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Sähköntuotannon joustavuus on viime vuosina vähentynyt erityisesti uusiutuvien energian-

tuotantomuotojen lisääntymisen ja nopeasti ajettavissa olevien, fossiilisia polttoaineita käyt-

tävien tuotantomuotojen vähentymisen takia. Koko sähköenergiajärjestelmän turvallisen toi-

minnan kannalta on erittäin tärkeää, että sähkönkulutus ja -tuotanto kohtaavat joka hetki ja 

koko ajan. Perinteisesti vaihtelevaa kulutusta on tasattu tuotantoa säätämällä esimerkiksi 

vesi- ja fossiilisia polttoaineita käyttävien lauhdevoimalaitosten avulla. Päästörajoitusten 

vuoksi nämä lauhdevoimalaitokset alkavat kuitenkin olla usein taloudellisesti kannattamat-

tomia. Nykynäkemyksen mukaan edullisena ja ympäristöystävällisenä ratkaisuna tähän on-

gelmaan pidetäänkin kysynnänjoustoa. Tässä kandidaatintyössä käsitellään ja tutkitaan kir-

jallisuustutkimuksen avulla pienasiakkaan kysyntäjoustoa ja siihen liittyviä tekijöitä. Aiheen 

teoreettiselle tarkastelulle annetaan tukea neljän pilottiprojektin analysoinnin ja vertailun 

avulla. Nämä pilottiprojektit valittiin kansainvälisesti edustamaan erilaisia ratkaisuja aihee-

seen ja kartoittamaan pienasiakkaan kysyntäjouston tilannetta eri valtioissa. Valitut pilotti-

projektien valtiot olivat Suomi, Norja, Belgia ja Yhdysvallat. 

 

Kandidaatintyön ensimmäisessä osiossa pohjustetaan tutkimusta ja esitetään sen tavoite, ra-

kenne, sekä tutkimuskysymykset. Toisessa osiossa esitellään pilottivaltioiden sähkönkulu-

tuksen ja tuotannon nykytilannetta sekä todennäköistä kehitystä. Kolmannessa osiossa ker-

rotaan pilottivaltioiden sähkömarkkinoiden keskeiset ja tärkeimmät piirteet. Neljännessä 

osiossa kerrotaan perustiedot kysyntäjoustosta ja sen toteutuksesta sekä pienasiakkaan roo-

lista osana sitä. Viidennessä osiossa esitellään pääpiirteissään pilottiprojektit ja kerrotaan 

niiden toteutus ja tulokset. Kuudennessa osiossa esitellään pilottiprojektien analyysin ja ver-

tailun tulokset. Seitsemännessä ja viimeisessä osiossa tehdään tiivis yhteenveto tämän kan-

didaatintyön tutkimuksen tuloksista ja keskeisistä havainnoista. Lisäksi siinä pohditaan hie-

man tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita pienasiakkaan kysyntäjouston kannalta. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että onnistuakseen hyvin, kysyntäjouston on tapah-

duttava automaattisesti, helposti ja lähes huomaamattomasti. Kun näiden ehtojen lisäksi 

pienasiakas saa kysyntäjoustosta taloudellista hyötyä, niin suhtautuminen sitä kohtaan on 

positiivista. Tutkimuksessa huomattiin myös, että hyviä kohteita kysyntäjoustolle ovat ko-

tien sähkökäyttöiset lämmitys- ja viilennysjärjestelmät, sekä älykkäät kodinkoneet. 
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The flexibility of electricity production has decreased in recent years because use of renew-

ables has increased and use of quickly driven fossil fueled production has decreased. The 

balance between electricity production and consumption must be on point every moment and 

all the time. Traditionally hydropower and fossil fueled production methods have been used 

to balance the varying consumption. Because of emission restrictions these fossil fueled pro-

duction methods have often become economically unprofitable. Fortunately, this problem 

can be economically and ecologically solved with demand response. In this bachelor’s thesis, 

small customer’s demand response and things linked to it are researched by literature re-

search. Theoretical research is supported by examination and comparison of real life pilots. 

These pilots were chosen internationally to give different perspectives to small customer’s 

demand response and to see the situation of it in different countries. The chosen countries 

were Finland, Norway, Belgium and the United States of America. 

 

In the first section of this bachelor’s thesis the background of this research is explained. 

Also, the aim, the structure and the research questions of this research are introduced in the 

first section. In the second section of this thesis the current state and most likely development 

of electricity consumption and production of each pilot country is introduced. In the third 

section the outlines of electricity markets in each country are explained. In the fourth section 

demand response and its implementation is generally explained. Also, the role of small cus-

tomer in demand response is told in the fourth section. In the fifth section the pilots, their 

execution and results are introduced. In the sixth section the results of the research are intro-

duced and handled. In the seventh and the last section a compact summary of this bachelor’s 

thesis is given. In that section the possibilities and challenges of small customer’s demand 

response are also thought. As a result of this bachelor’s thesis can be said that the demand 

response should be automatic, easy, almost inconspicuous and the small customer must get 

economical profit from it. When these conditions are fulfilled the small customer’s attitude 

and perception towards demand response is the most positive. In thesis’s research was also 

discovered that good objects to demand response were house’s electrical heating and cooling 

systems and smart household appliances. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tässä kandidaatintyössäni tarkastellaan sähkön kysyntäjoustoa pienasiakkaan näkökul-

masta. Työni tärkein tutkimus on tarkastella pienasiakkaan kysyntäjoustoa toteutettujen pi-

lottiprojektien analysoinnin ja vertailun avulla. Tämän lisäksi tarkastellaan kysyntäjoustoon 

liittyviä kokonaisuuksia teoreettisesti, sekä havainnollistetaan pilottiprojektien toteutusmai-

den sähkönkulutusta, -tuotantoa ja sähkömarkkinoita. Tällä kandidaatintyölläni pyritään tuo-

maan toteutettujen pilottiprojektien analysoinnin ja vertailun kautta hyödyllistä tietoa kysyn-

täjouston toteutuksesta pienasiakkaiden kohdalla. 

 

Kehittyneissä maissa ollaan siirtymässä yhä suuremmassa määrin pois perinteisestä sähkön-

tuotannosta eli fossiilisia polttoaineita hyödyntävien voimalaitosten käytöstä kohti uusiutu-

via sähköntuotantomuotoja (Järventausta et al. 2015). Samalla lailla myös ydinvoimakapa-

siteettia ollaan rakennettu lisää ja uusia ydinvoimaloita suunnitellaan edelleen. Uusiutuvat 

sähköntuotantomuodot kuten esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima, sekä ydinvoima ovat tuo-

tantomuotoja, joiden tuotantomääriä ei voida säätää helposti ja nopeasti tai taloudellisesti 

kannattavasti (Järventausta et. al. 2015). Tämä johtuu siitä, että aurinko- ja tuulivoima ovat 

sääriippuvaisia ja ydinvoima puolestaan tasaisesti täysillä ajettavaa perusvoimaa. Tämän 

vuoksi sähköntuotannon joustavuus on vähentynyt ja se on johtanut haasteisiin sähköntuo-

tannon ja -kulutuksen kohtaamisessa. Tämä on ongelma, koska sähköntuotannon ja -kulu-

tuksen tulee olla tasapainossa joka hetki ja koko ajan. Tällöin koko sähköverkosto toimii 

oikein, turvallisesti ja sähkönlaatu on korkea. Perinteisesti sähköenergiajärjestelmän vaihte-

levaa kulutusta on tasattu tuotantoa säätämällä esimerkiksi vesi- ja lauhdevoimalaitosten 

avulla. Kuitenkin nykynäkemyksen mukaan edullisena ratkaisuna tähän ongelmaan pidetään 

kysynnänjoustoa ja erityisesti kuormanohjausta. (Järventausta et al. 2015) 

 

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkulutuksen siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan 

tunneilta edullisempaan ja matalamman kulutuksen ajankohtaan (Järventausta et al. 2015). 

Kysyntäjoustolla voidaan tarkoittaa myös sähkönkäytön hetkellistä muuttamista tehotasa-

painon hallintaan (Jokiniemi J. 2014). Kysyntäjoustolla voidaankin rajoittaa sähkönkulutus-

huippuja ja välttää siten hintapiikkejä. Näin vältetään samalla myös saastuttavien ja kalliiden 

fossiilisia polttoaineita käyttävien huippukuormalaitosten käynnistäminen (Järventausta et 

al. 2015). Lisäksi sähköverkkoon tehtävät investoinnit mahdollisesti vähenevät koska kulu-

tushuippuja varten ei tarvitsisi varata ylimääräistä siirtokapasiteettia. Koska kysyntäjoustolla 

voidaan siis saavuttaa sekä ympäristöllisiä että taloudellisia hyötyjä, niin tehtyjen kokeilujen 

kartoittaminen ja analysointi, sekä niiden vertailu ja näistä toimivien elementtien selvittämi-

nen ovat erittäin mielekkäitä tutkimuskohteita. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Kandidaatintyöni tavoitteena on kartoittaa ja vertailla sähkönkulutuksen kysyntäjouston pi-

lotointiprojekteja kansainvälisesti sähkönpienkäyttäjiin keskittyen. Aihetta voitaisiin tarkas-

tella myös sähkön suurkäyttäjien eli teollisuuden ja julkisen kulutuksen kannalta. Mutta 

koska pienkäyttäjien yhteenlaskettu kysyntäjoustopotentiaali on suuri ja sähkönpientuotanto 

on kasvussa älykkään sähköverkon kehittymisen ja rakentamisen myötä, niin pienkäyttäjiin 

keskittyminen on johdonmukaista ja mielenkiintoista (Energiateollisuus 2007).  
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Tutkimuskysymykseni ja alakysymykseni ovat: 

 

- Mitä ja millaisia pilotointiprojekteja on ollut?  

- Kenen toimesta 

 

- Kuinka ne on toteutettu? 

- Tekniset ratkaisut kysyntäjouston ohjaukseen ja todennukseen 

- Hinnoittelu- ja markkinamallit  

 

- Kuinka tapahtunut jousto on todennettu?  

- Tekniset ratkaisut 

 

- Kuinka asiakkaita on ko. projekteissa kannustettu kysyntäjoustoon?  

- Asiakkaiden aktivointi ja kannustimet käytännössä 

- Hyödyt asiakkaalle 

 

- Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia projekteissa on ollut? 

 - Tekniset ratkaisut 

 - Hinnoittelumallit  

- Onnistumiset ja mikä toimi 

- Epäonnistumiset ja mikä ei toiminut 

 

- Mitä toteutuneista projekteista on opittu?  

- Toimivat asiat ja toimintamallit niin tekniikassa kuin hinnoittelussa 

- Mikä vaatii kehittämistä 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rakenne 

Suoritan kandidaatintyöni kirjallisuustutkimuksena ja pääsääntöisenä tutkimusmenetelmänä 

käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiiviselle tutkimukselle 

tunnuksenomaisia piirteitä ovat kokonaisvaltaisen tiedon hankkiminen sekä aineiston kerää-

minen autenttisista tilanteista (Hirsjärvi et al. 2009, 161). Niinpä tässä kandidaatintyössäni 

kartoitettiin ja vertailtiin erilaisia kysyntäjouston pilotointiprojekteja aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin kautta. Aineistolähtöiselle sisällönanalyysille puolestaan on tyypillistä, että 

siinä pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus ja analysoitava aineisto valitaan tarkoituk-

senmukaisesti (Tuomi & Sarajärvi. 2004, 97). Tutkimuksen aineiston tulee myös kuvata tut-

kittavaa asiaa selkeästi ja hyvin. Analyysin tarkoituksena onkin luoda yhtenäinen ja selkeä 

kuvaus mahdollisesti hyvinkin hajanaisesta aineistosta. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

voidaankin kuvata jakautuvan kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto 

pelkistetään, toisessa vaiheessa se sitten ryhmitellään ja viimeisessä vaiheessa näistä käsi-

tellyistä aineistoista muodostetaan teoreettisia kokonaisuuksia (Tuomi & Sarajärvi. 2004, 

110).  

 

Kandidaatintyöni tutkimusstrategia oli tapaustutkimus. Tapaustutkimuksesta käytetään 

myös nimitystä case study. Tässä menetelmässä analysoidaan yksityiskohtaista ja tarkkaa 

tietoa yksittäisestä tai harvasta joukosta toisiinsa liittyviä tapauksia (Hirsjärvi et al. 2009, 

134-135). Tapaustutkimuksen tyypillisiä aineiston keräämismetodeja ovat havainnointi, 

haastattelut ja dokumenttien tutkiminen (Hirsjärvi et al. 2009, 135). Oma lähestymistapani 

oli dokumenttien tutkiminen ja tässä tapauksessa suoritettujen pilottiprojektien erilaisiin do-
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kumentteihin, kuten tutkimus- ja loppuraportteihin perehtyminen. Valittiin neljä mahdolli-

simman uutta ja hyvin toteutettua, sekä dokumentoitua kysyntäjouston pilottiprojektia siten, 

että projekteja oli yksi Suomesta, kaksi muualta Euroopasta ja yksi Yhdysvalloista. Koska 

otanta projekteista on melko harva, niin myös sen takia kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

on parempi ja tuottaa luotettavampaa tietoa, kuin toinen mahdollinen menetelmä, kvantita-

tiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä. 

 

Tapaustutkimuksen on tarkoitus olla kuvaileva, minkä vuoksi siinä on tarkoituksenmukaista 

esitellä yksityiskohtaisia kuvauksia tilanteista, tapahtumista tai henkilöistä. Tämän lisäksi 

dokumentoidaan tutkittavista tapauksista havaitut keskeiset ja kiinnostavat piirteet (Hirsjärvi 

et al. 2009, 139). Tämän vuoksi kandidaatintyössäni kuvaillaankin aina ensin pääpiirteissään 

pilottiprojekti ja sen toteutus, kulku, seuranta sekä lopputulokset. Sen jälkeen tutkittiin ja 

kerättiin projekteista yhteiset piirteet, sekä onnistuneet ja epäonnistuneet asiat yhteenvetoon. 

Yhteenvedossa puolestaan pyrittiin tuomaan esille se mitä projekteista ollaan opittu, missä 

niissä ollaan onnistuttu ja mikä tarvitsee vielä kehittämistä ja lisätutkimusta. 

2. SÄHKÖNKULUTUS JA -TUOTANTO 

Tässä kappaleessa esitellään ja kerrotaan jokaisen tutkimukseeni valitun pilottiprojektin to-

teuttaneen valtion sähkönkulutuksen ja -tuotannon yleiset ja tärkeimmät piirteet. Jokaisesta 

valtiosta avataan myös hieman nykyistä tilannetta, sekä todennäköistä kehitystä näillä osa-

alueilla. 

2.1 Sähkönkulutus 

2.1.1 Suomi 

Suomessa sähkönkulutus asukasta kohden on yksi Euroopan suurimpia. Vuonna 2013 se oli 

noin 15 500 kWh per asukas (Maailmanpankki 2013). Tähän on useita syitä ja näistä tär-

keimpiä ovat energiaintensiivinen teollisuus, kylmä ilmasto ja pitkät välimatkat. Sähköä ku-

luu siis paljon teollisuudessa muun muassa koneisiin ja valmistusprosesseihin ja kylmän il-

maston takia sähköä tarvitaan myös paljon lämmitykseen niin kotitalouksissa kuin julkisissa 

rakennuksissa ja tehtaissa. Sähkölämmitteisiä omakotialoja olikin Suomessa vuonna 2013 

noin 480 000 (Tilastokeskus 2013). Samoista syistä johtuen myös kokonaissähkönkulutus 

nousee Suomessa melko suureksi. Kokonaissähkönkulutus Suomessa oli vuonna 2015 noin 

83 TWh. Kuvassa 1 on esitetty tämän sähkönkulutuksen jakautuminen eri sektorien välillä 

(Pöyry 2015). Myös sähkönkulutuksen huipputehon kysyntä Suomessa on varsinkin kireillä 

talvipakkasilla korkeaa. Suurimmillaan se oli talvella 2016, kun tammikuussa yhden tunnin 

huipputehon tarve oli 15 100 MW (Helsingin Sanomat 2016). Kysyntäjouston kannalta Suo-

men kotitalouksien tarve ja taipumus sähkölämmitykseen on otollinen asia, koska sähköläm-

mitys on erittäin hyvä kohde toteuttaa kysyntäjoustoa. 
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Kuva 1. Kokonaissähkönkulutus Suomessa sektoreittain vuosina 2001-2015 (Tilastokeskus 2016). 

Tulevaisuudessa Suomen sähkönkulutuksen ennustetaan jatkavan kasvuaan. Perusskenaa-

rion mukaisesti kokonaissähkönkulutus nousee todennäköisesti noin 90 terawattituntiin. 

Sähkönkulutuksen kasvu johtuu pääasiallisesti sähkönkulutuksen lisääntymisestä niin teol-

lisuudessa kuin kotitalouksissa. Kotitalouksien sähkönkulutuksen kehitys jatkaa kasvuaan, 

vaikka energiatehokkuuteen kiinnitetään paljon aiempaa enemmän huomioita. Tämä johtuu 

siitä, että Suomen väestömäärä kasvaa ja myös pienet asuntokunnat lisääntyvät määrällisesti. 

Sen lisäksi kotitalouksien sähkölaitteiden ja elektroniikan määrä nousee edelleen. Kotita-

louksien sähkönkulutuksen nousussa on lisäksi merkittävänä tekijänä myös sähkönkäytön 

lisääntyminen edelleen lämmityksessä. Teollisuudessa odotetaan metalli-, metsä- ja kemi-

anteollisuuden nostavan tuotantokapasiteettia, mikä lisää sähkönkulutusta. Lisäksi 2020-lu-

vulla ennustetaan biojalostamoiden sähkönkulutuksen kasvavan huomattavasti. Kuvassa 2 

esitetään graafisesti perusskenaarion mukainen sähkön kulutuksen nouseminen (Pöyry 

2015). Myös sähkönkulutuksen huipputehon kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. 

Sen odotetaan olevan vuonna 2030 noin 16 500 MW (Vapaavuori et al. 2014). 

 

Kuva 2. Sähkönkulutuksen kasvun ja jakautumisen ennuste sektoreittain vuosina 2013-2030 (Pöyry 2015). 
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2.1.2 Norja 

Norjassa sähkönkulutus asukasta kohden on vielä reilusti suurempaa kuin Suomessa. 

Vuonna 2013 se oli noin 23 300 kWh per asukas, mikä on noin 8000 kWh suurempi lukema 

kuin Suomen vastaava (Maailmanpankki 2013). Norjan korkeaan sähkönkulutukseen pätee 

samat syyt kuin Suomeenkin, eli energiaintensiivinen teollisuus ja kylmä ilmasto. Norjassa 

on siis paljon runsaasti sähköä kuluttavaa teollisuutta ja sähköperusteinen lämmitys on vielä 

suositumpi lämmityksen muoto kuin Suomessa. Näistä syistä myös kokonaissähkönkulutus 

nousee Norjassa suureksi. Kokonaissähkönkulutus Norjassa oli vuonna 2015 noin 130 TWh. 

Kuvassa 3 on esitetty tämän kulutuksen jakautuminen sektoreittain (Statistics Norway 

2016). Myös sähkönkulutuksen huipputehon kysyntä on Norjassa reilusti suurempaa kuin 

Suomessa. Suurimmillaan se on ollut noin 24 500 MW (Entsoe 2015). Norjan suuri sähkö-

lämmityskapasiteetti on Suomen tavoin erittäin hyvä asia kysyntäjouston kannalta. 

 

 

Kuva 3. Kokonaissähkönkulutus sektoreittain Norjassa vuonna 2015 (Statistics Norway 2016). 

 

Tulevaisuudessa Norjan sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan, kuten Suomessa ja muual-

lakin Euroopassa. Norjan öljy- ja energiaministeriön tekemän ennusteen mukaan suunnitel-

man mukaisesti edeten Norjan sähkönkulutus tulee olemaan vuonna 2030 noin 148 TWh. 

Ennusteen mukaan sähkönkulutuksen kasvu johtuu yleisen sähkönkulutuksen noususta, 

energiaintensiivisen teollisuuden kasvusta ja kotitalouksien sähkönkulutuksen kasvusta (In-

situte for Enenergy Technology 2013). Sähkönkulutuksen huipputehon kysynnän ennuste-

taan Suomen tavoin kasvavan myös Norjassa. Oletettavasti kasvua siinä tapahtuu likimain 

samassa suhteessa kuin Suomessa eli 1000-2000 MW eli se olisi vuonna 2030 noin 26 000 

MW. 

2.1.3 Belgia 

Belgiassa sähkönkulutus asukasta kohden on hiukan suurempaa kuin keskimäärin Euroo-

passa, mutta reilusti pienempää kuin Suomessa tai Norjassa. Vuonna 2013 sähkönkulutus 

asukasta kohden oli Belgiassa noin 8000 kWh per asukas (Maailmanpankki 2013). Belgia 

siis kulutti sähköä asukasta kohden noin puolet Suomen vastaavasta. Tämä johtuu suurelta 

osin siitä, että eteläisemmän sijaintinsa takia Belgiassa ei kulu läheskään yhtä paljoa sähköä 

kotitalouksien ja julkisten tilojen lämmitykseen, kuin pohjoisemmissa Norjassa ja Suo-

messa. Belgian kokonaissähkönkulutus vuonna 2014 oli noin 80 TWh (International Energy 
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Agency 2017). Belgian kokonaissähkönkulutus on siis suuruudeltaan samaa kokoluokkaa 

kuin Suomen. Tässä huomattavaa on se, että Belgiassa on kaksi kertaa enemmän asukkaita 

Suomeen verrattuna. Saman suuruisesta sähkönkulutuksesta nähdäänkin hyvin, kuinka pal-

jon ilmasto vaikuttaa sähkönkulutukseen erityisesti sähkökäyttöisten lämmitysjärjestelmien 

kautta (International Energy Agency 2017). Kuvassa 4 on esitetty tämän kulutuksen jakau-

tuminen sektoreittain (International Energy Agency 2017). Belgian sähkönkulutuksen huip-

putehon kysyntä on hiukan pienempää kuin Suomessa. Suurimmillaan se on ollut noin 

14 400 MW vuonna 2010 (International Energy Agency 2015). 

 

 

Kuva 4. Kokonaissähkönkulutus Belgiassa vuonna 2014 (International Energy Agency 2017). 

 

Tulevaisuudessa Belgian sähkönkulutuksen oletetaan nousevan Suomen ja Norjan tapaisesti. 

Sähkönkokonaiskulutus Belgiassa tulee olemaan vuonna 2030 noin 87 TWh. Sähkönkulu-

tuksen kasvun ennustetaan johtuvan talouden ja energiaintensiivisen teollisuuden kasvusta, 

sekä sähkön lisääntyvästä käytöstä niin kotitalouksissa kuin liikenteessä muun muassa säh-

köautojen yleistymisen takia (The Boston Consulting Group 2013). Sähkönkulutuksen huip-

putehon kysynnän ennustetaan Suomen tavoin kasvavan myös Belgiassa. Oletettavasti kas-

vua siinä tapahtuu likimain samassa suhteessa kuin Suomessa eli 1000-2000 MW eli se olisi 

vuonna 2030 noin 16 000 MW. 

2.1.4 Yhdysvallat 

Yhdysvaltojen sähkönkulutus asukasta kohden on hiukan pienempää kuin Suomessa. 

Vuonna 2013 sähkönkulutus asukasta kohden Yhdysvalloissa oli 13 000 kWh per asukas 

(Maailmanpankki 2013). Yhdysvaltojen sähkönkulutus asukasta kohden on siis noin 2500 

kWh pienempää kuin Suomessa. Tämä pieni erovaisuus selittyy pääasiassa Suomen pohjoi-

semmalla sijainnilla ja siitä aihetuvalla lisääntyneellä lämmityksen tarpeella. Kokonaissäh-

könkulutus vuonna 2015 oli Yhdysvalloissa 3 759 TWh. Kokonaissähkönkulutus on siis 

huomattavasti suurempaa kuin Suomessa, Norjassa tai Belgiassa. Nämä kolme maata yhdes-

säkään eivät muodosta kuin vain noin 8 prosenttia Yhdysvaltojen kokonaissähkönkulutuk-

sesta (U.S. Energy Information Administration b 2015). Sähkönkulutuksen huipputehon ky-

synnästä on vaikea löytää koko valtion laajuisia tilastoja, mutta esimerkiksi pilottiprojektin 

osavaltiossa eli Teksasissa se on ollut suurimmillaan noin 71 200 MW. Tämä itsessään on 
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jo suurempi kuin pilotin muiden maiden vastaavat yhteenlaskettuna (U.S. Energy Informa-

tion Administration 2016). Kuvassa 5 on esitetty kokonaissähkönkulutuksen jakautuminen 

sektoreittain (U.S. Energy Information Administration b 2015). 

 

 

Kuva 5. Kokonaissähkönkulutus sektoreittain Yhdysvalloissa vuonna 2015 (U.S. Energy Information Admi-

nistration b 2015). 

 

Kuten kuvasta 5 nähdään, niin suurin sähkönkuluttaja Yhdysvalloissa on muista pilottipro-

jektien maista poiketen kotitaloudet noin 37 prosentin osuudellaan eli noin 1404 TWh. 

Toiseksi suurin sähkönkuluttaja on palvelut ja julkinen kulutus noin 36 prosentin osuudel-

laan eli noin 1360 TWh. Kolmanneksi suurin sähkönkuluttaja on teollisuus noin 26 prosentin 

osuudellaan eli noin 987 TWh. Kotitalouksien suurta sähkönkulutusta edesauttaa korkea 

elintaso ja sääolojen vaihtelevuus molempiin ääripäihin Yhdysvaltojen suuren pinta-alan 

vuoksi. Tämän vuoksi sähköä kuluu lämmitykseen kylmemmillä alueilla, ja taas vastaavasti 

jäähdytykseen lämpimämmillä alueilla. Suurta julkista sähkönkulutusta puolestaan selittää 

se, että Yhdysvalloissa on suhteessa paljon julkista hallintoa ja tiloja. (U.S. Energy Informa-

tion Administration b 2015) 

 

Tulevaisuudessa Yhdysvaltojen sähkönkulutuksen ennustetaan nousevan tasaisesti pe-

russkenaarion tapauksessa. Tämä ennuste on linjassa muiden pilottiprojektien maiden 

kanssa. Kokonaissähkönkulutus Yhdysvalloissa ennusteen mukaan voi olla noin 4300 TWh 

vuonna 2030. Tämä sähkönkulutuksen kasvu johtuu pääasiassa talouden ja teollisuuden kas-

vusta, sekä kotitalouksien sähkölaitteiden lisääntymisestä. Kuvassa 6 esitetään graafisesti 

perusskenaario punaisella värillä. (Rocky Mountain Institute 2011). Myös Yhdysvalloissa 

sähkönkulutuksen huipputehon kysynnän ennustetaan kasvavan. Vuonna 2050 koko Yhdys-

valtojen huipputehon kysyntä voi olla suurimmillaan jopa 1 000 000 MW (Pacific Northwest 

2014). 
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Kuva 6. Sähkönkulutuksen ennuste Yhdysvalloille vuoteen 2050 asti (Rocky Mountain Institute 2011).  

2.2 Sähköntuotanto 

2.2.1 Suomi 

Sähköntuotanto kokonaisuudessaan Suomessa vuonna 2015 oli noin 66 TWh. Eniten sähköä 

tuotettiin ydinvoimalla noin 34 prosentin osuudellaan eli noin 22 TWh. Toiseksi suurin tuo-

tantomuoto oli CHP (Combined Heat and Power) eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto noin 

32 prosentin osuudellaan eli noin 21 TWh. Kolmanneksi suurin tuotantomuoto oli vesivoima 

noin 25 prosentin osuudellaan eli noin 17 TWh. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin säh-

köä noin 45 prosenttia eli noin 30 TWh. Suomen sähkönkulutuksesta tuotettiin noin 80 pro-

senttia itse ja nettotuontia oli noin 20 prosenttia eli noin 16 TWh. Sähköä tuotiin pääasiassa 

Pohjoismaista, Virosta ja Venäjältä. (SVT 2015) Kuvassa 7 on esitetty sähköntuotannon ja-

kautuminen energialähteittäin Suomessa vuosina 2000-2015 (SVT 2015). 

 

Kuva 7. Suomen sähköntuotannon jakautuminen ja kokonaistuotanto vuosina 2000-2015 (SVT 2015). 

Tulevaisuudessa Suomen sähköntuotannosta yhä suurempi osa tuotetaan ydinvoimalla ja uu-

siutuvilla energiantuotantomuodoilla. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotetun sähkön 

osuuden ennustetaan pysyvän likimain samana, mutta sen tuotannon jakautuvan tasaisem-

min teollisuuden ja kaukolämmön välillä. Lauhdevoimatuotannon odotetaan pienenevän 

huomattavasti. Kuten kuvasta 8 nähdään, niin perusskenaariossa eniten kasvua ennustetaan 
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tapahtuvan ydinvoimatuotannossa (Vapaavuori et al. 2014). Kasvua odotetaan tapahtuvan 

kahden uuden ydinvoimalan vuoksi noin 2800 MW, jolloin Suomen ydinvoiman kokonais-

tuotantokapasiteetti olisi vuonna 2027 parhaimmillaan noin 5550 MW. Tuulivoima tuotan-

non ennustetaan myös kasvavan siten, että vuoteen 2025 mennessä tuulivoimatuotantokapa-

siteetti on noin 9 TWh. Tämän jälkeen tuulivoiman lisärakentaminen hidastuu, koska paras 

ja helpoiten hyödynnettävä potentiaali on jo otettu hyötykäyttöön. Aurinkosähkötuotannon 

odotettaan myös kasvavan nopeasti, mutta kokonaisuutena niiden tuotantokapasiteetti jää 

varsin pieneksi muihin tuotantokapasiteetteihin verrattuna (Pöyry 2015). 

 
  

Kuva 8. Sähköntuotannon jakautuminen eri skenaarioissa Suomessa (Vapaavuori et al. 2014). 

2.2.2 Norja 

Sähköntuotanto kokonaisuudessaan Norjassa vuonna 2015 oli noin 145 TWh. Norjan säh-

köntuotannosta lähestulkoon kaikki toteutetaan vesivoimalla, jonka osuus tuotannosta on 

noin 95 prosenttia eli noin 138 TWh. Lauhdevoimalla sähköä tuotettiin noin 3 prosenttia eli 

noin 3,5 TWh ja tuulivoimatuotantoa oli noin 2 prosenttia eli noin 2,5 TWh. Käytännössä 

Norjassa siis tuotetaan sähköstä 97 prosenttia uusituvilla energiantuotantomuodoilla eli noin 

140,5 TWh. Vientiin Norja tuotti sähköä noin 22 TWh vuonna 2015 ja se on noin 15 pro-

senttia koko sähköntuotannosta. Sähköntuontia Norjassa suoritettiin samana vuonna noin 7 

TWh eli noin 5 prosenttia tuotannosta. Kuten huomataan, niin sähkönvientiä oli huomatta-

vasti enemmän ja siksi Norja onkin sähkönvientimaa ja nettovientiä oli noin 15 TWh. Tär-

keimmät vientimaat olivat Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Suomi, sekä Venäjä (Oil & Gas 

Observer 2014). Kuvassa 9 on esitetty sähköntuotannon jakautuminen Norjassa vuonna 

2015. (Statistics Norway 2016) 
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Kuva 9. Norjan sähköntuotannon jakautuminen ja kokonaistuotanto vuonna 2015 (Statistics Norway 2016). 

Tulevaisuudessa Norjan sähköntuotantosektorin odotetaan pysyvän hyvin samankaltaisena 

eli nojaavan vahvasti vesivoimaan. Vesivoimatuotannon ennustetaankin olevan vuonna 

2030 jopa 160 TWh (Oil & Gas Observer 2014). Norjan kokonaissähköntuotanto kapasitee-

tin ennustetaan olevan noin 35 000 MW vuonna 2021. Muista uusiutuvista sähköenergian-

tuotantomuodoista tuulivoiman odotetaan lisääntyvän eniten Norjan hyvän tuulivoima po-

tentiaalin ansiosta. Uusia julkistettuja projekteja on useita ja ne ovat useita satoja megawat-

teja kokoluokaltaan. Myös sähkönpientuotannon ennustetaan kasvavan, mutta sen kokonais-

tuotantokapasiteetti jää kuitenkin Suomen tapaisesti melko pieneksi muihin tuotantomuotoi-

hin verrattuna (BMI Research 2014). 

2.2.3 Belgia 

Sähköntuotanto kokonaisuudessaan Belgiassa vuonna 2013 oli noin 71 TWh. Ydinvoima on 

Belgian tärkein sähköntuotantomuoto ja sillä tuotetaankin noin 57 prosenttia kokonaistuo-

tannosta eli noin 40 TWh. Toiseksi suurin tuotantomuoto oli kaasuperusteinen lauhdevoima 

ja sen osuus oli noin 29 prosenttia eli noin 21 TWh. Yhteensä näillä kahdella tuotantomuo-

dolla tuotettiin siis noin 87 prosenttia Belgian sähköstä. Uusiutuvilla sähköntuotantomuo-

doilla tuotettiin sähköä Belgiassa vain noin 7 prosenttia eli noin 5 TWh (Deloitte 2015). 

Sähköntuontia Belgiaan samana vuonna oli noin 17 TWh, mikä on Suomen ohella yksi Eu-

roopan suurimpia lukemia (The Global Economy 2014). Tärkein sähköntuontimaa oli 

Ranska. Sähkön kokonaistuotantokapasiteetti Belgiassa oli vuonna 2013 noin 21 000 MW. 

Kuvassa 10 on esitetty Belgian tuotantokapasiteetin ja sähköntuotannon jakautuminen 

vuonna 2013 (Deloitte 2015).  
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Kuva 10. Belgian tuotantokapasiteetin (vasen) ja sähköntuotannon (oikea) jakautuminen vuonna 2013 (De-

loitte 2015). 

Tulevaisuudessa Belgian sähköntuotanto on suurten haasteiden edessä. Belgiassa on tehty 

energiapoliittinen päätös, jossa päätettiin siirtyä pois ydinvoimatuotannosta kokonaan vuo-

teen 2025 mennessä. Tämä on erittäin haasteellista, koska Belgia on hyvin riippuvainen 

tuontienergiasta eli öljystä, hiilestä ja varsinkin kaasusta. Lisäksi Belgian sähköntuotannosta 

yli puolet tuotetaan tällä hetkellä ydinvoimalla, eikä korvaavaa vähäpäästöistä sähköntuo-

tantomuotoa ole helposti ja edullisesti saatavilla, vaikka Belgia onkin lisännyt aurinko- ja 

tuulivoimatuotantoa kapasiteettia 4 GW vuosien 2005 ja 2012 välillä. Vuoteen 2020 men-

nessä Belgian tavoitteena on nostaa uusiutuvilla sähköntuotantomuodoilla tuotetun sähkön 

osuus 13 prosenttiin eli kasvua nykyisestä tulisi 6 prosenttia ja se olisi kapasiteetiltaan noin 

8 225 MW. (Deloitte 2015) 

2.2.4 Yhdysvallat 

Sähköntuotanto kokonaisuudessaan Yhdysvalloissa vuonna 2013 oli noin 4200 TWh. Suurin 

tuotantomuoto oli fossiilisilla polttoaineilla ajettu lauhdevoima. Eniten sähköä tuotettiin hii-

liperusteisesti noin 38 prosenttia eli noin 1612 TWh. Toiseksi eniten sähköä tuotettiin kaa-

superusteisesti noin 30 prosenttia eli noin 1272 TWh. Fossiilisilla tuotantomuodoilla tuotet-

tiin siis 68 prosenttia kaikesta Yhdysvaltojen sähköntuotannosta eli siis noin 2884 TWh. 

Kolmanneksi suurin tuotantomuoto oli ydinvoima noin 19 prosentin osuudellaan eli noin 

797 TWh. Neljänneksi suurin tuotantomuoto oli yhteenlasketut uusiutuvat sähkönenergian-

tuotantomuodot 13 prosentin osuudellaan eli noin 574 TWh. Näistä tärkeimmät tuotanto-

muodot olivat vesivoima noin 6 prosentin osuudellaan eli noin 259 TWh ja tuulivoima noin 

4 prosentin osuudellaan eli noin 182 TWh (The Shift Project 2014). Yhdysvaltoihin tuotiin 

sähköä kokonaisuudessaan vuonna 2015 noin 76 TWh, kun vientiä oli noin 9 TWh. Tär-

keimmät tuonti- ja vientimaat olivat Kanada ja Meksiko (U.S Energy Information Admini-

stration a 2015). Kuvassa 11 on esitetty sähköntuotannon jakautuminen tuotantomuodoittain 

Yhdysvalloissa vuonna 20140 (The Shitft Project 2014). 
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Kuva 11. Sähköntuotannon jakautuminen Yhdysvalloissa vuonna 2014 (The Shift Project 2014). 

Tulevaisuudessa Yhdysvalloissa tärkeimmäksi sähköntuotantomuodoksi ennustetaan pe-

russkenaarion mukaisesti kaasuperusteista lauhdevoimaa. Vuonna 2030 sillä voidaan tuottaa 

noin 1500 TWh. Toiseksi suurimmaksi tuotantomuodoksi ennustetaan uusituvia sähköntuo-

tantomuotoja. Vuonna 2030 niillä voidaan tuottaa noin 1100 TWh ja tästä tuotannosta suurin 

osa tuuli- ja aurinkovoimalla. Tuulivoiman tuotanto voi olla silloin noin 500 TWh ja aurin-

kovoiman tuotanto noin 200 TWh. Aurinkovoiman odotetaan edelleen jatkavan reilua kas-

vuaan ainakin vuoteen 2040 asti. Eniten vähenemistä sähköntuotantomuodoista odotetaan 

tapahtuvan hiiliperusteisen lauhdevoiman tuotannossa. Sen ennustetaan tippuvan nykyisestä 

noin 1500 terawattitunnista noin 1000 terawattituntiin. Kuvassa 12 on esitetty Yhdysvaltojen 

sähköntuotannon jakautuminen perusskenaariossa. (U.S. Energy Information Administra-

tion 2017) 

 

Kuva 12. Yhdysvaltojen sähköntuotannon ennuste (U.S. Energy Information Administration 2017). 

3. SÄHKÖMARKKINAT 

Tässä kappaleessa kerrotaan pilottiprojektimaiden sähkömarkkinoiden keskeiset ja tärkeim-

mät piirteet. Suomen, Norjan, Belgian ja Yhdysvaltojen sähkömarkkinoista kerrotaan siis 

tarkemmin ja erityisesti sähköntukkuhinnan muodostumisesta, mutta myös pienasiakkaan 

sähkönhinnan muodostumisesta. Lisäksi kerrotaan lyhyesti säätövoimasta ja sen liittymi-

sestä kysyntäjoustoon. 
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3.1 Suomi 

Suomessa sähkökauppa jakautuu suurille toimijoille tarkoitettuun tukkusähkökauppaan ja 

pienasiakkaille tarkoitettuun sähkön vähittäismyyntiin. Tukkusähkökauppaa käydään poh-

joismaisessa Nord Pool sähköpörssissä ja OTC-markkinoilla eli kahdenvälisin sopimuksin 

suurasiakkaille ja sähkön vähittäismyyjille. Sähköntuottajat myyvät siis tuottamansa sähkön 

tukkukaupassa eteenpäin näille edellä mainituille toimijoille. Sähkön vähittäismyyjät myy-

vät ostamansa sähkön taas eteenpäin pienasiakkaille sähkön vähittäismyynnissä. Sähkön vä-

hittäismyyjinä toimivatkin pääsiassa alueelliset ja paikalliset sähköyhtiöt. Sähkön tukku- ja 

vähittäismyynti ovat sähkömarkkina uudistuksen vaikutuksesta nykyisin vapaata liiketoi-

mintaa, joten se on vapaa uusille yrittäjille (Partanen et al. 2016). Käytännössä siis sähkön 

pienasiakas voi ostaa käyttämänsä sähkön vähittäismyyjältä mistä päin hyvänsä Suomea ja 

vähittäismyyjä voi ostaa myymänsä sähköntuotannon mistäpäin Suomea tahansa. Eli mo-

lemmat voivat kilpailuttaa sähköntoimittajansa avoimesti. Kuvassa 13 on havainnollistettu 

sähkökaupan toimijarakennetta (Partanen et al. 2016). 

 

 

Kuva 13. Sähkökaupan rakenne ja toimijat Suomessa (Partanen et al. 2016). 

Sähkön tukkuhinta määräytyy markkinoilla vapaasti kysynnän ja tarjonnan perusteella. Se 

siis määritetään vuorokauden jokaiselle tunnille markkinaehtoisesti sähkönkysynnän ja -tar-

jonnan mukaisesti. Sähköpörssissä Spot-markkinoilla määritetään aina sähkölle hinta tule-

van päivän kaikille tunneille eri markkinaosapuolien toimittamiin myynti- ja ostotarjouksiin 

perustuen. Myynti- ja ostotarjoukset ovat suuruudeltaan aina tietyn sähkömäärän kokoisia 

(Partanen et al. 2016). Kuvassa 14 on havainnollistettu sähkön tukkuhinnan muodostumista 

kysyntään ja tarjontaan perustuen (Partanen et al. 2016). 
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Kuva 14. Sähkön tukkumarkkinahinnan muodostuminen kysynnän ja tarjonnan perusteella (Partanen et al. 

2016) 

Kuvassa 14 musta nouseva viiva kuvaa sähkön tuottajien tarjoamaa sähkön määrää tietylle 

tunnille annetulla hinnalla eli kyseessä on siis tarjontakäyrä. Tarjontakäyrän sähkön määrä 

on luettavissa kuvaajan x-akselilta ja sille annettu hinta on luettavissa y-akselilta. Punainen 

katkoviiva puolestaan kuvaa sähkön ostajien eli sähkön vähittäismyyjien sähkön määrää, 

jonka he ovat valmiita ostamaan annetulla hinnalla. Näiden kuvaajien eli kysyntä- ja tarjon-

takäyrien leikkauspisteestä saadaan määritettyä sähkön tukkumarkkinahinta, jolla kaikki 

kaupankäynti tapahtuu. Tukkumarkkinahinta vastaa siis muuttuvia kustannuksia, jotka syn-

tyvät kalleimman sähkön kysynnän kattamiseksi tarvittavan tuotantotavan mukaan (Partanen 

et al. 2016). Käytännössä tukkumarkkinahinnasta seuraa, että sen seurauksena kaikelle ajet-

tavalle sähköntuotannolle tulee sama hinta ja asema markkinoilla tuotantotavasta riippu-

matta (Partanen et al. 2016). Näin edullisemmat tuotantomuodot saavat tuottamastaan säh-

köstään paremman tuoton, kuin kalliimmat tuotantomuodot. Tästä seuraa myös se, että vii-

meisenä mukaan valittu tuotantomuoto saa katettua vain tuotantokustannuksensa eikä tuota 

voittoa. Kun sähkön tuotannon ajojärjestys vielä järjestetään optimaalisesti halvimmasta kal-

leimpaan kysyntää varten tarvittavaan tuotantomuotoon, niin sähkönkysyntä ja -tuotanto 

kohtaavat aina mahdollisimman halpaan hintaan. Tukkumarkkinahinnoittelulla saadaan sen 

oikein toimiessaan tämän vuoksi myös yhteiskunnallinen hyöty maksimoitua. Tukkumark-

kinahinnassa voi tapahtua suurtakin vaihtelua, jos tuotannossa tai kysynnässä tapahtuu suu-

ria muutoksia esimerkiksi vesivarantojen muutoksen, tuotantolaitosvian tai kylmän talvipäi-

vän takia (Partanen et al. 2016). 

 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, sekä Baltiassa fyysiseen sähkön toimitukseen johtavaa 

kauppaa käydään Nord Pool Spot-markkinoilla (Partanen et al. 2016). Näillä Spot-markki-

noilla käydään kauppaa tulevan vuorokauden tuntien sähköntuotannosta Elspot-markki-

noilla. Elspot-markkinoilla käydään siis käytännössä kauppaa osto- ja myyntitarjousten 

kautta kerran päivässä tulevan vuorokauden sähköstä. Näistä tarjouksista muodostetaan sys-

teemihinta eli tukkumarkkinahinta jokaiselle tunnille erikseen (Partanen et al. 2016). Koska 

Suomessa on käytössä zonaali eli aluehinnoittelu niin tässä vaiheessa ei huomioida vielä 

siirtoyhteyksien rajoituksia, vaan ne otetaan huomioon vasta kun lasketaan aluehintaa. 

Suomi muodostaa itsessään yhden hinta-alueen (Partanen et al. 2016). Elbas-markkinat puo-

lestaan ovat aina auki kaupankäynnille ja ne toimivatkin Elspot-markkinoiden jälkimarkki-

noina (Partanen et al. 2016). Tästä syystä voidaan puhua myös intra-day eli päivän sisäisistä 
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markkinoista. Niiden tarkoituksena on paikata kysynnän ja tarjonnan eroavaisuudet, joita ei 

oltu osattu ennustaa Elspot-markkinoilla. Elbas-markkinoilla osto- ja myyntitarjouksilla ta-

pahtuva kaupankäynti sulkeutuu tuntia ennen sähköntoimitustuntia. Uusiutuvien sähköntuo-

tantomuotojen ja erityisesti tuulivoiman lisääntymisen myötä Elbas-markkinoiden merkityk-

sen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa (Nord Pool Spot 2016). Kysyntäjouston keinoin 

voidaan osallistua hyvin molemmille markkinoille, mutta tulevaisuudessa kysyntäjoustoa 

tarvitaan erityisesti uusiutuvien tuotantomuotojen takia päivän sisäisillä markkinoilla tasaa-

maan tuotannon vaihtelevuutta ja ennustamisen vaikeutta. 

 

Sähkönkysynnässä ja -tarjonnassa on monesti vielä Elbas-markkinoidenkin jälkeen epätasa-

painoa. Fingridillä on tähän apuna sähkönsäätökapasiteettia, jolla voidaan kompensoida säh-

könkäytön ali- ja ylijäämiä eli hallita tehotasapainoa. Tätä säätökapasiteettia Fingrid saa os-

tettua säätösähkömarkkinoilta osapuolilta, joilla on tekniset vaatimukset täyttävää vapaata 

säätövoimakapasiteettia (Partanen et al. 2016). Tämä kapasiteetti on yleensä joko vesivoi-

maa tai fossiilisilla polttoaineilla ajettavaa lauhdevoimaa. Näitä laitoksia säätövoimaksi käy-

tettäessä sähköntuotannon päästöt lisääntyvät ja lyhytaikaisessa käytössä voimalaitosten 

hyötysuhde yleensä heikkenee, mikä lisää myös kustannuksia (Järventausta et al. 2015). Säh-

kön varastoiminen on myös vaihtoehto säätövoiman toteuttamiseen, mutta se ei ole vielä 

teknisesti kovinkaan kannattavaa, koska se vaatii kalliita prosesseja, mutta silti sen hyöty-

suhde on melko huono. Kuitenkin akkuteknologian kehittyessä paremmaksi, voi sähkön va-

rastoinnista tulla taloudellisti kannattava säätövoiman muoto. Säätöä voidaan tehdä joko 

ylöspäin (ylös säätö) eli tuotannon lisäys tai kulutuksen vähennys tai alaspäin (alas säätö) eli 

tuotannon vähennys tai kulutuksen lisäys (Fingrid 2017). Aina kun säädössä kulutusosapuoli 

joustaa niin on kyseessä nimensä mukaisesti kysyntäjousto. Kun säädölle tulisi esimerkiksi 

tarvetta tukkusähkön hintapiikin takia, niin silloin kysyntäjouston avulla kulutusta voitaisiin 

hetkellisesti vähentää tai siirtää painottumaan ennen tai jälkeen tämän hintapiikin. Tällöin 

hintapiikin negatiiviset vaikutukset jäisivät pienemmiksi tai saataisiin parhaassa tapauksessa 

eliminoitua kokonaan. Kysyntäjoustosta kerrotaan tarkemmin tämän kandidaatintyön kap-

paleessa neljä. 

 

Sähkön pienasiakkaan eli vähittäismyynnin ostajan sähkönhinta muodostuu kokonaisuu-

desta, jonka muodostavat vähittäismyyjän sähkönmyyntihinta, jakeluverkkoyhtiön siirto-

hinta ja verot. Tästä syystä sähkön pienasiakkaiden sähkönhinnassa on isojakin eroja asuin-

paikan ja sähkön vähittäismyyjien erojen takia. Yleensä tukkumarkkinahinnan muutokset 

eivät näy nopeasti pienasiakkaiden sähkönhinnassa, koska suurella osalla heistä on tois-

taiseksi voimassa olevia sopimuksia, joissa täytyy hinnan muutoksesta ilmoittaa kuukautta 

aiemmin tai määräaikaisia kiinteähintaisia sopimuksia (Partanen et al. 2016). Nykyisin on 

kuitenkin myös saatavilla sähköpörssin tukkumarkkinahintaan sidottuja sopimuksia (Parta-

nen et al. 2016). 

3.2 Norja 

Norja on Suomen tavoin Nord Pool-sähköpörssin jäsen ja sen takia myös sähkön tukkumark-

kinat toimivat samoin ja tukkumarkkinahinta määräytyy samalla tavalla. Myös OTC-mark-

kinat ovat samankaltaiset kuin Suomessa. Tukkumarkkinat ovat vapaata liiketoimintaa myös 

Norjassa. Aluehinnoittelultaan Norja kuitenkin eroaa Suomesta, koska Norja on jaettu 5 eri 

hinta-alueeseen (Nord Pool b 2016). Norjan säätösähkömarkkinat ovat myös rakenteeltaan 

ja toiminnaltaan pääpiirteissään samankaltaiset. Norjan kantaverkko-operaattorina toimii 

Stattnet, jolla on samanlaiset vastuut ja velvoitteet, kuin Fingridillä. 
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Sähkön vähittäismyynti on myös Norjassa vapaata liiketoimintaa, eli se on avoinna uusille 

yrittäjille. Käytännössä siis sähkön pienasiakas voi ostaa käyttämänsä sähkön vähittäismyy-

jältä mistä päin hyvänsä Norjaa ja vähittäismyyjä voi ostaa myymänsä sähkön tuotannon 

mistä päin Norjaa tahansa (Nordic Energy Regulators 2014). Eli molemmat voivat kilpailut-

taa sähköntoimittajansa avoimesti myös Norjassa. Pienasiakkaan sähkönhinta muodostuu 

kokonaisuudesta myös Norjassa, jonka muodostavat vähittäismyyjän sähkönmyyntihinta, ja-

keluverkkoyhtiön siirtohinta ja verot (Nordic Energy Regulators 2014). Norjassa on myös 

pienasiakkaan sähkönhinnoissa eroja samoista syistä, kuin Suomessa. Norjassa sähkön tuk-

kumarkkinahinta vaikuttaa nopeammin pienasiakkaiden sähkönhintaan, koska siellä on käy-

tössä suurempi osuus joko pörssisidonnaisia tai muuttuvahintaisia sopimuksia, joissa hinta 

on osittain sidottu pörssiin (Partanen et al. 2016). 

3.3 Belgia 

Belgian sähkömarkkinoiden rakenne ja toiminta on melko samanlaista kuin Suomessa. Tuk-

kumarkkinoiden rakenne Belgiassa on Suomen tavoin avointa liiketoimintaa eli se on vapaa 

uusille yrittäjille. Tästä huolimatta Belgiassa on käytännössä vain kaksi hallitsevaa sähkön-

tuottajaa (Deloitte 2015). Belgiassa toimii Belpex-sähköpörssi, jossa sähkön tukkumarkki-

nahinta päätetään kysynnän ja tarjonnan perusteella niin kuin Nord Poolissakin. Belgiassa 

on samalla tavalla vastaavat tulevan päivän tuntihinta markkinat (Epex Spot Dam) ja päi-

vänsisäiset markkinat (Epex Spot Cim) kuin Nord Poolissa. Belgiassa on myös OTC-sähkö-

kauppaa, kuten Suomessa (Deloitte 2015). Säätösähkömarkkinat toimivat pääpiirteissään sa-

malla periaatteella kuin Suomessa tai Norjassa ja strategisena säätöreservinä talviaikaan toi-

mii Belbex Srm (Deloitte 2015). Kantaverkkoyhtiönä Belgiassa toimii Elia samoilla velvoit-

teilla ja vastuilla kuin Fingrid (Belpex 2017). Kuvassa 15 on havainnollistettu Belgian säh-

kömarkkinoiden rakennetta ja toimijoita (Deloitte 2015). 

 

 

Kuva 15 Sähkökaupan rakenne ja toimijat Belgiassa (Deloitte 2015). 

Sähkön vähittäismyynti on myös Belgiassa vapaata liiketoimintaa. Käytännössä siis pien-

asiakas voi ostaa käyttämänsä sähkön vähittäismyyjältä mistä päin hyvänsä Belgiaa ja vähit-

täismyyjä voi ostaa myymänsä sähkön tuotannon mistä päin Belgiaa tahansa. Eli molemmat 

voivat kilpailuttaa sähkön toimittajansa avoimesti myös Belgiassa. Pienasiakkaan sähkön-

hinta muodostuu Belgiassa eri tavalla kuin Norjassa tai Suomessa. Pienasiakkaan sähkön-

hinta muodostuu kokonaisuudesta myös Belgiassa, jonka muodostavat vähittäismyyjän säh-
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könmyyntihinta, jakeluverkkoyhtiön siirtohinta ja verot. Suurin ero syntyykin siinä, että mi-

hin sähkönvähittäismyyntihinta pohjautuu. Belgiassa sähköntukkuhinta ei vaikuta käytän-

nössä ollenkaan pienasiakkaan sähkön hintaan vaan ko. hinta on sidottu yleensä indeksiin 

(Deloitte 2015). Näitä indeksejä ovat polttoaineiden (hiili ja kaasu) hintaan sidonnainen ja 

RPI (Retail Price Index) eli vähittäismyynti indeksiin. Nämä indeksit perustuvat aina kui-

tenkin Belgian energiamarkkinaviranomaisen laskemaan hintaindeksiin eli ne eivät ole mie-

livaltaisia (Deloitte 2015). 

3.4 Yhdysvallat 

Yhdysvaltojen sähkömarkkinat ovat kokonaisuudessaan erittäin monimuotoiset valtion osa-

valtiorakenteen ja suuren pinta-alan vuoksi. Vaikka harmonisaatiota on jonkin verran tehty 

niin silti osavaltioiden välillä voi olla tapauskohtaisesti suuriakin eroja. Tästä syystä keski-

tynkin vain pilottiprojektin osavaltioon eli Teksasiin. 

 

Texasissa toteutettiin vuonna 2002 sähkömarkkinoiden reformaatio, jossa zonaali eli alue-

hinnoittelumalli muutettiin nodaali eli solmupistemalliksi. Solmupistemallissa lasketaan 

sekä sähköntukkuhintahinta, että optimaalisin tuotannon ajoaikataulutus jokaiselle verkon 

solmupisteelle ja sähköntuotantolaitokselle perustuen optimaaliseen tehonjaon laskentaan 

(Makkonen 2016). Solmupisteiden sähköntukkuhinta määräytyy samalla tavalla kysynnän 

ja tarjonnan perusteella, kuten Suomessa. Yksittäisen solmun hinta sisältää sähköntukkuhin-

nan lisäksi myös siirtoverkon häviöt ja verkon siirtokapasiteetin rajoitukset eli ruuhkaisuu-

desta aiheutuvan kustannuksen (Makkonen 2016). Nämä otetaan Suomessa huomioon vasta 

aluehintaa laskettaessa, kuten jo aiemmin todettiin. Kaikki fyysiset sähkön ostot ja myynnit 

tukkukaupassa toteutetaankin tällä muodostetulla solmupistehinnalla (Makkonen 2016). Ku-

vassa 16 on havainnollistettu alue- ja solmupistemallin eroja. (Transmission & Distribution 

World 2013) 

 

Kuva 16. Alue- ja solmupistehinnoittelumallien havainnollistaminen graafisesti (Transmission & Distribution 

World 2013). 

Muuten Teksasin sähkömarkkinat toimivat hyvin samankaltaisesti Suomen kanssa. Myös 

Teksasissa sekä sähköntukkumarkkinat, että vähittäismyynti ovat avointa liiketoimintaa eli 
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ne ovat vapaat uusille yrittäjille ja vähittäismyyjät että pienasiakkaat voivat kilpailuttaa säh-

köntuottajansa. Teksasin kantaverkko-operaattorina toimii ERCOT (Electric Reliability 

Council Of Texas), jolla on jotakuinkin samat vastuut ja velvollisuudet kuin esimerkiksi 

Fingridillä. Kuitenkin pohjoismaista poiketen ERCOT on itse vastuussa sähkön spot-mark-

kinoista eikä erillinen sähköpörssi (Transmission & Distribution World 2013). Näillä spot-

markkinoilla käydään kuitenkin samalla tavalla sähkökauppaa pääasiassa day-ahead eli päi-

vää ennen markkinoilla, mutta myös päivän sisäisillä sähkön yli- tai alijäämää korjaavilla 

markkinoilla. ERCOT operoi Fingridin tavoin myös säätösähkömarkkinoilla (Transmission 

& Distribution World 2013). 

 

Kuten aiemmin todettiin, niin sähkön vähittäismyynti Teksasissa on vapaata liiketoimintaa, 

mikä mahdollistaa pienasiakkaan kilpailuttavan sähkönmyyjänsä. Pienasiakkaan sähkön-

hinta muodostuu Teksasissakin kokonaisuudesta, johon kuuluu sähkön vähittäismyyjän 

myyntihinta, jakeluverkkoyhtiön siirtohinnat ja verot. Sähköntukkuhinta ei vaikuta pienasi-

akkaan sähkönhintaan juurikaan lyhyellä aikavälillä, koska suurimmalla osalla on edelleen 

käytössä tasahintainen sähkösopimus (Perez et al. 2016). Kuitenkin sähköntukkuhintaan si-

dottuja sähkösopimuksia on myös saatavilla (Perez et al. 2016). 

4. KYSYNTÄJOUSTO 

Tässä kappaleessa kerrotaan perustiedot jo aiemmin mainitusta kysyntäjoustosta. Kerrotaan 

siis, että mitä se on, mihin sitä tarvitaan ja kuinka sitä nykytekniikalla voidaan hyödyntää. 

Lisäksi kerrotaan pienasiakkaan roolista ja merkityksestä osana kysyntäjoustoa. 

4.1 Määritelmä 

Kuten kappaleessa yksi todettiin, niin kysyntäjoustolla sähkötekniikassa tarkoitetaan säh-

könkulutuksen siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ja mata-

lamman kulutuksen ajankohtaan (Järventausta et al. 2015). Kysyntäjoustolla voidaan tämän 

lisäksi tarkoittaa myös sähkönkäytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallintaan (Jo-

kiniemi J. 2014). Perinteisesti kysyntäjoustolla tai pikemminkin kysynnänhallinnalla on tar-

koitettu sähköntoimittajan tekemiä toimia, joilla on pyritty vaikuttamaan sähkönkäyttäjän 

kulutukseen niin energian ja tehontarpeen määrässä, kuin käytön ajankohdassakin. Tätä toi-

mintamallia kuvaa englannin kielinen termi Demand-Side Management eli DSM (Ruotsa-

lainen 2007). Nykyisin parempana vaihtoehtona pidetään yleisesti kysynnänjoustoa, joka 

pyrkii markkinalähtöisesti vaikuttamaan sähkönkysyntään suhteessa sähköntuotannon tilan-

teeseen asiakaslähtöisesti. Tätä toimintamallia kuvaa englannin kielinen termi Demand Res-

ponse eli DR (Ruotsalainen 2007). Tässä kandidaatintyössäni kysynnänjoustosta vastaisuu-

dessa puhuttaessa tarkoitetaan pääsääntöisesti näistä kahdesta mahdollisesta Demand Res-

ponsea. Kysyntäjouston toteuttamiseen on monia keinoja ja näistä kerrotaan lisää seuraa-

vassa kappaleessa 4.2. 

 

Kysynnänjoustolla halutaan siis muuttaa ja sopeuttaa sähkönkysyntää vastaamaan tuotanto-

puolen muuttuvia tilanteita kaikille osapuolille edullisella tavalla (Energiateollisuus 2007). 

Yleensä kysyntäjoustoa pyritään käyttämään tasaamaan sähkönkulutusta ja siirtämään sitä 

pois sähkön korkean hinnan kulutushuipuilta tai edesauttamaan siirtoverkon ruuhkaisuutta 

(Energiateollisuus 2007). Käytännössä siis osaa sähkönkulutuksesta halutaan siirtää pois 

sähkönkulutushuipuilta, joko niitä edeltävälle tai niiden jälkeiselle matalamman kulutuksen 

ajanjaksolle. Kysyntäjoustolla voidaan vaikuttaa joko lyhyellä aikavälillä eli tehontarpeen 
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joustoon tai keskipitkällä aikavälillä eli vastaus sähköenergian riittämiseen (Energiateolli-

suus 2007). Kysyntäjoustolla voidaan siis vähentää tuotantokapasiteetin tarvetta, parantaa 

sähköntoimitusvarmuutta ja luoda tasapainoa sähkömarkkinoille (Energiateollisuus 2007). 

Pienasiakkaan kannalta tarkasteltuna markkinalähtöisesti toimiva kysyntäjousto tuo lisäksi 

hänelle itselleen taloudellista hyötyä. Kuvassa 17 on havainnollistettu kysyntäjouston perus-

periaate (ELFI 2017). 

 

 

Kuva 17. Kysyntäjouston perusperiaate havainnollistettuna graafisesti (ELFI 2017). 

Kysyntäjousto on sähköenergian säästämisen kannalta läheinen ilmiö, mutta ne eivät kuiten-

kaan ole sama asia (Energiateollisuus 2007). Sähköenergian säästämisessä pyritään pienen-

tämään sähkönkokonaiskulutusta, mutta kysyntäjoustossa kulutusta halutaan siirtää yleensä 

hinnaltaan tai tehon tarpeeltaan edullisempaan ajankohtaan. Tällöin kokonaissähkönkulutus 

ei vähene vaan se siirtyy vain toiseen ajankohtaan. Kuitenkin kuten kappaleessa yksi jo to-

dettiin niin, että kysyntäjoustolla voidaankin rajoittaa sähkönkulutushuippuja ja välttää siten 

suuria hintapiikkejä (Järventausta et al. 2015). Kysyntäjouston vaikutusta sähköntukkuhin-

taan on havainnollistettu kuvassa 18 (Ruotsalainen 2007).  
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Kuva 18. Kysyntäjouston vaikutus sähköntukkuhintaan (Ruotsalainen 2007). 

Kuvasta 18 nähdään että, kun kysyntä ei jousta (piste A), niin esimerkiksi kovilla talvipak-

kasilla tai tuotantolaitteiston vian takia tarjonta ja kysyntä kohtaavat erittäin huonosti ja siksi 

sähköntukkuhinta nousee korkeaksi (Ruotsalainen 2007).  Kysyntäjoustoa hyödyntämällä 

(piste B) tarjonta ja kysyntä saadaan kohtaamaan paremmin ja siksi sähköntukkuhinta pysyy 

alhaisempana (Ruotsalainen 2007). Kysyntäjouston avulla hintapiikkejä pienentämällä voi-

daan välttää myös saastuttavien ja kalliiden fossiilisia polttoaineita käyttävien huippukuor-

malaitosten käynnistäminen niin kuin on jo aiemmin todettu (Järventausta et al. 2015). Näi-

den heikomman hyötysuhteen omaavien huippukuormalaitosten käynnistämisen välttämi-

sellä voidaankin kuitenkin myös välillisesti vaikuttaa tarvittavaan primäärienergianmäärään, 

koska ilman niitä sähköntuotannon kokonaishyötysuhde paranee ja siten saadaan sama 

määrä sähköä tuotettua vähemmällä polttoaineella (Energiateollisuus 2007). Lisäksi sähkö-

verkkoon tehtävät investoinnit mahdollisesti vähenevät, koska kulutushuippuja varten ei tar-

vitsisi varata ylimääräistä siirtokapasiteettia suuria hetkellisiä tehoja varten (Energiateolli-

suus 2007). 

4.2 Toteutus 

Kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa muutamalla tavalla perustuen joko sähkön dynaamisen 

hinnoittelumallin erilaisiin variaatioihin tai kannustimiin. Tämä valittu toteutustapa vaikut-

taa paljon siihen, että kuinka paljon pienasiakas siitä saa hyötyä. Mahdollisesti helpoin tapa 

toteuttaa kysyntäjoustoa on, että se perustuu käytönajasta riippuvaan hinnoitteluun eli dy-

naamiseen sähkönhinnoitteluun. Tällöin sähkönkuluttajan sähkönhinta vaihtelee vuorokau-

den aikana ajanhetkien mukaan yleensä tunnin tarkkuudella. Käytännössä siis sähköllä voi 

olla vuorokauden jokaiselle tunnille oma yksilöllinen hintansa (Partanen et al. 2016). Tästä 

seuraa, että sähkönkuluttajan on taloudellisesti kannattavaa säädellä omaa sähkönkulutus-

taan ja siirtää sitä mahdollisimman paljon halvemmille sähköntuntihinnoille ja siten vähen-

tää sähkönkulutustaan korkeilla sähköntuntihinnoilla. On olemassa kolme erilaista dynaami-

sen hinnoittelumallin variaatiota, että kuinka tämä sitten toteutetaan käytännössä. Yksi vari-

aatio on Time Of Use -hinnoittelu eli TOU (Shariatzadeh et al. 2015). Tässä variaatioissa 

asetetaan vuorokauden tunneille etukäteen sovittuja kiinteitä sähkönhintoja (Shariatzadeh et 
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al. 2015). Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Suomessakin jo pitkään käytössä ollut yösähkö, 

jossa sähkönhinta on alhaisempi yöllä kuin päivällä. Toinen variaatio on malli, jossa edellä 

mainittuun on lisätty vielä erityisiä kriittisen korkean sähkönkulutuksen aikoja. Tämä vari-

aatio on nimeltään Critical Peak Pricing eli CPP (Shariatzadeh et al. 2015). Näillä ajoittaisilla 

ja erityisen korkeilla sähkönkulutuksen tunneilla eli ns. piikkitunneilla sähkönhinta on eri-

tyisen korkea. Tällainen aika voisi olla esimerkiksi kello 16-18, kun ihmiset palaavat töistään 

koteihin ja alkavat kuluttaa sähköä paljon yhtä aikaa. Tässä mallissa sähkönmyyjä ilmoittaa 

asiakkailleen hyvissä ajoin etukäteen näistä piikkitunneista (Shariatzadeh et al. 2015). Kol-

mas variaatio on sellainen, jossa asiakkaalle maksetaan korvausta ainoastaan sähkönkulu-

tuksen vähentämistä näillä edellä mainituilla kriittisen korkeankulutuksen tunneilta. Tästä 

variaatioista käytetään nimitystä Peak Time Rebate eli PTR (Faruqui et al. 2012). Neljäs ja 

kokonaisuutena sähkömarkkinoiden kannalta paras variaatio on vuorokauden toteutunee-

seen sähköntukkumarkkinahintaan pohjautuva malli eli sähkönkuluttajan sähkönhinta mää-

räytyy todellisen sähköntukkumarkkinahinnan mukaan. Sähkönhinta voi määräytyä ennak-

koon seuraavalle päivälle day-ahead -mallin mukaisesti tai intra-day -mallin mukaisesti (Par-

tanen et al. 2016). Tästä mallista käytetään nimitystä reaaliaikainen hinnoittelu, Real Time 

Pricing eli RTP (Shariatzadeh et al. 2015). 

 

Kannustimiin perustuvia malleja on olemassa useita erilaisia, mutta niissä kaikissa on sa-

manlainen perusajatus. Näissä kaikissa asiakas saa jonkinlaisen taloudellisen hyvityksen tai 

kompensaation tarjoamastaan kysyntäjoustosta. Tällainen hyvitys voi olla esimerkiksi tietyn 

suuruinen alennus, jonka asiakas saa sähkölaskussaan tai jokaisesta toteutuneesta kysyntä-

joustosta maksettava kertakorvaus. 

 

Kysyntäjoustolla voidaan osallistua sähkömarkkinoilla tukkumarkkinoiden näkökulmasta 

katsottuna sopivan teknisen kapasiteetin ja riittävän teknologian avulla käytännössä kaikille 

mahdollisille markkinapaikoille (Partanen et al. 2016). Tärkeimmät ja suurimmat markkina-

paikat ovat day-ahead-, intra-day- ja säätösähkömarkkinat (Fingrid b 2017). Sähkön vähit-

täismyyjät voivat halutessaan tarjota pienasiakkaalle mahdollisuutta kysyntäjoustoon ja sit-

ten tarjota mahdollisesti näin muodostunutta potentiaalia eteenpäin näille aiemmin maini-

tuille markkinoille. Pienasiakkaan yksinään tarjoama kysyntäjoustonkapasiteetti kuitenkin 

harvoin vielä nykyään riittää hyvin näille markkinoille, mutta operaattori, joka kerää pien-

asiakkaiden kysyntäjoustonkapasiteetit yhteen suuremmaksi kokonaisuudeksi, voi tarjota 

tätä pakettia paremmin sähkömarkkinoille hyödynnettäväksi. Tällaisesta operaattorista käy-

tetään nimitystä ulkoinen aggregaattori. Tämä toimintamalli voisi toimia vaihtoehtona aiem-

min mainituille sähkönvähittäismyyjän tarjoamille kysyntäjouston mahdollisuuksille (Fing-

rid b 2017). Ulkoisten aggregaattorien toimintaan liittyy kuitenkin vielä paljon laillisia avoi-

mia kysymyksiä muun muassa tasevastuista ja velvollisuuksista, sekä kysyntäjouston kuor-

mien standardeista (Järventausta et al. 2015). Kuvassa 19 on esitetty kysyntäjouston mah-

dollisia markkinapaikkoja sähkömarkkinoilla Suomea esimerkkinä käyttäen (Fingrid b 

2017). 
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Kuva 19. Kysyntäjouston markkinapaikkoja Suomessa (Fingrid b 2017). 

Tekniseltä toteutukseltaan kysyntäjoustolle on erilaisia mahdollisuuksia, mutta perusteiltaan 

kaikki nämä tekniset kysyntäjouston toteutukset ovat hyvinkin samanlaisia. Ensimmäiseksi 

tarvitaan älykässähköverkko eli Smart Grid. Älykkäällä sähköverkolla tarkoitetaan kokonai-

suutta, joka muodostuu sähkönsiirtoverkon lisäksi tietoliikenneverkosta ja erilaisista älyk-

käistä laitteista. Näin mahdollistetaan mittaus- ja ohjaustietojen välittäminen molempiin 

suuntiin eri markkinaosapuolien välillä (Järventausta et al. 2015). Tämän lisäksi tarvitaan 

pienasiakkaan päässä jokin laite, jonka avulla kysyntäjousto voidaan toteuttaa. Tällaisia lait-

teita ovat etäluettava energiamittari eli AMR (Automatic Meter Reading), erillisen ohjaus-

järjestelmä eli HEMS (Home Energy Management System) tai kiinteistöautomaatiojärjes-

telmä eli BACS (Building Automation Control System) (Järventausta et al. 2015). Tällä 

älykkään sähköverkon ja päätelaitteen muodostamalla kokonaisuudella pystytään aktivoi-

maan kysyntäjousto, esimerkiksi kuormanohjaus automaattisesti sähkönpiikkihintaan perus-

tuen, ja siirtämään tieto onnistuneesta kysyntäjoustosta ja sen määrästä takaisin (Järventausta 

et al. 2015). 

4.3 Pienasiakkaan rooli 

Pienasiakkaan roolina kysyntäjoustossa on olla sen kohde ja potentiaalin tarjoaja. Pienasi-

akkaalla on kotitaloudessaan tietyssä määrin mahdollisuus välttää ja siirtää sähkönkäyttöään 

pois sähkönpiikkitunneilta. Tästä muodostunutta kysyntäjoustonpotentiaalia voidaan hyö-

dyntää aiemmin mainittujen älykkään sähköverkon ja päätelaitteen avulla. Kun käytössä on 

lisäksi joko joku neljästä dynaamisen hinnoittelun periaatteesta tai kannustinmalli niin pien-

asiakas saa myös taloudellisen hyödyn tarjoamastaan kysyntäjoustosta, kun se hyödynne-

tään. Näin pienasiakkaalle on taloudellisesti kannattavaa tarjota kysyntäjoustopotentiaaliaan 

ja osallistua siten kysyntäjoustoon.  

5. PILOTTIPROJEKTIT 

Tässä kappaleessa kerrotaan tiivistetysti ja kuvauksenomaisesti jokaisesta pilottiprojektista 

pääpiirteet, toteutus ja tulokset. 
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5.1 Suomi 

Suomen pilottiprojektin toteuttivat yhteistyössä Fingrid, There Corporation, Fortum ja He-

len. Kokeilu sijoittui pääkaupunkiseudulle ja siinä hyödynnettiin There Corporationin, He-

lenin ja Fortumin jo ennestään tarjoamaa mahdollisuutta pienasiakkaan kysyntäjoustoon. 

Tämä kysyntäjousto perustui todelliseen sähkön Elspot-tukkumarkkinahintaan eli käytössä 

oli RTP-hinnoittelu ja tätä hintaa, sähkönkulutusta ja säätietoja tarkkailemalla kodin auto-

maatiojärjestelmä ohjasi kodin lämmitystä edullisemmille sähköntuntihinnoille mahdolli-

suuksien mukaan. Seuraavana kehitysaskeleena pilottiprojektin toteuttajat näkevät kysyntä-

jouston kannalta sen, että operaattori aggregoisi pienasiakkaiden tarjoamaa kysyntäjousto-

potentiaalia suuremmaksi kokonaisuudeksi ja tarjoaisi tätä kysyntäjoustomarkkinoille. Tämä 

pienasiakkaiden kysyntäjoustopotentiaali muodostuu usein sähkölämmityksestä, vesivaraa-

jista, lattialämmityksestä ja vesikiertoisesta varaavasta sähkölämmityksestä. Tämän pilotti-

projektin tavoitteena olikin tutkia ja selvittää ko. kysyntäjoustomallin toteutusta, mahdolli-

suuksia ja ongelmakohtia, sekä sen soveltumista kysyntäjoustomarkkinoille ensisijaisesti 

taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkönä. Mahdollisen kysyntäjoustopotentiaalin 

suuruudeksi arvoitiin olevan jopa 2 900 MW, kun hyödynnetään pilotin metodeja käyttäen 

ja lasketaan mukaan myös öljylämmitteisten asuntojen varalla oleva sähkölämmitysvastus. 

(There 2016) 

 

Pilottiprojektin tutkimuskysymykset olivat: 

 

”1. Millaisella kaupallisesti kannattavalla teknisellä toteutuksella kotitaloudet voivat osallis-

tua kysyntäjoustomarkkinaan  

2. Millaiset kotitaloudet sopivat häiriöreservi- ja säätösähkömarkkinalle  

3. Miten luotettavia kotitalouksien lämmityskuormat ovat kysyntäjoustomarkkinalle  

4. Millainen kulutuksen muutos mahdollisesta kuormanohjauksesta seuraa  

5. Miten kotitalouskuormien aggregointi on toteutettavissa.” (There 2016) 

 

Kysyntäjouston käytännön toteutukseen hyödynnettiin There Corporationin kehittämää ko-

din energianhallintajärjestelmää ja sen suoran sähkölämmityksen ohjausta pienasiakkaan 

päässä. Lisäksi tarvittiin myös aggregointisovellus ja operaattorin käyttöliittymä, jonka 

avulla pystyttiin näkemään käytettävissä oleva potentiaali, välittämään ohjauskomennot ja 

varmistamaan ohjauskomennon toteutuminen. Kysyntäjoustoa ja sähkölämmitystä ohjattiin 

pilvipalvelun kautta ja myös asiakas pystyi seuraamaan, sekä halutessaan ohjaamaan kotinsa 

lämmitysjärjestelmää henkilökohtaisen käyttöliittymän kautta. Pilvipalvelulla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa tietokoneohjattua sovellusta, jonka avulla pystyttiin hallinnoimaan siihen 

kytkettyjä koteja. Pilvipalvelu oli yhteydessä pienasiakkaan päässä olevaan ohjausyksik-

köön internetin kautta. Tämä ohjausyksikkö puolestaan ohjasi langattomasti sähkölämmi-

tyksen ohjauslaitteita ja keräsi tietoa takaisin näiltä ohjauslaitteilta sekä lämpömittarilta. Pil-

vipalvelu haki myös tietoa sähkön tukkumarkkinahinnasta, sähkönkulutuksesta ja sääennus-

teista. Näitä kaikkia molempien laitteiden keräämiä tietoja hyödynnettiin lämmityksen oh-

jauksessa. Lämmitystä ohjattiin automaattisesti ennalta asetettujen ohjausaikataulujen, läm-

pötilatietojen ja asiakkaan itsensä määrittelemän huonelämpötilan mukavuusalueen perus-

teella. Näiden asiakkaan kodin energiahallintapalveluiden lisäksi pilvipalvelu tarjosi kysyn-

täjoustomahdollisuuden, kuten aiemmin jo todettiin. Pilvipalvelu sisältää operaattorin käyt-

töliittymän, jonka avulla aggregaattori voi hallita kysyntäjoustoon liittyviä toimenpiteitä, 

kuten muun muassa kytkeä päälle ja pois ohjattavia kuormia eli kysyntäjoustoapotentiaalia 

ja suunnitella niiden toteuttamista kodin lämmityssuunnitelmien ulottuvalle ajalle, sekä tar-

kastella kuormanohjausten toteutuneiden kuormanohjausten historiaa ja vasteaikoja. (There 

2016) 
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Pilottiprojektissa oli mahdollista toteuttaa seuraavat ohjaukset liittyen kysyntäjouston mark-

kinapaikkoihin: 

 

- Häiriöreservin ylös säätö  

- Häiriöreservin ylös säädön keskeytys 

- Ajastettu säätösähkö 

- Säätösähkön aktivoinnin peruutus 

 

Kysynnänjoustoa eli kuormanohjausta pilottiprojektissa hyödynnettiin tarjoussääntöjen ja 

käytettävissä olevan ohjausaikaikkunan puitteissa. Tämän ohjausikkunan pituus vaihteli 

vuorokauden ajankohdasta riippuen ja sen määräävä tekijä oli sähköntuntihinta, joka on saa-

tavilla seuraavalle vuorokaudelle klo 15 aikaan. Tästä johtuen ohjausikkunan pituus vaihteli 

välillä 9-35 h. (There 2016) 

 

Pilottiprojektissa raportoinnille ja kysyntäjouston seurannalle oli asetettu tiukat vaatimukset 

ja siinä täytyikin pystyä todentamaan niin toteutuneet ohjaukset, ohjattu kuorma kuin kuor-

manopeuskin. Käytännön toteutuksessa tämä huomioitiin kirjaamalla ylös tarjoushistoria eli 

mitä kuormanohjauksia oli tarjolla, kuormanohjaushistoria eli mitkä ohjaukset toteutettiin 

(aloitusaika, kesto yms.) ja kuormanerittely eli eroteltiin aikaleimoilla kuormat ohjaus- ja 

kohdekohtaisesti. Varsinaiselle toteutuneiden kuormanohjausten mittauksille ei ollut tar-

vetta, koska tarjoussäännöt olivat tiukat ja koska kaikki oleelliset tiedot rekisteröitiin aiem-

min mainitulla tavalla. (There 2016) 

 

Pilottiprojektin kohteet koostuivat kahdesta erilaisesta testiympäristöstä: pilottikodeista, 

joissa oli aiemmin mainittu There Corporationin kodin energianhallintajärjestelmä sähkö-

lämmityksen ohjaukseen, sekä yksinkertaistetuista pilottikohteista, joissa oli erilaisia laite- 

ja asennuskokoonpanoja järjestelmän vasteaikojen mittaukseen. Pilottikoti testiympäristössä 

testattiin ja kehitettiin suoran sähkölämmityksen ohjausratkaisujen ja ohjausalgoritmien toi-

mintaa todellisessa pienasiakasympäristössä. Kotien lämmitysratkaisut vaihtelivat suorasta 

sähkölämmityksestä varaavaan lattialämmitykseen ja ilmalämpöpumppuihin. Testejä toteu-

tettiin erilaisilla kriittisillä komponenteilla eli ohjausyksiköillä ja ohjausreletyypeillä. Toi-

sessa kohteessa testattiin kuormanohjauksen vasteaikoja, minkä takia kiinnitettiin huomiota 

myös maantieteelliseen etäisyyteen ja siksi laitekokoonpanot sijoitettiin eri paikkakunnille. 

Vasteajan testaamista varten ladattiin erikoishinnasto, jonka avulla pystyttiin ajamaan samaa 

testiä useita kertoja haluttuna ajankohtana. Tämän kohteen testeissä kerättiin tietoa ohjauk-

sien saatavuudesta, vasteajoista ja aggregoinneissa toteutuneista kuormista. (There 2016) 

 

Pilottiprojektin tuloksena todettiin, että kotien sähköiset lämmityskuormat soveltuvat tekni-

seltä kannalta katsottuna hyvin kysyntäjoustoon. Kysyntäjouston tekniset markkinavaati-

mukset täyttyivät kaikin puolin eli sen mukaisesti toimivat ohjaustekniikka, sekä kuormien 

vasteajat ja luotettavuudet. Tavoitteena ollut tekninen toteutus suoralle sähkölämmitykselle 

pystyttiin dokumentoidusti vahvistamaan, ja There Corporationin kodin energianhallintajär-

jestelmiä voidaankin jo käytössä olevalla tekniikalla kytkeä osaksi pienasiakkaan kysyntä-

joustotarjontaa. Keskimääräinen ohjauskomentojen läpimeno aika oli 2,3 sekuntia, joten ne 

täyttivät kaikki pilottiprojektiin valittujen kysyntäjouston markkinapaikkojen tekniset vaati-

mukset. Kuormanohjauksien onnistumistodennäköisyys kokeilussa oli 100 prosenttia. Tä-

män oletetaan johtuvan tiukoista tarjoussäännöistä ja pienestä otannasta. Suuremmissa ko-

konaisuuksissa varmistettaisiin kohteiden saatavuus valvonnan avulla, jonka perusteella sit-
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ten kohteet, jotka eivät jostain syystä soveltuisikaan pudotettaisiin pois tarjouksista auto-

maattisesti. Tämä valvonta ja siten markkinoille riittävän onnistumistodennäköisyyden ta-

kaaminen toteutettaisiin mittaustietoihin perustuvalla aggregointialgoritmilla. Pienasiak-

kaan kannalta toteutuneesta kuormanohjauksesta seuraa lähes tulkoon aina lämmitysaika-

taulun uudelleen laskentaan, mikä voi johtaa huonossa tapauksessa jälkikulutuspiikkiin. Ly-

hytaikaisessa kysyntäjoustossa se ei kuitenkaan olisi merkittävä ongelma, koska lyhytaikai-

nen kuormanohjaus ei todennäköisesti saisi sitä aikaan. Pidemmän aikaa kestävissä kysyn-

täjoustoissa, kuten esimerkiksi säätösähkömarkkinoilla se kuitenkin todennäköisesti tapah-

tuisi. Tästä ei kuitenkaan syntyisi pilotin mukaan ongelmaa, kun pudotusta vastaava lämmi-

tyskuorma jakaantuisi eri aikoihin lämmitysaikatauluun vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. 

(There 2016) 

 

Pilottiprojektissa ei ollut erillisiä kannustimia asiakkaille vaan asiakkaan saama hyöty kertyi 

RTP-hinnoittelun mukaisesti siitä, että sähköä talon ja käyttöveden lämmitykseen käytettiin 

halvemman tuntihinnan aikoina, välttäen hintapiikkejä. Myöskin turhan lämmittämisen vä-

henemisen takia syntyi säästöjä kokonaissähkönkulutuksen alenemisena. Pilottiprojektissa 

osallistujan valintakriteerinä oli se, että asuinkiinteistössä tuli olla There Corporationin val-

mistama kodin energianhallintajärjestelmä ja sähkölämmityksen joku muoto. (There 2016) 

5.2 Norja 

Norjan pilottiprojektin toteuttivat yhteistyössä Malvik Everek verkkoyhtiö ja tutkijat Hanne 

Sæle sekä Ove S. Grande SINTEF:istä (The Foundation for Scientific and Industrial Re-

search). Projektin tavoitteena oli saavuttaa päivittäinen kuormansiirto sähkönpiikkitunneilta 

matalamman kulutuksen ajalle ja tutkia asiakkaitten kysyntäjouston hyväksyntää, sekä tutkia 

kuinka kuormansiirto vaikuttaa tuntihinnoiteltuun tariffiin ja automaattisiin kuormanohjaus-

menetelmiin. (Sæle & Grande 2011) 

 

Pilottiprojekti toteutettiin siten, että siihen haettiin vapaaehtoisia kotitalouksia Keski-Nor-

jassa ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä ja kirjeillä sähköpostin kautta. Pilottiin va-

lituille 40 kotitaloudelle asennettiin etäluettavat sähkömittarit (AMR), jotka mittasivat säh-

könkulutusta tunnin tarkkuudella. 10 prosentilla osallistujista oli vesikiertoinen sähköläm-

mitys, jonka kapasiteetti oli 12-15 kW ja lopuilla oli normaali sähköinen käyttövedenläm-

mitys, jonka kapasiteetti oli 2-3 kW. Kaikki mahdolliset asennus- ja laitekustannukset mak-

soi jakeluverkkoyhtiö. Pilottiprojektin aikana osallistujille pidettiin kaksi informaatiotapaa-

mista, joissa osallistujille kerrottiin pilotin eri osa-alueista (hintasignaalit, piikkitunnit, kuor-

man siirto yms.), kysyntäjouston mahdollisuudesta ja sen hyödyistä. Asiakkaille annettiin 

myös nettisivu, josta sai lisätietoa heidän päivän ajanmukaisesti hinnoitellun tariffin verk-

komaksuista verrattuna perinteisen tariffin verkkomaksuun. Pilotissa käytettiin siirtoverkko-

yhtiön poikkeusluvalla jakeluverkkoyhtiölle tarjoamaa tariffia, joten sitä ei ole vielä käy-

tössä suuressa skaalassa normaalisti Norjassa. Pilottikokeilu kesti ajallisesti yhden vuoden. 

(Sæle & Grande 2011) 

 

Käytännön kysyntäjousto toteutettiin hyödyntämällä jakeluverkkoyhtiön tariffia, mikä kan-

nusti kysyntäjoustoon ja etäohjattua automaattista kuormanhallintaa, jonka avulla saatiin vä-

hennettyä kuormaa ja laskettua kuluja välttämällä etukäteen sovittuja sähkönpiikkitunteja. 

Käytössä oli siis CPP-hinnoittelu. Nämä piikkitunnit olivat aamulla klo 08:00 – 10:00 ja 

iltapäivällä klo 17:00 - 19:00 arkipäivinä. Käytännössä osallistujien eli pienasiakkaan säh-

könhinta siis muodostui jakeluverkkoyhtiön tariffista, joka perustui päivän ajanmukaiseen 
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hinnoitteluun ja sähköenergiasopimuksesta, jonka Spot-hinnoittelu oli tuntiperusteinen. Pi-

lottiprojektin alussa annettiin osallistujille mahdollisuus vaihtaa tähän projektia varten suun-

niteltuun sähkösopimukseen tai pitää vanhan sopimuksensa. 37. osallistujaa valitsikin tunti-

perusteisen sähkösopimuksen ja 3. osallistujaa piti vanhan sähkösopimuksensa voimassa. 

Jokaiselle osallistujalle jaettiin myös kolme pientä muistuttajamerkkiä, jotka voitiin kiinnit-

tää esimerkiksi astianpesu- tai pyykinpesukoneeseen muistuttamaan piikkitunneista. Toteu-

tunut kuormanohjaus varmistettiin AMR-mittarien keräämien tietojen rekisteröimisellä. 

(Sæle & Grande 2011) 

 

Pilottiprojektin perusteella tuloksena todettiin, että sille asetetut tavoitteet saavutettiin. Etä-

ohjatun kuormansiirron avulla keskimääräinen kysyntäjousto aamun piikkitunneilla oli noin 

1 kWh/h osallistujilta, joilla oli tavallinen sähköinen käyttövedenlämmitin ja 2.5 kWh/h 

osallistujilta, joilla oli vesikiertoinen sähkölämmitys. Aiempaan pilottiprojektiin verrattuna 

kysyntäjousto tässä projektissa oli 0.4 kWh/h suurempaa, mikä johtuu siitä, että osallistujat 

tekivät myös manuaalista kuormansiirtoa piikkitunneilta pois. Tämä tarkoitti käytännössä 

sitä, että osallistujat olivat käyttäneet kodinkoneita muina kuin piikkituntien aikoina. Tämän 

ylimääräisen manuaalisen kysyntäjouston oletetaan johtuvan muistuttajamerkeistä, pienestä 

osallistujamäärästä ja osallistujille fokusoiduista informaatiokampanjoista. Lisäksi yhteen-

vetona pilottiprojektista todettiin, että pienasiakkaiden kysyntäjousto toimii parhaiten, kun 

hintasignaalit ovat helposti ennustettavia ja kun automaattinen kuormanetäohjaus on käy-

tössä. Sähkömarkkinoiden kannalta taas pienasiakkaiden tarjoama kysyntäjoustopotentiaali 

kannattaa tarjota day-ahead markkinoille. (Sæle & Grande 2011) 

 

Pilottiprojektin yhteydessä tehty kysely osoitti, että osallistujille jäi positiivinen mieli tästä 

kysyntäjouston kokeilusta. Osallistujien pääkiinnostuksen kohde oli henkilökohtainen talou-

dellinen hyöty, jota syntyi, kun kuormaa siirrettiin etäohjatusti ja manuaalisesti pois piikki-

tunneilta, kuten aiemmin todettiin. Toisena kiinnostuksen kohteena osallistujilla oli sähkön-

kulutuksen vähentäminen. Osallistujat kokivat etäohjatun kuormanhallinnan hyvänä asiana, 

kunhan sillä ei ollut juurikaan vaikutusta heidän elinmukavuuteensa. Kyselystä selvisi myös, 

että osallistujien energiatietoisuus parani pilotin aikana. (Sæle & Grande 2011) 

5.3 Belgia 

Belgian pilottiprojektin toteuttivat tutkijat Koen Vanthournout, Benjamin Dupont, Wim 

Foubert, Catherine Stuckens ja Sven Claessens. Heidän projektiaan tuki osittain Flaamilai-

nen tiedeministeriö osana suurempaa Linear-pilottiprojektia. Projektin tavoitteena oli arvi-

oida älykkäiden kodinkoneiden, kuten astianpesukoneen, pesukoneen, kuivausrumpujen, 

sekä perinteisten lämminvesivaraajien soveltuvuutta kysyntäjoustoon käytännön elämän ti-

lanteissa ja ympäristössä dynaamiseen sähkönhinnoitteluun (TOU) perustuvana. (Vanthour-

nout et al. 2014) 

 

Pilottiprojekti toteutettiin siis osana suurempaa Linear-pilottia, johon osallistui 186 kotita-

loutta ja niiden 418 älykästä kodinkonetta. Ko. pilotin kesto oli 3 vuotta ja se toteutettiin 

vuosien 2009 - 2014 aikana. Tähän kandidaatintyöhöni valittuun nimenomaiseen pilottiin 

osallistui 58 kotitaloutta ja heidän älykkäät kodinkoneensa, sekä lämminvesivaraajansa. Tä-

män pilotin kesto oli noin 11 kuukautta ja se toteutettiin 9.2013 - 7.2014 välisenä aikana. 

Pilotin perusajatuksena oli, että pienasiakkaitten elämänlaatua ja tyytyväisyyttä ei saanut 

juurikaan heikentää. Tämän vuoksi pilottiin valittiin kaksi erilaista älykkäästi ja automaatti-

sesti kysyntäjoustoon pystyvää laitteistoa, jotta käyttäjien mukavuus maksimoitaisiin. En-

simmäinen laitteisto oli älykkäät kodinkoneet (astianpesukone 37 kpl, pesukone 49 kpl ja 
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kuivausrumpu 51 kpl), joiden käynnistämistä pystyttiin ohjailemaan etäohjatusti. Laitteiston 

asennuksen yhteydessä osallistujien annettiin säätää viimeisin takaraja, jolloin kodinkoneen 

suorituksen tuli olla valmis. Tälle takarajalle aikaikkunan suuruus oli maksimissaan 24 tun-

tia. Takarajan avulla kodinkone pystyi etäohjatun automaation avulla suorittamaan kysyntä-

jouston ja ajamaan ohjelmansa sähkönkulutuksen kannalta optimaalisessa vaiheessa eli hal-

vimman sähköntuntihinnan aikaan ja poissa piikkitunneilta. Osallistujat pystyivät kuitenkin 

halutessaan käynnistämään kodinkoneen suorituksen myös välittömästi, jos tarve oli. Tällä 

mahdollisuudella haluttiin taata, ettei osallistujan elinmukavuus laskisi liikaa. Toinen lait-

teisto oli lämminvesivaraajat (6 kpl joista vain 4 kpl oli kuitenkin sopivia, sillä 2 oli säädetty 

manuaalisesti yösähköllä toimiviksi), joihin asetettiin osallistujan mukavuusasetukset heti 

alussa eikä niihin tarvinnut enää kenenkään puuttua pilotin aikana. (Vanthournout et al. 

2014) 

  

Osallistujien tarjoamaa kysyntäjoustoa haluttiin testata muutamalla erilaisella testillä, niinpä 

osallistujia kannustettiin tarjoamaan niin paljon jouston mahdollisuutta, kuin vain pystyivät. 

Tämä toteutettiin siten, että osallistujien sähköliittymän kapasiteettimaksu oli sitä pienempi, 

mitä enemmän he pystyivät tarjoamaan kodinkoneille aikaa takarajaksi. Eli mitä suuremman 

aikaikkunan osallistuja pystyi tarjoamaan kysyntäjoustolle (eli toisin sanoen enemmän jous-

ton mahdollisuutta), niin sitä halvemmaksi osallistujan kokonaissähköenergiamaksu tuli ka-

pasiteettimaksujen osalta. Lämminvesivaraajien kohdalla ei ollut samanlaista kannustinta 

vaan siinä asiakkaan kannustimena oli dynaamisen tuntihinnoittelun avulla saatava säästö 

sähkölaskussa, kun vettä lämmitettiin halvemman sähkön aikaan, esimerkiksi yöllä. Kaikille 

osallistujille asennettiin älykkäät etäluettavat sähkömittarit (AMR), joilla seurattiin säh-

könkokonaiskulutusta ja lisäksi kaikkiin kodinkoneisiin asennettiin laitekohtaiset kulutus-

mittarit, joilla tarkkailtiin ko. laitteen sähkönkulutusta itsenäisesti. (Vanthournout et al. 

2014) 

 

Kodinkoneiden ja lämminvesivaraajien automaattisen kuormanohjauksen tavoitteena oli mi-

nimoida käytetyn laitteen energiakustannukset. Jokaista laitetta ohjattiin itsenäisesti ja oh-

jauksessa hyödynnettiin etukäteen julkaistuja sähköntuntihintoja. Myöskin jo aiemmin Suo-

men pilottiprojektin kohdalla mainittu kysyntäjouston aiheuttama jälkipiikki oli huomioitu 

laitteiden automaatiossa. Samalla lailla kuin Suomessa, niin myös tässä pilotissa jälkipiikki 

jakautuisi tasaisesti halvemman sähköntuntihinnoille eikä aiheuttaisi siten ongelmia. Lait-

teiden aikaresoluutio oli 15 minuuttia ja lämminvesivaraajien kohdalla silloin aina tarkastet-

tiin sen tila eli oliko lämmintä vettä riittävästi. Tämä alaraja oli asetettu 30 prosenttiin ja jos 

varaus oli alempi, niin lämmitettiin lisää vettä ja kun varaus oli täysi, lopetettiin lämmitys. 

Käytännössä siis älykäs etäohjaus ohjasi koneet toimimaan piikkituntien ulkopuolella, eli 

kun sähkö oli halvempaa. Halvimmiksi tunneiksi oli pilotissa etukäteen sovittu vuorokauden 

tunnit 0-7 ja 13-17. Pilottiprojektissa oli siis käytössä TOU-hinnoittelu, kuten aiemmin jo 

todettiin. Toteutunut kysyntäjousto varmistettiin pilottiprojektissa siten, että kodinkoneissa 

rekisteröitiin kaikki aikaresoluution tarkkuudella (15 min) tapahtuneet kodinkonekohtaiset 

sähkönkulutuksen muutokset, jotka mitattiin konekohtaisilla mittareilla. Lisäksi rekisteröi-

tiin sähkönkokonaiskulutuksen muutokset, jotka mitattiin älykkäällä sähkömittarilla. Näistä 

tiedoista koottua kulutusprofiilia sitten verrattiin vastaavaan kulutusprofiiliin ilman kysyn-

täjoustoa ja katsottiin, oliko kysyntäjoustolla onnistuttu sen tavoitteissa eli saatu siirrettyä 

sähkönkulutusta halvemmille tunneille. Lämminvesivaraajien kohdalla verrattiin dynaami-

sella tariffilla saatua säästöä kiinteään tariffiin, joka oli 200 €/MWh. (Vanthournout et al. 

2014) 
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Pilottiprojektin tuloksista huomattiin, että osallistujien välillä oli isoa hajontaa, niin energi-

ankulutuksessa laitetta kohti, kuin joustavuuden tarjoamisen mahdollisuudessakin. Tämä ai-

heutti suurta eroa saatuihin säästöihin eli pienasiakkaan hyötyihin. Suurin määräävä tekijä 

kodinkoneiden kysyntäjouston avulla saatuihin säästöihin oli niiden käynnistysajankohta. 

Myös se, että kuinka paljon osallistuja pystyi joustoa tarjoamaan, vaikutti hyötyihin. Mitä 

enemmän joustoa osallistuja pystyi tarjoamaan, niin sitä enemmän hyötyä hän itse sai säh-

kölaskussaan. Pilottiprojektissa saatiin hyviä tuloksia eli saavutettiin huomattavaa kysyntä-

joustoa kodinkoneiden kohdalla, erityisesti astianpesukoneella. Tämä johtui siitä, että sen 

tarjoama kysyntäjouston mahdollisuus, sekä käynnistysaika asettuivat parhaiten ja vähiten 

elinmukavuuteen vaikuttaen piikkituntien ulkopuolelle. Lämminvesivaraajalla ei saatu niin 

suurta kysyntäjoustoa aikaan, mutta siitä saadut hyödyt kuluissa olivat suuremmat, koska 

sen sähkönkokonaiskulutus on paljon suurempaa kuin kodinkoneiden. Pilotissa huomattiin 

myös, että vaikka kansallisella tasolla tämän pilotin mukaiset kysyntäjoustopotentiaalit oli-

sivat merkittävä tekijä, niin silti sen aiheuttamat paikalliset vaikutukset siirtoverkon kuormi-

tukseen olisivat melko pienet. (Vanthournout et al. 2014) 

  

Linear-pilotissa testattiin myös manuaalista kysyntäjoustoa, jonka osallistujat kokivat vai-

valloiseksi ja hankalaksi. Tämän nimenomaisen pilotin kyselyssä taas osallistujat eivät ko-

keneet samanlaisia negatiivisia tuntemuksia automaattista kuormanohjausta kohtaan kum-

massakaan laitteistossa. Kuten aiemmin jo todettiin, niin asiakkaan saamat hyödyt tässä pi-

lotissa muodostuivat tarjotun jouston mahdollisuuden määrästä eli kapasiteettimaksusta ja 

kodinkoneiden ja lämminvesivaraajien käytöstä halvemman sähköntuntihinnan aikoina. Pi-

lottiprojektissa huomattiin myös, että mitä isommat erot tuntihinnoissa olisi, niin sitä kan-

nattavammaksi kysyntäjousto luonnollisesti tulisi. Tästä mahdollisena ongelmana kuitenkin 

seuraisi kysyntäjoustamattomien asiakkaiden sähkölaskussa näkyvä hinnannousu, kun he ei-

vät pystyisi niin hyvin siirtämään sähkönkulutustaan pois piikkitunneilta. (Vanthournout et 

al. 2014) 

5.4 Yhdysvallat 

Yhdysvaltojen pilottiprojektin toteuttivat tutkijat Krystian X. Perez, Michael Baldea ja Tho-

mas F. Edgar. Projektia tukivat myös Pecan Street Research Institute, Yhdysvaltojen Ener-

giaministeriö ja Texasin yliopisto. Projekti toteutettiin Texasin osavaltiossa Austinin kau-

pungissa. Tavoitteena projektilla oli luoda optimaalinen ohjausmalli ja ohjelmisto HVAC-

koneille (Heating, Ventilation & Air Cooling) eli lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiko-

neille ja muille paljon energiaa kuluttaville kodinkoneille. Tämän avulla saataisiin hyötyjä 

kuormanhallintaan siirtoverkossa vaikuttamatta kuitenkaan liikaa asiakkaiden elinmukavuu-

teen. Tämän pilottiprojektin kuormanohjauksen kohteena oli aiemmin esitellyistä piloteista 

poiketen ilmastointi eikä sähköperusteinen lämmitys (Perez et al. 2016).  Onkin mielenkiin-

toista huomata, että asuinympäristön ilmastosta riippuen, joko sähköinen lämmitys tai sitten 

päinvastainen toimenpide eli sähköinen viilennys, molemmat tarjoavat merkittävää kysyn-

täjoustopotentiaalia. 

 

Pilottiprojektin osallistui 40 kotitaloutta, joiden sähkönkulutustiedot, termostaattien lämpö-

tilat ja ilmanlämpötilat mitattiin 1 minuutin välein 1.7 - 8.7.2013 välisenä aikana. Pilotin 

kesto oli siis 8 päivää. Kaikki talot olivat suhteellisen moderneja ekologisesti samalle alu-

eelle rakennettuja taloja ja ne oli rakennettu vuonna 2007. Jokaisessa talossa oli sähköinen 

ilmastointilaite ja kaasukeskuslämmitys. Ilmastoinnin energiankulutusta ei mitattu suoraan, 

vaan se luettiin kotitalouden sähkönkulutustiedoista tekijöiden aiemmin kehittelemällä pur-
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kamismetodilla. Myöskään kodinkoneiden sähkönkulutusta ei mitattu suoraan, vaan se pe-

rustui simulointiin, joka pohjautui vastaavien kodinkoneiden aiempiin mitattuihin sähkön-

kulutustietoihin normaalissa kotitalouskäytössä. Pilottiprojektissa kysyntäjousto saavutettiin 

luomalla kaksiosainen automaattinen viitekehys ja ohjausmalli, jonka perusteella ilmastoin-

tilaitteet ja kodinkoneet (astianpesukone, sekä pesukone/kuivausrumpu kombinaatio) toimi-

vat siirtäen sähkönkulutustaan eli ohjelmiensa suorittamista matalamman sähkönkulutuksen 

ajalle. Pilotissa ilmastointilaitteelle luotiin ensin automaattinen ohjausmalli, joka oli keski-

tettyyn malliin perustuva ennustava ohjaussysteemi, joka sääteli termostaattien lämpötilaa 

siten, että se vähensi sähkönkulutuksen piikkejä. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin ilmastoin-

tilaitteelle tasaisempi sähkönkulutusprofiili. Seuraavaksi tälle systeemille ja kodinkoneille 

laskettiin ajoaikataulu, jossa optimoitiin käynnistysajankohdat ja käynnissä oloajat. Tämän 

avulla saatiin siirrettyä mahdollisimman paljon ilmastointilaitteen ja kodinkoneiden sähkön-

kulutusta pois sähkönpiikkitunneilta. Ohjausmallissa otettiin huomioon myös kotitalouksien 

mukavuusrajoitteet eli termostaattien lämpötilat ja haluttu sisäilmanlämpötila, sekä alueelli-

set sääennusteet ulkoilmanlämpötilan kannalta. Näitä tietoja hyväksi käyttäen ohjausmalli 

loi optimaalisen sähkönkulutusprofiilin aiemmin mainitulla kaksivaiheisella menetelmällä 

ilmastoinnille, huomioiden myös kodinkoneet. Pilottiprojektin kysyntäjousto muodostui siis 

tämän kaksivaiheisen ohjausmallin ansiosta. (Perez et al. 2016) 

 

Pilotissa mainittiin, että suurimmalla osalla kaikista asiakkaista oli tasahintainen sähkösopi-

mus, vaikka sähköntukkuhinta vaihtelee tunneittain päivän aikana. Tasahintainen sähköso-

pimus ei motivoi asiakkaita osallistumaan kysyntäjoustoon, koska silloin asiakas ei saa siitä 

suoraa taloudellista hyötyä vaan ainoastaan jakeluverkkoyhtiö hyötyy siitä, että piikkikuor-

mat pienenevät ja verkon kuormitus laskee. Välillisesti tämä voi hyödyttää kuitenkin myös 

asiakasta, koska pitkässä juoksussa myös tasahintaisen sähkösopimuksen sähkönhinta voi 

laskea, kun kysyntäjouston avulla kalliita huippukuormalaitoksia ei tarvitse käynnistää ja 

verkkoyhtiön ei tarvitse investoida uuteen jakeluverkko kapasiteettiin niin paljoa. Pilottipro-

jektissa toteutunut kysyntäjousto varmistettiin vertailemalla perinteistä vastaavan kotitalou-

den sähkönkulutusprofiilia ohjausmallin avulla saatuun sähkönkulutusprofiiliin. Näistä pro-

fiileista pystytään näkemään kysyntäjouston avulla saavutettu kulutuspiikkien tasaantumi-

nen ja siirtyminen pois piikkikulutuksen tunneilta halvemmille tunneille. (Perez et al. 2016) 

 

Pilottiprojektin tuloksista huomattiin, että pilotin ohjaustavalla saadut hyödyt olivat varsin 

merkittäviä erityisesti jakeluverkon kuormituksen kannalta. Piikkikuorma pieneni pilotin 

ohjausmallilla keskiarvollisesti 25,4 prosenttia eli noin 15,3 kW verrattuna perinteiseen ky-

syntäjoustamattomaan tapaan. Pelkästään ilmastointia säätämällä saavutettiin 20,8 prosentin 

eli noin 12,6 kW piikkikuorman aleneminen verrattuna perinteiseen kysyntäjoustamatto-

maan tapaan. Pilottiprojektin ohjausmallin heikkoutuna pienasiakkaan kannalta voidaan pi-

tää pientä sähkönkokonaiskulutuksen nousua, mikä johtui ohjausmalliin kuuluvasta talon 

esiviilentämisestä. Kuitenkin pilotin tulosten mukaan verkonkuormituksen piikkien piene-

neminen ja tasaantuminen ylittäisivät kokonaisuutena hyödyissä nämä haitat. Pienasiakkaan 

kannalta tämä ei ole kuitenkaan motivoiva tai suoranaisesti hyvä asia, sillä hänen kulutuk-

sensa nousee, mikä puolestaan nostaa luonnollisesti sähkölaskua. Kuitenkin jos käytössä 

olisi tuntihintainen sähkösopimus, niin silloin olisi mahdollista, että kysynnänjoustolla voi-

taisiin kompensoida tämä kulutuksen nousu ja saavuttaa säästöjä, kun sähkönkulutusta siir-

tyisi paljon halvemmille tunneille. Pilottiprojektissa yhteenvetona todettiin, että asiakkaita 

tulisikin kannustaa enemmän kysyntäjoustoon, koska useilla energiayhtiöillä olisi tarjotta-

vana siihen mahdollisuus. Kuitenkin jotta asiakkaiden mielenkiinto kysyntäjoustoa kohtaan 

nousisi, niin heidän siitä saatavien taloudellisten hyötyjen tulisi kasvaa. Tämä on kuitenkin 
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hankala saavuttaa tasahintaisella sähkösopimuksella, joten ennen sitä pienasiakkaiden säh-

kösopimusten pitäisi suuressa määrin muuttua dynaamisesti hinnoitelluiksi. (Perez et al. 

2016) 

6. PILOTTIPROJEKTIEN VERTAILUN TULOKSET 

Tässä kappaleessa kerrotaan tiivistetysti taulukon avulla pilottiprojektien analyysien ja ver-

tailun keskeiset tulokset ja havainnot. Taulukossa 1 on esitetty kandidaatintyöni tutkimuksen 

tulokset.
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Taulukko 1. Pilottiprojektien analyysin ja vertailun tulokset.

Pilotti-

maa: 

Yhtäläisyydet: Eroavaisuudet: Kysyntäjouston 

tarve ja toteutus-

tapa: 

Kysyntäjouston todennus: Onnistumiset: Epäonnistumiset: 

Suomi Käytettiin automaattista kuormanohjausta kysyntäjouston 

toteuttamiseen ja kohteena oli kodin sähkökäyttöiset läm-

mityslaitteet. 

Käytettiin tuntihinnoiteltua sähköä eli muuttuva hinnoit-

telu. 

Taloudellinen hyöty, kun asiakkaan sähkönkulutus siirtyi 

enemmän halvemman sähköntunneille, lisäksi kokonais-

energiankulutuksen pieneneminen lisäsi hyötyjä. 

- 
Kysyntäjouston tarve 

perustui todelliseen 

markkinoiden kysyn-

täjouston tarpeeseen 

ja toteutettiin reaa-

liajassa. 

Rekisteröitiin ohjatut kuormat ja 

niiden aika ja kohde AMR-mit-

tarien ja kodinenergianhallinta-

järjestelmän avulla. 

Kysyntäjousto on-

nistui teknisesti ja 

taloudellisesti kan-

nattavasti. 

- 

Norja Käytettiin automaattista kuormanohjausta kysyntäjouston 

toteuttamiseen ja kohteena oli kodin sähkökäyttöiset läm-

mityslaitteet. 

Käytettiin tuntihinnoiteltua sähköä eli muuttuva hinnoit-

telu. 

Taloudellinen hyöty, kun asiakkaan sähkönkulutus siirtyi 

enemmän halvemman sähköntunneille, lisäksi kokonais-

energiankulutuksen pieneneminen lisäsi hyötyjä. 

- 
Etukäteen sovitut 

piikkitunnit (8-10 ja 

17-19), joilta haluttiin 

siirtää kysyntää pois. 

Rekisteröitiin ohjatut kuormat 

AMR-mittarien avulla. 

Kysyntäjousto on-

nistui teknisesti ja 

taloudellisesti kan-

nattavasti ja asiak-

kaat ottivat sen po-

sitiivisesti vastaan. 

- 

Belgia Käytettiin automaattista kuormanohjausta kysyntäjouston 

toteuttamiseen ja kohteena oli älykkäät kodinkoneet ja 

kodin sähkökäyttöiset lämmityslaitteet. 

Käytettiin tuntihinnoiteltua sähköä lämminvesivaraajien 

kanssa eli muuttuva hinnoittelu. 

Taloudellinen hyöty, kun asiakkaan sähkönkulutus siirtyi 

enemmän halvemman sähköntunneille. 

Asiakas sai hyötyjä kapa-

siteettimaksuissa sitä 

enemmän, mitä enemmän 

pystyi tarjoamaan jouston 

mahdollisuutta. 

Etukäteen sovitut tun-

nit (0-7 ja 13-17), 

joille haluttiin siirtää 

kysyntää. 

Rekisteröitiin älykkäiden kodin-

koneiden ja koko kiinteistön 

sähkönkulutus ja luotiin kulu-

tusprofiili, jota verrattiin perin-

teiseen vastaavaan kotitalouden 

kulutusprofiiliin ja siitä nähtiin 

onnistunut kysyntäjousto. 

Kysyntäjousto on-

nistui teknisesti ja 

taloudellisesti kan-

nattavasti ja asiak-

kaat ottivat sen po-

sitiivisesti vastaan. 

- 

Yhdysval-

lat 

Käytettiin automaattista kuormanohjausjärjestelmää ja 

kohteena oli osaksi älykkäät kodinkoneet. 

Pääkohteena oli ilmastoin-

tijärjestelmät. 

Tasahintainen sähkö eli 

muuttumaton hinnoittelu. 

Ei varsinaisia hyötyjä asi-

akkaalle, vaan enemmän 

kuluja todellisuudessa, 

kun kokonaisenergianku-

lutus nousi hieman. 

Kysyntäjouston tarve 

perustui todelliseen 

markkinoiden kysyn-

täjouston tarpeeseen 

ja toteutettiin reaa-

liajassa. 

Ilmastoinnin sähkönkulutus ero-

teltiin kokonaiskulutuksesta ja 

kodinkoneiden sähkönkulutus 

simuloitiin. Näistä tiedoista luo-

tiin kulutusprofiili, jota verrat-

tiin perinteiseen vastaavaan ko-

titalouden kulutusprofiiliin ja 

siitä nähtiin onnistunut kysyntä-

jousto. 

Kysyntäjousto on-

nistui teknisesti. 

Kysyntäjousto ei 

onnistunut täysin 

taloudellisesti kan-

nattavasti ja asiak-

kaat eivät olleet 

kovin innostuneita 

siitä. 
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Kuten taulukosta 1 huomataan, niin pilottiprojekteissa oli paljon yhtäläisyyksiä keskenään. 

Kaikissa projekteissa oli käytössä etäohjattu automaattinen kuormanohjaus ja pilotista riip-

puen sen säätelyn kohteena oli joko kodin sähköiset lämmitysjärjestelmät, älykkäät kodin-

koneet, ilmastointijärjestelmät tai näiden yhdistelmät. Useimmissa projekteissa oli myös 

käytössä muuttuva sähkönhinnoittelu. Näistä projekteista asiakkaat saivatkin eniten talou-

dellista hyötyä kysyntäjouston tarjoamisesta ja olivat siten ymmärrettävästi paljon positiivi-

semmalla asenteella kysyntäjoustoa kohtaan kuin esimerkiksi asiakkaat Yhdysvaltojen pro-

jektissa, missä oli käytössä tasahintainen sähkö. Kysyntäjouston tarve perustui pilottiprojek-

teissa joko sähkömarkkinoiden reaaliaikaiseen kysyntäjouston tarpeeseen tai etukäteen so-

vittuihin sähkön piikkitunteihin. Kysyntäjouston onnistumisen todentamiseen projekteissa 

hyödynnettiin pääsääntöisesti joko AMR-mittaria tai pienasiakkaan sähkönkulutusprofiilien 

vertailua. Kaikki pilottiprojektit onnistuivat omissa tavoitteissaan hyvin ja osassa saatiin 

jopa parempia tuloksia kuin osattiin hypoteettisesti ennakkoon arvella. Kysyntäjousto onnis-

tui teknisesti kaikissa projekteissa hyvin ja kaikissa muissa paitsi Yhdysvalloissa se onnistui 

myös taloudellisesti kannattavasti pienasiakkaan kannalta. Yhdysvaltojen projekti oli kui-

tenkin tavoitteiltaan muista eniten poikkeava eikä siinä pidetty kysyntäjouston taloudellista 

onnisumista pienasiakkaan kannalta kovinkaan tärkeänä. 

7. YHTEENVETO 

Tässä kappaleessa tehdään tiivis yhteenveto kandidaatintyöni tutkimuksesta eli pilottipro-

jektien analyysista ja vertailusta. Lisäksi pohditaan hieman tulevaisuuden mahdollisuuksia 

ja haasteita pienasiakakkaan kysyntäjoustoon liittyen.  

7.1 Mitä ollaan opittu 

Pilottiprojekteista huomattiin hyvin kokonaisuuksia ja asioita, jotka jo nykyisellään toimivat 

ja mitkä asiat vaativat vielä kehittämistä. Keskeisimpinä havaintoja voidaan todeta 4 huomi-

oita, jotka vaaditaan, että pienasiakkaan kysyntäjousto onnistuisi mielekkäästi ja hyvin. 

Näistä ensimmäinen on, että kysyntäjouston tulee olla pienasiakkaan kannalta helppoa ja 

automaattista, sekä mielellään lähes huomaamatonta. Toinen havainto on, että pienasiakkaan 

tulee saada taloudellista hyötyä kysyntäjoustosta, jotta he ottavat sen positiivisesti vastaan 

ja ovat valmiita osallistumaan siihen. Tämä saadaan parhaiten toteutettua muuttuvalla säh-

könhinnoittelulla, kuten esimerkiksi sähkön tukkumarkkinahintaan sidotulla sähkösopimuk-

sella. Kolmas havainto on, että hyviä kohteita kysyntäjoustolle ovat kotien sähkökäyttöiset 

lämmitys- ja viilennysjärjestelmät, sekä älykkäät kodinkoneet. Neljäs havainto on, että asi-

akkaita tulee aktivoida ja kannustaa enemmän kysyntäjoustoon, koska teknisesti se on mo-

nesti mahdollista, mutta motivaatio ja tietämys siitä puuttuvat asiakkailta. 

7.2 Mahdollisuudet 

Pienasiakkaiden kysyntäjouston avulla voidaan helpottaa tulevaisuudessa uusiutuvien säh-

köntuotantomuotojen takia entisestään lisääntyvää sähköntuotannon jäykkyyttä. Tämä on 

koko sähköenergiajärjestelmän kannalta tärkeää, jotta sähköntuotanto ja -kulutus pysyvät 

tasapainossa joka hetki ja koko ajan. Perinteisesti vaihtelevaa sähkönkulutusta on tasattu 

tuotantoa säätämällä ja yleensä vesi-, lauhde- ja nopeasti ajettavissa olevia huippukuorma-

voimalaitoksia hyödyntäen. Erityisesti nämä huippukuormavoimalaitokset ovat saastuttavia, 

mikä nykyisellä ja varsinkin ilmastosopimusten linjausten mukaisesti tulevaisuudessa tulee 
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olemaan kallis sähköntuotantomuoto. Pienasiakkaiden kysyntäjousto tarjoaakin tähän ongel-

maan edullisen ja ympäristöystävällisen ratkaisun. Sen avulla voidaan siirtää sähkönkulu-

tusta pois sähkön piikkitunneilta, jolloin voidaan välttää näiden sähkönkulutusta tasaavien 

voimalaitosten käynnistäminen. Kysyntäjouston avulla voidaan saada myös säästöjä sähkö-

verkkoinvestoinneissa, koska sen avulla siirto- ja jakeluverkon ruuhkaisuutta pystytään hal-

litsemaan helposti eikä näin tarvita varautua normaalitilanteeseen verrattuna ylisuurella ka-

pasiteetilla. Vaikka pienasiakkaan kysyntäjoustopotentiaali on itsessään varsin pieni sähkö-

markkinoiden näkökulmasta, niin kuitenkin pienasiakkaiden yhteenlaskettu potentiaali on jo 

todella merkittävä kokoluokaltaan. Kun tämä koko potentiaali tulevaisuudessa saadaan tar-

jottua sähkömarkkinoille, niin sen avulla saadaan pienasiakkaiden tarjoama kysyntäjousto 

hyötykäyttöön parhaalla mahdollisella tavalla ja siten parantamaan koko sähköenergiajärjes-

telmän toimintaa ja taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. 

7.3 Haasteet 

Haasteena sille, että pienasiakkaiden tarjoama kysyntäjoustopotentiaali saataisiin valjastet-

tua hyötykäyttöön optimaalisesti, on muutamia asioita. Ensimmäinen asia on se, että pien-

asiakkaan kysyntäjoustoon ja siihen osallistuviin toimijoihin ja niiden välisiin vastuisiin ja 

velvoitteisiin liittyy vielä paljon epäselvyyksiä sähkömarkkinoilla. Toinen asia on se, että 

myös lainsäädännölliset asiat pienasiakkaiden kysyntäjouston saralla ovat vielä varsin epä-

määräiset ja puutteelliset, mikä osaltaan vaikeuttaa aiemmin mainittujen vastuiden ja vel-

voitteiden määrittämistä. Tästä hyvänä esimerkkinä käy jo aiemmin mainitun aggregaattorin 

rooli. Kolmantena asiana ovat kulunjaolliset asiat liittyen kysyntäjoustoon tarvittaviin lait-

teisiin ja järjestelmiin, sekä niiden asentamiseen, käyttöönottoon ja huoltoon. Eli on epäsel-

vyyttä siitä, että kuinka kysyntäjouston mahdollistamiseen tarvittavat kustannukset jaetaan 

koko sähköenergiajärjestelmän toimijoiden kesken. 
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