 15.35, 

niinkuin kuvasta 3.5 nähdään. Pesukone ei siis yksin aiheuta 500-1000 watin vaihtelevaa 

kulutusta, vaan siinä on mukana myös kaikkien huoneiden valaistus sekä olohuoneen 

pistorasioiden laitteet.  

Kello 17.25 kulutus tippuu pienemmälle tasolle ja tehonkulutus vaihtelee noin 340 ja 370 

watin välillä klo 21.30 asti. Kuvasta 3.5 nähdään, että kulutuksen pieneneminen johtuu 

keittiön ja makuuhuoneen valaistuksen sammuttamisesta ja olohuoneen laitteiden 

tehonkulutuksen pienenemisestä. Televisio on ollut kyseisenä päivänä päällä 

mittausmuistiinpanojen mukaan klo 15.00-21.20 välisen ajan, joten se ei vaikuta 
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kulutustason pienenemiseen, joten luultavimmin olohuoneen laitteiden kulutus on 

pienentynyt pöytätietokoneen sammuttamisen seurauksena. Lopulta klo 21.40 

tehonkulutus laskee pohjakuorman tasolle. Vuorokauden kolme suurinta kulutuspiikkiä 

ajoittuvat klo 09.40 (mikro ja kahvinkeitin), 12.15 (liesi) ja 14.55 (pesukone). 

Verrattaessa arkivuorokauden ja viikonloppuvuorokauden sähkönkulutusta havaitaan, että 

arkivuorokautena suurimman kulutuspiikit ajoittuvat iltapäiviin ja iltoihin eli klo 16 jälkeen ja 

viikonloppuisin kulutuspiikkien paikat vaihtelevat aamun ja iltapäivän välillä. Arkisin 

kulutuspiikit myös nousevat reilusti korkeammalle eli jopa 3500 wattiin, kun taas 

viikonloppuisin  ne jäävät alle 3000 wattiin. Huomioon otettavaa on myös se, että 

viikonloppupäivänä piikkien väliin jäävä kulutus on suurempaa mitä arkipäivänä. 

Viikonloppuisin tehonkulutus on suurempaa ja jakaantunut suuremmalle osalle päivää, 

koska viikonloppuisin asunnon asukkaan viettävät aikaa kotona ja arkipäivisin taasen 

asukkaat ovat töissä tai koulussa, jolloin kulutus painottuu iltaan. Pohjakuorma pysyy 

suunnilleen samalla tasolla arkena ja viikonloppuna.  

3.2 Kuormanohjauksen vaikutus sähkönkulutuskäyrään  

Tutkitaan miten kuormanohjaus vaikuttaa sähkönkulutuskäyrään eli mitä käyrälle 

tapahtuu, kun asiakas siirtää suuret kuormat halvemman sähkön ajalle (esim. arkisin 

iltapäivästä myöhään iltaan) tai pysäyttää ja uudelleenkäynnistää kylmälaitteen eli 

jääkaapin tai pakastimen. Tutkitaan sähkönkulutuskäyrän muutoksia sekä kahden viikon 

tasolla että vuorokausitasolla, jotta tuloksia on helppo verrata normaalin kulutuksen  

sähkönkulutuskäyriin.  

3.2.1 Kahden viikon sähkönkulutuskäyrä kuormansiirrolla 

Selvitetään, millaiselta koko asunnon sähkönkulutuskäyrä näyttää, kun asiakas siirtää 

suuret kuormat halvemman sähkön aikaan eli iltapäivistä ja illoista myöhään iltaan ja 

välttää kalleinta spot-hinnan aikaa. Mitattavassa asunnossa suuriin kuormiin lasketaan 

hella (liesi ja uuni), astianpesukone sekä pyykinpesukone. Mittauksissa taloyhtiön 

järjestyssäännöt rajoittavat kuormien siirtoa halvimman sähkön aikaan, koska taloyhtiössä 

alkaa hiljaisuus klo 22.00. Suuret kuormat siis siirretään mahdollisimman halvan sähkön 

aikaan rajoitusten puitteissa eli arkisin klo 20 ja 22 välille. Ruuanlaittoa eli lieden ja uunin 

käyttöä ei voida siirtää iltaan niin kuin pesukoneiden, mutta mittauksissa on tarkoitus 

välttää ruuanlaittoa silloin, kun sähkö on kaikkein kalleinta eli arkisin yleensä klo 16-17. 

Viikonloppuisin sähkönhinnassa ei esiinny läheskään yhtä suurta vaihtelua kuin arkisin, 

joten viikonlopulle ajoittuvien suurten kuormien käytöt eivät ole sidottuja kellon aikaan. 
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Kuvassa 3.6 on esitetty koko asunnon sähkönkulutuskäyrä kahden viikon ajalta (torstai 

24.01.2013 – perjantai 06.02.2013), kun asiakas tekee kuormanohjauksia. Kuvaajan 

tarkkuus on heikko rajallisen koon takia, siksi liitteessä 2 on esitetty kuva 3.6 suurempana 

ja selkeämpänä. Kuvasta 3.6 ja liitteestä 2 tiedetään, että yleisimmin suuret 

sähkönkulutuspiikit ajoittuvat arkisin klo 21-22 välille, toisiksi yleisimmin noin klo 19 ja 

myös klo 17-18 löytyy kulutuspiikkejä muutamalta eri arkipäivältä. Kun verrataan kuvan 

3.6 kuormanohjauksellisen kulutuskäyrän kulutuspiikkien ajoittumista kuvan 3.1 normaaliin 

kulutuskäyrään, havaitaan kuormanohjauksien vaikutus: normaalin kulutuksen aikana 

kulutuspiikit ovat yleisimmin klo 16-19 välillä, kun taas kuormanohjauksilla kulutuspiikit 

siirtyvät myöhempään iltaan. Käyrien muodot ovat muuten hyvin yhtäläiset, sillä 

pohjakuorma pysyy molemmilla käyrillä samalla tasolla ja suuret ja keskisuuret 

sähkönkulutuspiikit ovat samaa suuruusluokkaa, huomattavimmaksi eroksi siis jää 

kulutuspiikkien siirtymiset myöhäisempään aikaan vuorokautta. 

 

Kuva 3.5  Kahden viikon sähkönkulutuskäyrät kuormanohjauksilla: keskiarvokäyrä (musta),    

    maksimiarvokäyrä (sininen) ja minimiarvokäyrä (punainen). 
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3.2.2 Vuorokauden sähkönkulutuskäyrä kuormansiirrolla 

Tutkitaan tarkemmin kuormansiirron vaikutusta sähkönkulutuskäyrään eli siirrytään 

viikkotasosta vuorokausitason tarkasteluun. Kuvassa 3.6 on esitetty yhden 

arkivuorokauden (maanantai 28.01.2013) kuormanohjauksellinen sähkönkulutuskäyrä, 

joka on piirretty käyttäen mittausdatan viiden minuutin keskiarvoja. Verrattaessa kuvan 3.2 

normaalin kulutuksen arkivuorokauden sähkönkulutuskäyrää kuvan 3.6 

kuormanohjaukselliseen arkivuorokauden sähkönkulutuskäyrään havaitaan, että ne ovat 

muodoltaan melko samanlaisia ja kulutuspiikit ovat samaa suuruusluokkaa, mutta 

kuormanohjauksellisen käyrän kulutuspiikit ajoittuvat myöhempään iltaan. 

Mittausmuistiinpanojen mukaan mikroa on käytetty noin klo 06.20-06.30, joten se 

aiheuttaa aamun viimeisimmän kulutuspiikin. 

Kuva 3.6  Koko asunnon kuormanohjauksellinen sähkönkulutuskäyrä arkivuorokautena (maanantai 

     28.01.2013). 

Kuvasta 3.6 nähdään, että kuormanohjauksellisen vuorokauden suurimmat kulutuspiikit 

ajoittuvat klo 18.05 (noin 3700 W) ja 21.25 (2700 W). Kuvan 3.7 mukaan ensimmäisen 

suuren piikin aiheuttaa liesi ja toisen pesukone. Kuva 3.7 tukee mittausmuistiinpanoja, 

joiden mukaan lieden uuni on ollut päällä klo 17.55-18.15 (225 °C) ja pesukoneen 24 

minuutin pesuohjelma on alkanut noin klo 21.15. Illan peruskuormat (noin klo 16.00-22.00) 

ovat samaa luokkaa sekä kuvan 3.2 normaalin kulutuksen sähkönkulutuskäyrässä että 
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kuvan 3.6 kuormanohjauksellisessa käyrässä, joten vuorokaudet ovat siltä osin 

yhteneväiset. 

Kuva 3.7  Kuormanohjauksellisen sähkönkulutuskäyrän kuormat arkivuorokautena (maanantai     

    28.01.2013). 

Normaalin sähkönkulutuksen ja kuormanohjauksellisen sähkökönkulutuksen käyrien 

muodot ovat siis hyvin yhtäläiset, sillä pohjakuorma pysyy molemmilla käyrillä samalla 

tasolla ja suuret sähkönkulutuspiikit ovat samaa suuruusluokkaa. Huomattavimmaksi 

eroksi siis jää kulutuspiikkien siirtymiset myöhäisempään aikaan vuorokautta. Lieden 

käyttö on siirtynyt klo 16-17 väliltä noin klo 18 tienoille ja pesukoneen käyttö klo 16.30 

ajalta klo 21.30 tienoille. Kuormanohjaus on siis onnistunut hyvin tarkasteltavan päivän 

osalta, koska suuret kuormat on onnistuttu siirtämään myöhempään iltaan ja kallein spot-

hinnan aika on vältetty. 

3.3 Säästöpotentiaali 

Kuormanohjaus muuttaa sähkönkulutuskäyrää, joten lasketaan onko kuormansiirrosta 

taloudellista hyötyä asiakkaalle, jos hänellä on sähkösopimus, jossa sähkönhinta seuraa 

sähköpörssin (Nord Pool) tunneittain vaihtuvia spot-hintoja. Kuvassa 3.8 on esitetty 

mittausjaksojen aikaiset sähkön spot-hinnat. Kuvasta 3.8 havaitaan, että ensimmäisen 

mittausjakson aikaisissa spot-hinnoissa on tapahtunut suurempia muutoksia kuin toisen 

mittausjakson aikaisissa hinnoissa, ja että ensimmäisen mittausjakson hinnoissa esiintyy 

hyvin suuria muutoksia mittausten kahtena viimeisenä päivänä. Suomessa spot-hintojen 
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vaihtelun syitä ovat yleensä kylmät talvipäivät, nopea ulkolämpötilan lasku tai paikallisen 

tuotannon puute. Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa spot-hintojen vaihteluun vaikuttavat 

myös tuuli- ja aurinkoenergiantuotannon vaihtelut, koska niissä tuuli- ja aurinkoenergia 

ovat merkittävä osa maiden kokonaistuotantoa. Kuvasta 3.8 havaitaan myös, että 

viikonloppuisin spot-hinnoissa ei tapahdu yhtä suuria vaihteluita kuin arkipäivinä. Tämä 

johtuu siitä, että viikonloppuisin teollisuus sekä jotkut julkiset- ja yksityiset palvelut ovat 

kiinni, joten kokonaiskuorma on useimmiten tasaisempi viikonloppuisin kuin arkisin. 

 

Kuva 3.8  Mittausjaksojen aikaiset (21.11.2012–04.12.2012 ja 24.01.2013-06.02.2013)   

    sähköpörssin spot-hinnat. 

Lasketaan paljonko asiakas säästäisi, jos hän olisi tehnyt kuormansiirtoja ensimmäisen tai 

toisen mittausjakson spot-hintojen aikana. Sähkökustannukset    saadaan laskettua 

kertomalla mittausdatan jokaisen tunnin keskiarvo eli kulutettu energia   kyseisen tunnin 

sähkön hinnalla     

       ,         (3.1) 

jossa energia on esimerkiksi yksikössä kWh ja hinta yksikössä €/kWh. Koska 

mittausjaksot alkavat eri viikonpäivinä (ensimmäinen keskiviikkona ja toinen torstaina), 

siirretään toisen mittausjakson viimeisen päivän mittausdata eli keskiviikon data kyseisen 

mittausjakson eteen. Näin saadaan kaksi vertailukelpoista ajanjaksoa, joiden molempien 

viikonloput ajoittuvat samoille kohdille. Koska mittauksissa kuormansiirtoja tehdään arkisin 

klo 14 ja 22 välillä, käytetään säästöjen laskennassa vain näiden aikojen mittausdatoja ja 

sähkön spot-hintoja. Lasketaan kustannukset käyttäen yhtälöä 3.1. Taulukossa 3.1 on 
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esitetty mittausten aikaiset kulutukset arkisin klo 14-22 sekä kustannukset käyttäen 

kahden eri mittausjakson aikaisia hintoja. 

 

Taulukko 3.1 Mittausjaksojen yhteenlasketut sähkökulutukset arkisin klo 14-22 ja kustannukset 

  kahden eri ajanjakson hinnoilla. 

 

Taulukon 3.1 kustannusten erotuksista nähdään, että ensimmäisen mittausjakson 

hinnoilla kuormanohjauksesta kertyisi säästöä 0,14 € ja toisen mittausjakson hinnoilla siitä 

aiheutuisi tappiota 0,03 € kahdessa viikossa. Verrattaessa taulukon 3.1 tuloksia kuvan 3.8 

hintatietoihin voidaan todeta, että kuormansiirroilla saadaan säästöjä vain, jos sähkön 

spot-hintojen vaihtelut ovat suuria niin kuin ensimmäisen mittausjakson aikana. 

Suurempien säästöjen ja luotettavampien mittaustulosten saanti edellyttäisi pidempiä 

mittauksia (kuukausia tai vuosia) ja sähkön hintojen seuraamista reaaliajassa, jolloin 

kuormansiirrot voitaisiin ajoittaa vuorokauden edullisimmalle tunnille. Suurempia säästöjä 

saataisiin myös, jos kuormat olisi mahdollista siirtää päivä- tai ilta-ajasta yöaikaan, koska 

sähkön hinta on yleensä alhaisimmillaan nimenomaan yöllä. Mittausten perusteella 

kuormansiirrosta voi syntyä säästöä vain 0,14 € kahdessa viikossa eli 3,64 € vuodessa, 

joten säästön voidaan sanoa olevan olematon.  

Jotta säästölaskelmia voidaan verrata teoriaan, lasketaan teoreettisesti kuinka paljon 

säästöä syntyisi, jos käyttää sähkönkulutukseltaan 1,5 kWh:n pesukonetta kerran 

päivässä. Oletetaan, että kuormansiirrot tehtäisiin arkisin klo 16-22 välillä, ja kuorma 

siirrettäisiin joka päivä tällä aikavälillä kalleimmasta ajasta halvimpaan aikaan. Päivittäinen 

säästö saadaan kertomalla illan maksimi- ja minimihinnan erotus pesukoneen 

kulutuksella. Käytetään laskennassa vuoden 2011 iltojen spot-hintoja. Koko vuoden ajalta 

pesukoneen kuormaa siirtämällä säästöä kertyisi yhteensä 2,70 €. Teoria tukee siis hyvin 

mittauksista saatuja tuloksia ja osoittaa, ettei kuormansiirroista synny merkittäviä säästöjä, 

jos kuormansiirtoja tehdään iltaisin. Vaikka pienasiakkaalle ei synny merkittäviä säästöjä 

kuormanohjauksesta, niin sähkönmyyjä hyötyisi jos esimerkiksi tuhannen tai tuhansien 

asiakkaan kuorman olisivat ohjauksessa. Tämä aiheuttaisi kuitenkin ylikuormitusriskin 

keskijänniteverkossa, jolloin verkkoyhtiölle saattaa aiheutua investointikustannuksia. 

Mittaus I Mittaus II Erotus

Kulutus arkisin klo 14-22 yht. 46,068 kWh 48,723 kWh 2,665 kWh

Kustannukset mittauksen I hinnoilla 2,56 € 2,42 € 0,14 €

Kustannukset mittauksen II hinnoilla 2,06 € 2,09 € -0,03 €
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Kuormansiirrot vaikuttavat asiakkaan arkeen ja mukavuuteen negatiivisesti, koska asiakas 

ei voi laittaa astianpesukonetta pyörimään heti kun se on täynnä tai pestä pyykkiä silloin 

kun haluaa. Oman kokemukseni perusteella kotitöiden eli pesukoneiden käytön 

siirtäminen myöhään iltaan oli rasittavaa, koska yleensä kotityöt tulee hoidettua heti töiden 

tai koulun jälkeen, jotta loppu illan saa rentoutua. Varsinkin juuri ennen nukkumaan 

menoa pyykkien kuivamaan ripustaminen oli epämieluisaa. Jotta itse alkaisin tekemään 

kuormansiirtoja tutkimuksen ulkopuolella, niin säästöjen tulisi olla merkittävät ja niiden 

tulisi olla verrattavissa kuormansiirtojen aiheuttamiin negatiivisiin arjen 

aikataulumuutoksiin. 

3.4 Kylmälaitteiden pysäytykset 

Tutkitaan miltä kylmälaitteiden sähkönkulutuskäyrät näyttävät normaalikulutuksella sekä 

pysäytyksillä ja uudelleenkäynnistyksillä. Kylmälaitteiden pysäytyksiä ei tehdä säästöjen 

takia, vaan niitä ohjataan sähköverkon kuormitustilanteen mukaan (Baghină N., 

Lampropoulos I., Asare-Bediako B., L. Kling W., F. Ribeiro P. 2012.) Tämä tarkoittaa sitä, 

että jos sähköverkossa on enemmän kulutusta kuin tuotantoa, niin kylmälaite voidaan 

sammuttaa ja jos tuotantoa on kulutusta enemmän, niin kylmälaite voidaan käynnistää. 

Kylmälaitteiden ohjauksesta olisi hyötyä sähköverkon tehotasapainon ylläpidossa, jos 

esimerkiksi tuhansien asiakkaiden kylmälaitteet olisivat ohjattavissa. Ohjauksessa täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon se, ettei kylmälaite jää pysäytyksiin liian pitkäksi aikaa, jolloin 

sen sisälämpötila pääsee nousemaan. 

Mittauksissa käytetään Helkaman Lumimies jääkaappipakastinta, jonka pakastin osa ei 

ole käytössä sekä AEG Elektrolux Arctis no-frost pakastinta. Mitataan jääkaapin ja 

pakastimen normaalia kulutusta kuuden tunnin ajan. Kuvassa 3.9 on esitetty jääkaapin 

sähkönkulutuskäyrä ja kuvassa 3.10 pakastimen sähkönkulutuskäyrä, mitkä on mitattu 

13.02.2013 klo 02:00-08:00 ja piirretty käyttäen suoraan mittausdatan arvoja eli kuuden 

sekunnin kulutusarvoja. Kuvasta 3.9 nähdään, että jääkaappi kuluttaa noin 100 wattia 

viilentäessään kaappia, joten sen nimellisteho eli aktiivinenteho on noin sadan watin 

luokkaa. ja sen viilennys- eli toimintajakso kestävät noin 6 minuuttia. Toimintajaksojen 

väliin jää noin 20:n minuutin tauot, jolloin jääkaappi ei kuluta sähköä. Kun jääkaappi alkaa 

viilentää itseään tauon jälkeen, toimintajakson alussa on havaittavissa pieni kulutuspiikki, 

jonka jälkeen kulutus tasoittuu noin sataan wattiin.  

Puoli kolmen jälkeen, varttia vaille seitsemän sekä puoli kahdeksan jälkeen jääkaapin 

sähkönkulutuskäyrässä on havaittavissa suuret sähkönkulutuspiikit (noin 600, 700 ja 1060 

W) jääkaapin alkaessa viilentää itseään. Piikit johtuvat käynnistysvirrasta, jonka 

reaktiivinen osa on paljon aktiivista osaa suurempi. Tämän vuoksi mitatut kulutuspiikit ovat 
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paljon korkeampia kuin jääkaapin nimellisteho. Kulutuspiikit kestävät niin lyhyen ajan, että 

mittauslaitteisto ei saa aina taltioitua käynnistysvirran aiheuttamia piikkejä (laitteisto mittaa 

kulutusta kuuden sekunnin välein) ja tämän vuoksi kaikki käynnistysvirran aiheuttamat 

piikit eivät näy kuvan 3.9 käyrässä. 

Kuva 3.9  Jääkaapin sähkönkulutuskäyrä. 

Kuvasta 3.10 havaitaan, että pakastimen toimintajaksojen ja taukojen pituudet ovat 

pidemmät kuin jääkaapilla. Pakastimen ensimmäisen kokonaan näkyvän toimintajakson 

pituus on noin tunti ja viisikymmentä minuuttia (1h 50min) ja toisen noin tunti ja 

kaksikymmentä minuuttia (1h 20min). Tauot ovat pituudeltaan noin tunnin ja vartin 

luokkaa (1h 15min). Pakastin aiheuttaa jääkaapin tavoin pienet kulutuspiikit 

toimintajaksojensa alussa, jonka jälkeen kulutus tasoittuu 75 wattiin. Kulutuspiikkien 

suuruus vaihtelee noin 100 ja 125 watin välillä. 



25 

 

 

Kuva 3.10  Pakastimen sähkönkulutuskäyrä. 

Mitataan miltä kylmälaitteiden sähkönkulutuskäyrät näyttävät, kun ne pysäytetään ja 

käynnistetään tauon jälkeen uudelleen. Kylmälaitteiden pysäytysmittaukset on suoritettu 

maanantaina 10.12.2012 niin, että laitteet on pysäytetty katkaisemalla niistä virta niiden 

omista kytkimistä. Kuvassa 3.11 on esitetty jääkaapin sähkönkulutuskäyrä, kun jääkaappi 

on pysäytetty ja uudelleen käynnistetty kaksi tuntia pysäytyksestä. Mittausmuistiinpanoista 

tiedetään, että pysäytys on aloitettu klo 16.15 ja uudelleenkäynnistys on tehty klo 18.18. 

Jääkaapin lämpötilaa on mitattu ennen pysäytystä ja sen lopussa lämpömittarilla. 

Jääkaapin alkulämpötila oli +8,5 °C ja pysäytyksen loppulämpötila +12 °C eli noin kahden 

tunnin mittainen pysäytys nostaa jääkaapin lämpötilaa.  

Kuvasta 3.11 nähdään, että pysäytyksen jälkeen jääkaapin toimintajaksot vastaavat 

muodoltaan kuvan 3.9 normaalin kulutuksen toimintajaksoja. Jääkaapin kulutuksen pitäisi 

olla 0 wattia pysäytyksen aikana, mutta kuvan 3.11 mukaan kulutuksessa ilmenee noin 14 

watin piikkejä pysäytyksen aikana. Pienten kulutuspiikkien syy lienee vanhan jääkaapin 

omassa kytkimessä, joka on päästänyt hieman virtaa läpi silloin tällöin pysäytyksen 

aikana. Pysäytyksen jälkeisen toimintajakson pituus on noin kahdeksan minuuttia, joten 

se on hieman normaalin kulutuksen toimintajakson pituutta pidempi, joten pysäytys 

aiheuttaa toimintajakson pidentymisen. Toinen pysäytyksen jälkeinen toimintajakso on 

taas normaalin toimintajakson pituinen eli noin kuusi minuuttia. 
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Kuva 3.11  Jääkaapin sähkönkulutuskäyrä, kun se on pysäytetty klo 16.15-18:18 väliseksi  

      ajaksi.  

Kuvassa 3.12 on esitetty pakastimen sähkönkulutuskäyrä, kun pakastin on pysäytetty ja 

uudelleenkäynnistetty kahteen kertaan. Mittausmuistiinpanoista tiedetään, että 

ensimmäinen pysäytys on tehty klo 09.44, jonka jälkeen pakastin on 

uudelleenkäynnistetty tunnin jälkeen pysäytyksestä eli klo 10.44. Kuvasta 3.12 nähdään, 

että pakastimen normaali toimintajakso on päättynyt heti puoli kymmenen jälkeen, eli 

tauko ajoittuu pakastimen normaalin tauon kohdalle. Ensimmäisessä pysäytyksessä  

pakastimen alku- ja loppulämpötilat ovat molemmat -20 °C, joten tunnin mittainen 

pysäytys ei oikein ajoitettuna vaikuta pakastimen lämpötilaan lainkaan, koska pakastimen 

toiminnassa esiintyy normaalistikin reilun tunnin mittaisia taukoja. Pysäytyksen jälkeinen 

toimintajakso on kuvan 3.12 mukaan noin tunnin ja kahdenkymmenen minuutin (1h 

20min) mittainen, joten toimintajakson pituus ei eroa pakastimen normaalista 

toimintajaksosta.  

Toinen pysäytys on tehty klo 12.35 ja uudelleenkäynnistys kahden tunnin päästä 

pysäytyksestä eli klo 14.35. Nyt tauko on pakastimen normaalia taukoa pidempi ja 

alkulämpötila on -20 °C ja pysäytyksen loppulämpötila -15 °C, joten pidempi tauko 

aiheuttaa pakastimen lämpötilan nousun. Kuvasta 3.12 nähdään, että pidemmän tauon 

jälkeinen uudelleenkäynnistys aiheuttaa pakastimen sähkönkulutuskäyrään suuren 

kulutuspiikin, joka yltää lähes 200 wattiin. Kuvan 3.10 mukaan pakastimen 
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normaalikulutus toimintajaksojen aikana on noin 75 W, kun taas kuvan 3.12 pysäytysten 

jälkeen pakastimen toimintajakson kulutus on 80 W, eli pysäytykset lisäävät hieman 

pakastimen kulutusta. Kuvan 2.10 mukaan normaalikulutuksessa pakastimen 

toimintajakson alussa esiintyy vain pieniä kulutuspiikkejä, mutta kuvasta 3.12 nähdään, 

että lähes kahden ja puolen tunnin (2h 30min) mittainen tauko aiheuttaa normaalia 

suuremman kulutuspiikin uudelleenkäynnistettäessä. Mittaustulosten perusteella ei 

tiedetä, vaikuttaako pidempi tauko tulevan toimintajakson pituuteen, koska mittaukset on 

lopetettu noin 15.45. 

Kuva 3.12  Pakastimen sähkönkulutuskäyrä, kun se on pysäytetty klo 09.44-10.44 sekä 12.35- 

     14.35 välisiksi ajoiksi. 

4. YHTEENVETO 

Tutkimuskysymyksinä olivat, minkä muotoinen kaksion sähkönkulutuskäyrän on, mistä eri 

kuormista se koostuu eli mitkä kuormat muodostavat asunnon pohjakuorman ja mitkä 

kuormat aiheuttavat sähkönkulutuspiikkejä. Tutkimuskysymyksinä olivat myös, miten 

kuormanohjaus vaikuttaa sähkönkulutuskäyrään ja syntyykö asiakkaan 

sähkökustannuksiin säästöjä, jos hän tekee kuormansiirtoja. Pohdittiin, vaikuttavatko 

kuormanohjaukset asiakkaan arkeen ja mukavuuteen. Tutkittiin millaisia kodin 

kylmälaitteiden sähkönkulutuskäyrät ovat, ja miten laitteiden pysäytykset ja 

uudelleenkäynnistykset vaikuttavat niihin. 
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Mitattiin koko asunnon, sekä yksittäisten laitteiden tai laiteryhmien sähkönkulutusta 

kahden viikon ajan niin, ettei kuluttaja kiinnittänyt kulutukseensa mitään huomiota. Toiset 

kaksi viikkoa mitattiin niin, että asukas teki kuormansiirtoja eli siirsi suuret kuormat arkisin 

myöhemmäksi iltaan. Mittauksissa taloyhtiön järjestyssäännöt rajoittivat kuormien siirtoa 

halvimman sähkön aikaan, koska taloyhtiössä alkaa hiljaisuus klo 22.00, joten suuret 

kuormat siirrettiin iltaan kello kahdeksan ja kymmenen välille. Tutkittiin myös, millaiset 

sähkönkulutuskäyrät kylmälaitteilla on, ja miten kylmälaitteiden pysäytykset sekä 

uudelleenkäynnistykset vaikuttavat niiden omiin kulutuskäyriin. 

Mittaustuloksista saatiin selville kaksion sähkönkulutuskäyrän muoto sekä se, että 

asunnon pohjakuorma vaihtelee 60-200 watin välillä ja pohjakuorman muodostavat kodin 

kylmälaitteet eli jääkaappi ja pakastin. Suuret 2,5-3,5 kilowatin sähkönkulutuspiikit 

aiheutuvat, kun liesi, astianpesukone tai pyykinpesukone on käytössä ja keskisuuret 1,5-

2,5 kilowatin piikit aiheutuvat esimerkiksi vedenkeittimestä, kahvinkeittimestä tai 

mikroaaltouunista. Mittaustulokset osoittivat, että merkittävin kuormansiirron vaikutus 

normaaliin asunnon sähkönkulutuskäyrään verrattuna on se, että suuret kuorman siirtyvät 

myöhempään iltaan.  

Laskelmista selvisi, etteivät kuormansiirrot tuo merkittäviä säästöjä asiakkaan 

sähkökustannuksiin. Säästöjä syntyy vain, jos sähkön spot-hintojen vaihtelut ovat suuria 

ja kuormanohjaus tapahtuu säännöllisesti. Jotta saataisiin suurempia säästöjä ja 

luotettavampia mittaustuloksia, niin tarvittaisiin pidempiä mittauksia, sähkön hintojen 

seuraamista reaaliajassa sekä mahdollisuus siirtää kuormia yöaikaan, jolloin sähkönhinta 

on yleensä alhaisimmillaan. Todettiin, että vaikkei kuormansiirroista ole rahallista hyötyä 

pienasiakkaalle, niin sähkönmyyjä hyötyisi, jos esim. tuhansien asiakkaiden kuorman 

olisivat ohjauksessa. Tämä taasen voisi aiheuttaa ylikuormitusta verkkoon, jolloin 

sähköyhtiölle saattaisi tulla ylimääräisiä investointikustannuksia. Tulevaisuuden 

tutkimuskysymys onkin, miten ohjata kuormat niin, että kaikkien osapuolten eli asiakkaan, 

sähkönmyyjän ja verkkoyhtiön intressit saadaan tyydytettyä.  

Pohdittiin, että kuormansiirrot vaikuttavat asiakkaan arkeen ja mukavuuteen negatiivisesti, 

koska asiakkaan arkirytmi menee sekaisin. Asiakas ei voi esimerkiksi itse valita, milloin 

laittaa astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen pyörimään. Kokemusten perusteella 

kotitöiden eli pesukoneiden käytön siirtäminen myöhään iltaan on rasittavaa, koska ennen 

nukkumaanmenoa on mukava rentoutua eikä ripustaa pyykkejä kuivumaan.  

Mittaustuloksista saatiin selville, millaiset jääkaapin ja pakastimen sähkönkulutuskäyrät 

ovat. Havaittiin, että kylmälaitteiden normaalikulutuksessa ilmenee kulutuspiikkejä, kun 

laite siirtyy taukotilasta aktiiviseen tilaan. Kulutuspiikit aiheutuvat kylmälaitteiden 

käynnistysvirroista. Havaittiin, että ohjattaessa kylmälaitteiden pysäytystä ja 
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uudelleenkäynnistämistä manuaalisesti, kylmälaitteiden sisälämpötila nousi, jos 

manuaalinen pysäytysaika oli laitteen normaalikäytön taukoa pidempi. Jääkaapin 

mittaustuloksista selvisi, että pidemmän pysäytyksen jälkeinen aktiivitila on jääkaapin 

normaalin kulutuksen aktiivitilaa pidempi. 

Valikoituihin tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset, joten asetetut tavoitteet 

saavutettiin. Työ antoi paljon uutta tietoa kaksion sähkönkulutuksesta, koska aiemmin ei 

ole tehty tutkimuksia, joista selviäisi mistä kuormista asunnon sähkönkulutuskäyrä 

koostuu. Myös kylmälaitteiden pysäytysmittaukset antoivat mielenkiintoista tietoa 

kylmälaitteiden sähkönkulutuksesta.  
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Liite 1. Kahden viikon sähkönkulutuskäyrät  

Sähkönkulutuskäyrät kahden viikon ajalta (keskiviikko 21.11.2012 – tiistai 04.12.2012): 

keskiarvokäyrä mustalla, maksimiarvokäyrä sinisellä ja minimiarvokäyrä punaisella. 
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Liite 2. Kahden viikon sähkönkulutuskäyrät kuormanohjauksilla 

Sähkönkulutuskäyrät kuormanohjauksilla kahden viikon ajalta (torstai 24.01.2013 – 

keskiviikko 06.02.2013): keskiarvokäyrä mustalla, maksimiarvokäyrä sinisellä ja 

minimiarvokäyrä punaisella. 


