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ABSTRACT 
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In the future, the generation of electricity is becoming more and more renewable while the 
flexible production is decreasing. These renewable forms of production are for example 
wind- and solar power. With the use of renewable energy, the balance of Nordic Electricity 
System is becoming more wheather-dependent and inflexible. 
 
The challenges of the future can be met by adding adjustable production to the grid or 
make load more flexible. The objective of HOLISDER’s project is to create opportunities 
and new market models for demand response. The purpose of this Master’s Thesis is to 
support these objectives by study the impact of building technology systems on electricity 
usage and how building can participate in demand response. Consideration is also given 
in predictive maintenance, because only optimally working building services can provide 
properly functioning for power systems.   
 
The work is primarily done for Caverion Finland Oy, since the company is offering pilot 
sites and their reviews in Finland. With Caverion’s experts, the aim is to raise important 
issues and look at their impact of the building. In addition, observations are considered by 
simulating the building systems of an example building in different operating situations.  
 
According to the reviews, the demand response of building seems to be profitable espe-
cially in heating, cooling and air ventilation. There also seems to be potential for flexibility 
with other building systems, but their part of whole picture is not as significant as HVAC 
technology. The reviews for the predictive maintenance have shown, that the equipment is 
needed to be serviced in order to ensure the indoor climate quality and also the power 
consumption. Services should be done at the right time – no more or no less. Therefore, 
intelligent technology such as machine learning applications should be set up to deter-
mined system maintenance needs. 
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LYHENTEET JA SYMBOLIT 
 

A   ampeeri, virran yksikkö 

brm2   bruttoneliömetri 

dm3/s   kuutiodesimetriä sekunnissa 

GJ   gigajoule 

Hz   hertsi, taajuuden yksikkö 

kW   kilowatti 

kWh   kilowattitunti 

lx   lux, valaistusvoimakkuuden yksikkö 

lm   luumen, valovirran yksikkö 

m2   neliömetri 

m3   kuutioneliömetri 

MW   megawatti 

MWh    megawattitunti 

Pa   Pascal, paineen yksikkö 

PM2.5 particulate matter, alle 2,5 mikrometrin partikkelihiukkanen 

ppm parts per million, partikkelit miljoonaa kohti 

TWh   terawattitunti 

V   voltti, jännitteen yksikkö 

W   watti, tehon yksikkö 

 

AMR   Automatic Meter Reading, etäluettava mittari 

FRR-A automatic Frequency Restoration Reserve, automaattinen 

taajuudenallintareservi 

BEMS Building Energy Management Systems, rakennuksen energiahal-

lintajärjestelmä 

CHP   Combined Heat and Power, sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

DOL   Direct On Line, suora moottorikäyttö 

DR   Draft Rate, sisäilmaston vetoa aistivien osuus lämpötilasta 

EC   Electronically Commutated, elektroonisesti ohjattava 

EED   Energy Efficiency Directive, energiatehokkuusdirektiivi 

ELD Energy Labeling Directive, energiamerkintädirektiivi 

E-luku rakennuksen energiatehokkuusluku 

EPBD Energy Performance of Buildings Directive, rakennusten ener-

giatehokkuusdirektiivi 
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EROEI Energy Return On Investment, energiatuotannon hyötysuhde 

EU   Euroopan Unioni 

FCR-D Frequency Controlled Disturbance Reserve, taajuusohjattu häiriöre-

servi 

FCR-N Frequency Controlled Normal Reserve, taajuusohjattu käyttöreservi  

IEC International Electrotechnical Commission, kansainvälinen sähkö-

alan standardointiin osallistuva organisaatio 

ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardoimisjärjestö 

KNX   KNX Association, kiinteistöautomaatiojärjestelmän tuottaja 

LED Light Emiting Diode, valodiodi 

LVI lämpö, vesi ja ilma 

MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 

OTC Over-the-Counter, sähkökauppa kahdenkeskisenä 

PTC   Positive Temperature Coefficient, termistori 

Rak-Mk Suomen rakentamismääräyskokoelma 

RES Renewable Energy Directive, uusiutuvien energialähteiden direktiivi 

RR Replacement Reserve, korvaava reservi 

SFP-luku sähkötehokkuusluku (ominaissähköteho) 

SLY Sähkölaitosyhdistyksen julkaisema sähkölämmityksen kytken-

täsuositus (SLY 7/92) 

TEMa   työ- ja elinkeinoministeriön asetus 

TI   lämpötilaindeksi 

Tsp   sisäpinnan lämpötila 

Ti   sisäilman lämpötila 

To   ulkoilman lämpötila 

UPS   Uninterruptible Power Supply, keskeytymätön virransyöttölaite 

VNa Valtioneuvoston asetus 

YMa Ympäristöministeriön asetus
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1 JOHDANTO 

 

 

Pohjoismainen sähköntuotanto- ja kulutuskäyttäytyminen on murroksessa. Uusiutuva, 

heikosti säätyvä energiantuotanto kasvaa samaan aikaan kun perinteisten, säädettävien 

voimalaitosten osuus vähenee. Lisäksi ennätyskorkeat kulutushuiput näyttäisivät tulleen 

pysyviksi ilmiöksi sähkövoimajärjestelmään. Suomen sähkönkäytön historiallinen kulutus-

huippu saavutettiin tammikuussa 2016, kun lukemaksi mitattiin 15 105 MW tunnissa. 

Energiamuutoksen taustalla on fossiilisten polttoaineiden päästökauppa, joiden avulla py-

ritään hillitsemään ilmastonmuutosta. /1/ 

 

Sähkövoimajärjestelmän toimitusvarmuus on kiinni tehotasapainon ylläpitämisestä. Teho-

tasapaino heilahtaa silloin, kun tuotanto ja kulutus eivät kohtaa. Uusiutuvien energialäh-

teiden, kuten aurinko- ja tuulisähkön lisääntymisen mukana ei tehotasapainon säätäminen 

kuormituksen tarpeisiin ole kaikissa tilanteissa mahdollista. Jollain ajanhetkellä voi hetkel-

lisen huipputehon tarve ylittää tuotannon tai toisaalta tuotanto ylittämään kulutuksen. Jäl-

kimmäinen tilanne voi syntyä etenkin aurinkosähköjärjestelmässä silloin, kun yhdistetään 

merkittävä määrä pientuottajia, aurinkoinen päivä sekä vähäinen kulutus. Tällöin teho al-

kaa virrata kulutuspisteestä pois päin ja voi olla jopa suurempaa kuin alueen tavanomai-

nen huippukuormitustilanne. Huipputeholla taas on merkitystä verkon mitoitukseen. Mo-

lemmat esimerkkitapaukset aiheuttavat näin ollen omat haasteensa. Tehotasapainon yllä-

pitämiseksi on siten luotava toimitusvarmuuteen tähtääviä ratkaisumalleja, jotka edellyttä-

vät uusiutuvien energialähteiden lisäksi myös muuta nopeasti reagoivaa säätövoimaa.  

 

Tällä hetkellä sähkövoimajärjestelmän toimitusvarmuuden ylläpitämiseen käytetään erilai-

sia sähkömarkkinoiden säätö- ja reservituotteita sekä äärimmäisessä tapauksessa huip-

putehon rajoittamista. Tätä diplomityötä tehdessä sattuikin 18.7.2018 harvinainen tapaus 

Suomessa, kun molemmat Olkiluodossa sijaitsevat ydinvoimalat irtosivat verkosta virta-

muuntajavian seurauksena. Suurin osa Suomessa silloin käytetystä sähköstä ostettiin 

tuontisähkönä. Tehokapasiteettia riitti korjauksen ajan, mutta vian sattuessa epäedulli-

sempaan aikaan olisi huipputehon rajoitusta jouduttu mahdollisesti käyttämään. Myös tä-

mä esimerkki kuvaa hyvin tulevaisuuden sähkönkäytön haasteita. /15/ 

 

Sähkömarkkinoiden muutoksilla voidaan tehdä uusiutuvalle energialle toimivampia mark-

kinamalleja nykyisten sijaan. Tärkeää on tasehinnoittelun onnistuminen siten, että muu-

tosten avulla saavutetaan riittäviä taloudellisia kannusteita. Esimerkiksi sähköpörssin kau-
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pankäyntiä voitaisiin toteuttaa enemmän päivän sisäisillä sähkömarkkinoilla sekä siirtää 

kauppaa jopa ennen käyttötuntia oleville markkinoille. Tällöin kuluttajille ja tuottajille au-

keaisi parempia mahdollisuuksia osallistua dynaamisempaan verkon hyödyntämiseen. 

Samalla sähköverkon toimitusvarmuus paranisi. /16/ 

 

Sähköverkon toimitusvarmuuteen voidaan vaikuttaa myös kuormituksen joustamisella.  

Tähän tarkoitukseen voidaan hyödyntää rakennuksien ohjattavia kuormia. Ohjattavien 

kuormien tulee olla kuitenkin tarkoitukseen sopivia sekä niiden toimintakunnon riittävää. 

Etenkin rakennusten lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto muodostavat merkittävän potenti-

aalin sähköenergia ohjaamiseen ja siksi niiden mahdollisuuksia tulee tarkastella. Kuormi-

en joustamista sähkövoimajärjestelmän tarpeiden mukaan sanotaan kysynnän joustoksi. 

Kysynnän jousto on noussut esiin yhtenä mahdollisena sähkövoimajärjestelmän pelasta-

jana, mutta se ei ole tällä hetkellä vielä riittävän valmis otettavaksi kokonaisvaltaiseen 

käyttöön. Tämän diplomityön tarkoitus on tarkastella kysynnän jouston mahdollisuutta ra-

kennuksen kuormien kohdalla. Työssä paneudutaan myös ennakoivan huollon vaikutuk-

seen kysynnän jouston ja energiatehokkuuden tukijana, sillä vain optimaalisesti toimiva 

talotekniikan järjestelmäkokonaisuus voi mahdollistaa rakennuksen onnistuneen jouston 

samalla säilyttäen riittävien sisäolosuhteiden säilymisen. 

 

1.1 HOLISDER-projekti 

Tämän diplomityön taustalla vaikuttaa HOLISDER-niminen projekti, jonka tavoitteena on 

luoda älykkäitä, joustavia ja avoimia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden ja säh-

köverkon kysynnän jouston hallintaan. Hankkeeseen on yhdistetty useita tekniikan alan 

yrityksiä ympäri Euroopan. HOLISDERin tarkoitus on yhdistää erilaisia tekniikoita yhteen 

ja pyrkiä luomaan niistä avoimeen standardiin perustuvan työkaluvalikoiman. Työkaluilla 

pyritään vastaamaan kuluttajien ja palvelutuottajien erilaisiin arvoketjun tarpeisiin sekä 

toisaalta edistämään sähkövoimajärjestelmän toimitusvarmuutta. 

 

HOLISDERin seitsemän päätavoitetta ovat: 

1. Edesauttaa asuintalojen ja liikerakennusten mahdollisuutta osallistua aktiivisena 

toimijana sähkömarkkinoille sekä tarjota taloudellisesti kannattavia mahdollisuuk-

sia kysynnän joustoon 

2. Hyödyntää nykyisiä käytössä olevia energianhallintajärjestelmiä (BEMS) ja auto-

maatiojärjestelmiä lisäämällä älyä kysynnän jouston sekä riittävän huollon ja yllä-

pidon toteuttamiseksi 
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3. Valmistella avoimeen standardiin perustuva modulaarinen järjestelmä, joka yhdis-

tää sähkövoimajärjestelmät tavoitteet aina loppukäyttäjälle asti 

4. Varmistaa sähkövoimajärjestelmän toimivuus uusiutuvien energianlähteiden myötä 

5. Luoda verkkoyhtiöille, sähkönmyyjille ja palveluntarjoajille uusia avoimia liiketoi-

mintamalleja sähköverkon käyttöä varten 

6. Testata ja varmistaa luotujen mallien toimivuus aidossa toimintaympäristössä 

7. Edistää ja jakaa HOLISDERin mukana tulleita sähkönkäytön ratkaisumalleja laa-

jasti Euroopassa ja sen ulkopuolella. /50/  

 

HOLISDER-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin, Horizon 2020 tutkimus- ja in-

novaatio-ohjelmasta. Kuvassa 1.1 on esitetty tunnus, jota kaikkien tukea saaneiden pro-

jektien edellytetään käyttävän. 

 

HOLISDER project has received funding from the European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation programme under grant 

agreement No 768614. 

 

Kuva 1.1. HOLISDER-hankkeen avustussopimustunnus. /50/ 

 

1.2 Caverion Suomi Oy 

Caverion Oyj tarjoaa talotekniikan kokonaisratkaisuja Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. 

Caverionin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 2,3 miljardia euroa sen ollessa Euroopan joh-

tavien rakennusten- ja teollisuuden teknisiä palveluita tuottavien yritysten joukossa. Yritys 

on listautunut pörssiin ja sen henkilöstöresursseihin kuuluu noin 16 000 työntekijää ympäri 

maailman. /43/ 

 

Caverion on jakautunut maakohtaisiin divisiooniin, joissa Suomen palveluita tarjotaan Ca-

verion Suomi Oy:n lipun alta. Caverionin pääkonttori sijaitsee myös Suomessa. Caverion 

tarjoaa Suomessa talotekniikan suunnittelua, asiantuntijapalveluita, huoltoa ja rakentamis-

ta kiinteistöihin ja teollisuuden palveluille. Se on jakautunut kahteen suureen liiketoiminta-

ryhmään: Projektit ja Palvelut. /43/  

 

Caverion Suomen rooli ja johon lopputyö pääsääntöisesti tuotetaan, on mukana HOLIS-

DER-projektissa ensisijaisesti rakennusten palveluntuottajan roolissa tarjoamalla projektin 

pilottikohteet Suomessa. Caverion Suomella on paljon rakennuksia huoltokohteina kuin 

myös uudisrakennusvaiheessa ja siksi sillä on korkea osaaminen talotekniikan järjestel-

miin. 
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2 SÄHKÖMARKKINAT 

 

 

Toimiva ja stabiili sähkövoimajärjestelmä tulee olla tasapainossa kulutuksen ja tuotannon 

suhteen jokaisella ajanhetkellä. Suhdetta sanotaan tehotasapainoksi ja se luo perustan 

teknisten näkökulmien lisäksi myös sähkömarkkinoille. Tasapaino on tärkeää, sillä valta-

kunnallinen sähkövoimajärjestelmä hyödyntää kolmivaiheista 50 Hz taajuutta sähköver-

kossa, eikä sen vaihtelevuus tavoitearvosta saisi juuri heilahdella. Toimivan sähkövoima-

järjestelmän ylläpitämiseksi vaaditaan kilpailukykyinen sähkömarkkinaympäristö sekä riit-

tävää kapasiteettia ja ohjattavuutta koko systeemiin. 

 

Suomen sähkövoimajärjestelmä liittyy taajuuden synkronialueellaan pohjoismaiseen 

markkina-alueeseen. Alue muodostuu yhdessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa siten, 

että sähköntuotantokapasiteetti on toisiinsa yhteydessä siirtoverkkojen kautta. Suomesta 

on tämän lisäksi yhteydet myös Venäjälle, Baltiaan sekä muualle Eurooppaan. Nämä alu-

eet liittyvät sähkövoimajärjestelmään kuitenkin tasasähkölinkin kautta niiden eri synkroni-

alueen takia. /33/ 

 

Yhteinen markkina-alue tulisi mahdollistaa sähkön tuotannon ja käytön niissä paikoissa, 

missä se on ajanhetkellä kaikkein optimaalisinta. Kuitenkin niin sanottujen siirtojohtojen 

pullonkaulojen takia ei jokaiselle alueelle usein ole mahdollista siirtää tehoa yhtä paljon 

kuin olisi tarve. Tällöin myös hinnoittelu muuttuu aluekohtaiseksi. Suomen siirtokapasiteet-

tia naapurimaiden välillä on vahvistettu viime vuosikymmeninä, mutta se ei ole edelleen-

kään riittävän vahva kaikissa tilanteissa etenkin tuontienergian ja kasvaneiden kulutus-

huippujen myötä. Vaikutusta siirtokapasiteettiin on myös pienentyneiden voimalaitoskapa-

siteettien ja toisaalta lisääntyvän hajautetun- ja sääriippuvaisen pientuotannon takia. Uusi-

tuvan energiankäytön lisääntyminen ilmeneekin kaikkialla pohjoismaissa ja tämä luo pai-

neita yhdistää sähköverkkoa naapurimaiden välisiin siirtoyhteyksiin. Vuonna 2017 vain 9 

prosenttia ajasta olivat kaikki pohjoismaat samassa hintaluokassa. /19/ 

 

2.1 Sähkön tuotanto ja hankinta  

Suomessa käytettiin vuonna 2017 yhteensä 85,4 TWh sähköä. Tästä hieman alle puolet 

kului teollisuuden tarpeisiin, viidennes kotitalouksiin ja loput maatalouteen, palveluihin se-

kä julkiseen käyttöön. Kokonaiskäyttö onkin noussut tasaisesti kuvan 2.1 mukaisesti aina 

finanssikriisivuoteen 2008 asti. Kasvua on rajoittanut tämän jälkeen muun muassa ener-

giatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien säätelyt. Sen sijaan huipputehon tarve on 
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kasvanut tasaisesti myös vuoden 2008 jälkeen. Kuvassa 2.2 on esitetty Suomen huippu-

tehoja eri vuosina. Kuvasta on nähtävissä myös vuoden 2017 käyttöhuippu. /56/ 

 

 

Kuva 2.1. Suomen sähkön kokonaiskäyttö vuosien 1980 – 2017 välillä. /56/ 

 

Kuva 2.2. Suomen sähkönkäytön huipputehot vuosien 1980 – 2017 välillä. /56/ 

 

Suomen sähköntuotannossa käytettävät energialähteet koostuvat muihin Euroopan mai-

hin verrattuna varsin monipuolisesta valikoimasta. Suomessa on yli 200 vesivoimalaitosta 

ja alle 200 muuta voimalaitosta. Suomessa on lisäksi energiayrityksiä, joiden avulla 120 

yritystä tuottaa sähköä verkkoon. Yhteistuotantolaitoksia (sähkö ja lämpö) hyödynnetään 
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Suomen sähkön tuotannossa merkittävästi, sillä lähes kolmannes kaikesta tuotetusta säh-

köstä tulee yhteistuotannon kautta. Monipuolinen tuotantorakenne lisää etenkin sähkön 

hankinnan luotettavuutta. /8/ 

 

Energiaviraston tilastojen mukaan Suomen sähkön hankinta on muuttunut 2011 – 2017 

välillä taulukon 2.1 ja kuvan 2.3 mukaisesti. Kuvasta on jätetty pois biomassa, jäte ja öljy 

niiden merkityksettömän pienen vaihteluvälin sekä kuvan selkeyttämisen takia. Taulukosta 

nähdään uusiutuvien energialähteiden kasvu. Vuonna 2017 uusiutuvia energialähteitä 

hyödynnettiinkin Suomessa 47 prosenttia kaikesta hankitusta energiasta. /56/ Taulukosta 

on nähtävissä myös fossiilisten tuotantomuotojen käytön heikkeneminen sekä nettotuon-

nin kasvu. Nettotuonnin sisältämä hankintaenergialähteet noudattavat samoja trendejä 

kuin Suomen tasolla nähtynä: fossiiliset tuotantomuodot vähenevät ja uusiutuvat kasva-

vat. Etenkin vesi- ja tuulisähköä tuodaan paljon pohjoismaista. /11/ 

 

Taulukko 2.1. Sähkön hankinta vuosina 2011 - 2017. Taulukko mukaillen: /3/ 

 

SÄHKÖN Vesi- Tuuli- Ydin- Kivi- Öljy Maa- Turve Bio- Jäte Netto-

HANKINTA 2011 - 2017 voima voima voima hiili kaasu massa tuonti

Yhteensä 2017 [TWh] 14,61 4,80 21,57 6,02 0,16 3,22 2,60 11,16 0,85 20,43

[%] 17,10 5,60 25,30 7,10 0,20 3,80 3,00 13,10 1,00 23,90

Yhteensä 2016 [TWh] 15,63 3,07 22,28 6,99 0,15 3,64 2,72 10,80 0,87 18,95

[%] 18,37 3,60 26,18 8,22 0,18 4,28 3,19 12,69 1,03 22,26

Yhteensä 2015 [TWh] 16,58 2,33 22,33 5,27 0,18 5,08 2,90 10,70 0,75 16,34

[%] 20,11 2,82 27,07 6,39 0,22 6,16 3,52 12,98 0,92 19,81

Yhteensä 2014 [TWh] 13,24 1,11 22,65 7,83 0,20 5,39 3,19 11,06 0,77 17,97

[%] 15,88 1,33 27,15 9,39 0,24 6,46 3,82 13,27 0,93 21,54

Yhteensä 2013 [TWh] 12,67 0,77 22,67 10,41 0,21 6,61 2,97 11,29 0,72 15,72

[%] 15,08 0,92 26,98 12,38 0,25 7,87 3,53 13,43 0,86 18,7

Yhteensä 2012 [TWh] 16,67 0,49 22,06 7,06 0,22 6,48 3,44 10,44 0,82 17,44

[%] 19,58 0,58 25,92 8,3 0,26 7,61 4,05 12,26 0,96 20,49

Yhteensä 2011 [TWh] 12,28 0,48 22,27 9,55 0,37 9,19 5,08 10,50 0,68 13,85

[%] 14,57 0,57 26,43 11,34 0,44 10,91 6,03 12,46 0,8 16,44
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Kuva 2.3. Sähkön hankinta vuosina 2011 - 2017 pl. biomassa, jäte ja öljy. Kuva mukail-

len: /3/ 

 

Energialähteiden muuttuessa uusiutuviin, hajautettuihin ja pientuotantotyylisiin järjestel-

miin myös joustavan tuotannon osuus pienenee. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkosähköä on 

teknisesti haastavaa ja myös taloudellisesti kannattamatonta saada joustamaan. Lisäksi 

edellä mainitut tuotantomuodot ovat sääriippuvaisia. Kuvassa 2.4 on arvioitu pohjoismai-

sen tuotantorakenteen muutos vuoteen 2024 asti. Huolestuttavaa kuvassa on huipunai-

kaisen taseen painuminen negatiiviseksi. Vaikka ydinvoimaa tullaan lisäämään tulevina 

vuosina, ei sen tasainen tuotanto helpota tasapainon löytämistä nopean säätövoiman 

puuttuessa. Tulevaisuuden sähköntuotantoon tarvitaan siten joko varmaa säätövoimaa tai 

kysynnän joustoa sähköverkossa oleviin kuormiin. /17/  

 

Kuva 2.4. Pohjoismaisen tuotantorakenteen muutos vuosien 2010 – 2024 välillä. /17/ 
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2.2 Sähkömarkkinalaki ja säädökset Suomessa 

Suomen sähkömarkkinalaki (386/1995) näki päivänvalon vuonna 1995, kun markkinat 

avattiin kilpailulle myynnin ja tuotannon osalta yli 500 kW asiakkaille. Tehorajoitus poistui 

vuonna 1997 ja sen jälkeen avoin markkinapaikka on ollut käytössä kaikille käyttäjille. 

Käytännössä tyyppikuormituskäyrien valmistuminen vuoden 1998 lopulla poisti tuntirekis-

teröityvän mittarien vaateet ja lisäsi vauhtia sähkömyyntisopimusten vaihtamiseen etenkin 

pienasiakkaiden kohdalla. Sähkön siirtoa ja jakelua ei vapautettu ja ne ovat myös tänä 

päivänä monopolitoimintaa laadukkaan ja toimivan sähkövoimajärjestelmän varmistami-

seksi. Tällä hetkellä sähkömarkkinoita ohjaa tuorein sähkömarkkinalaki (588/2013), joka 

on annettu elokuussa 2013. Muita ohjaavia lakeja, asetuksia ja direktiivejä ovat: sähkö- ja 

maakaasumarkkinoiden valvontalaki (590/2013), Energiaviraston laki (870/2013), asetuk-

set ja päätökset valtioneuvoston sekä työ- ja elinkeinoministeriön osalta sekä kokokuvaa 

ohjaavat Euroopan Unionin asetukset ja direktiivit. Käytännössä Suomen sähköverkkoa 

ohjataan ja säädetään kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n ja alueellisten jakeluverkkoyhtiöiden 

kautta. Näiden toimijoiden merkittävimmät ohjaajat ovat sähkömarkkinalaki sekä muun 

muassa edellistä lakia soveltavan Energiaviraston valvontaan liittyvät velvoitteet. /33/ 

 

Sähkömarkkinalaki määrittelee sähkövoimajärjestelmän toimitusvastuualueet siten, että 

kantaverkon siirtoyhteydet sekä naapurimaihin kulkevat siirtotiet ovat suomalaisen kanta-

verkkoyhtiön Fingrid Oyj:n vastuulla. Fingridin vastuu on järjestelmävastaavana varmistaa 

Suomen sähkövoimajärjestelmän toimivuus ja käyttövarmuus. Se huolehtii valtakunnalli-

sena tasevastaavana tehotasapainon ja reservien hallinnasta sekä Fingridin verkon hävi-

öiden tasaamisesta. Fingrid huolehtii myös valtakunnalliseen tasevastuuseen liittyvät teh-

tävät noudattaen oikeudenmukaisuutta sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten välillä. /10/ 

 

Fingridin kantaverkon avulla sähköä siirretään jakeluverkon alueelle. Tästä eteenpäin mo-

nopoliasemassa olevat toimijat huolehtivat sähkönjakelun toimivuudesta. Sähkönjakelu on 

luvanvaraista toimintaan ja sen harjoittamiseen vaaditaan sähkömarkkinaviranomaisen 

antama lupa. Suomessa on noin 80 verkonhaltijaa, jotka vastaavat sähkönjakelusta ja ja-

keluverkkojen toimivuudesta. /4/  

 

Sähkömarkkinalaissa on eräänä oleellisena ominaisuutena säädetty, että jakeluverkon 

haltijalla on yksinoikeus ja velvollisuus rakentaa, ylläpitää sekä kehittää jakeluverkkoa 

vastuualueellaan. Jakeluverkonhaltija on näin ollen monopoliasemassa alueellaan. Jake-

luverkonhaltijan toiminnan laatu tulee täyttää kantaverkonhaltijan järjestelmävastaavan 

asettamat luotettavuutta ja käyttövarmuutta edellyttämän vaatimukset. Muut kuin jakelu-
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verkon haltija saavat rakentaa sähköverkkoa liittymisjohdon tai varasyöttöyhteyden osalta 

sekä luoda kiinteistön sisäistä verkkoa. Toinen oleellinen asia on tarjota sähköverkon pal-

veluita syrjimättömästi ja tasapuolisesti sähkömarkkinoiden osapuolille. Tasapuolisuus 

tarkoittaa kohtuulliseen korvaukseen ja toimitusaikaan perustuvaa liittämisvelvollisuutta, 

sähkön siirtoa ja jakelupalveluita sekä pistehinnoittelua, millä tarkoitetaan tasapuolista 

hinnoittelua riippumatta mistä pisteestä asiakas sähköverkkoa käyttää. Myös verkkopalve-

luiden hinnat on oltava sijainnista riippumattomia sekä hinnoittelun kustannusvastaavaa. 

/21/ 

 

Sähkömarkkinoita valvotaan työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijaviraston avulla, joka 

on nimetty Energiavirastoksi. Alun perin toiminta virastossa on alkanut vuonna 1995, josta 

se on laajentunut ja ottanut valvontaan myös maakaasumarkkinat vuonna 2000. Nykyinen 

nimi on annettu vuonna 2014, jolloin viraston piiriin otettiin myös uusiutuvan energian ja 

energiatehokkuuden kehitystyöt. /2/ Energiaviraston tehtävä on suorittaa laissa annettujen 

säädösten toteutumista. Energiavirasto valvoo toimivuutta sähkö- ja maakaasumarkkinoil-

la sekä edistää uusiutuva energian käyttöä. Lisäksi se valvoo ja seuraa kasvihuonekaasu-

jen päästökauppaa ja toimeenpanee energiatehokkuuteen liittyviä tehtäviä. Energiaviras-

toon viittaavia lakeja on huomattava määrä. Näitä lakeja ja yleistä valvontaa virasto suorit-

taa sekä etu- että jälkikäteisesti, mutta pääpaino on jälkikäteisessä valvonnassa etenkin 

verkkoyhtiöiden tilinpäätöstietojen kautta. /22/  

 

2.3 Sähkökauppa 

Sähkömarkkinoiden vapautuessa vuonna 1995 tuli sähkökaupasta vapaata toimintaa. Va-

pautumisen jälkeen alalle on syntynyt paljon uusia toimijoita, jonka mukana sähkön han-

kinta ja toisaalta asiakkaiden sopimusten kilpailuttaminen helpottui. Vapautumisen myötä 

sähkökauppa jakautui ainoastaan kahden keskeisten kauppojen lisäksi pörssikaupaksi. 

Pörssikaupan mukana toiminta monipuolistui, mutta mukaan tuli myös uusia vaatimuksia 

kuten osapuolten kauppaan verrannollisten vakuuksien määrittämistä sekä kaupan selvi-

tystöiden tekemistä. /33/  

 

Sähkökaupankäynti voidaan tänä päivänä jaotella tukkusähkökauppaan ja vähittäismyyn-

tiin kuvan 2.5 mukaisesti. Isojen toimijoiden kauppapaikka on tukkusähkömarkkinoilla ja 

pienasiakkaiden vähittäismyynnissä. Tukkusähkökauppaa käydään pohjoismaiden välillä, 

jolloin sähköntoimitusten takia täytyy siirtoyhteyksien kattaa koko markkina-alue. Tuk-

kusähkökauppaa voidaan harjoittaa joko sähköpörssissä tai suoraan OTC-markkinoilla. 

Jälkimmäisellä tarkoitetaan sähköpörssin ulkona käytävää kauppaa. OTC-kaupassa on 
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aina läsnä vastapuoliriski, sillä markkinapaikka poikkeaa tukkusähkökaupasta sen kah-

denkeskeisyyden vuoksi. Sähköpörssin hinta muodostuu sähkönkäyttäjien kysynnän ja 

sähköntuottajien tarjonnan perusteella. /33/  

 

 

Kuva 2.5. Sähkömarkkinoiden rakenne ja kauppapaikat erikokoisille asiakasryhmille. G 

tarkoittaa sähkön tuottajaa. Asiakas tarkoittaa kuvassa sähkönkäyttäjää. /33/ 

 

Sähkökauppaa toteutetaan pohjoismaissa pääosin tukkusähkökaupassa, tarkemmin ku-

vailtuna Nord Poolin Spot-markkinoilla. Nord Pool edustaa avointa ja puolueetonta kaup-

papaikkaa. Se voidaan kuvailla myös keskittävänä ja markkinoita yhdistävänä toimijana. 

Nord Poolin Elspot- ja Elbas markkinoilla toteutuu sähkökaupan fyysisen myynnin osuus 

riippuen kaupankäynnin ajoituksesta. Elspot-markkinat toimivat vuorokautta ennen sähkön 

käyttöajankohtaa olevana kauppapaikkana kun taas Elbas-markkinapaikka toteuttaa päi-

vän sisäisiä markkinoita. Johdannaiset eli sähkökauppaan liittyvät finanssituotteet (for-

wardit, futuurit ja optiot) kuuluvat Nord Poolin peruspalveluihin. Näiden tuotteiden tarkoitus 

on hallita sähkökaupan riskejä sekä sähkön hankinnan että tuotannon kannalta. /33/ 

 

Vaikka sähkön tukkuhinta määräytyykin kysynnän ja tarjonnan välillä, muodostuu säännöl-

lisesti tilanteita, jolloin sähkösiirtoverkon pullonkaulat rajoittavat sähkön siirtoa käyttöalu-

eelle. Pullonkaulat tarkoittavat sähkönsiirtokapasiteetin ylittymistä siirtojohtojen rajoitusten 

takia. Tällöin alueen hinta määräytyy aluehinnan mukaan ja Nord Poolin tukkusähkön hin-

ta voi ylittyä. Kuvassa 2.6 on esitetty aluehintaeroja kylmänä helmikuisena aamuna 2018. 

Tilastojen mukaan esimerkiksi Kirkkonummella mitattiin kyseisenä ajanhetkenä -21,6 as-

tetta. /38/ 
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Kuva 2.6. Pohjoismaisen sähköjärjestelmän tila 22.2.2018 klo 8.20. Sinisellä hetkellinen 

sähkönsiirtoteho (MW) ja punaisella aluehinta (€/MWh). /35/ 

 

2.3.1 Sähkön markkinahinnan muodostuminen 

Sähkökauppaa käydään Pohjoismaissa Elspot- ja Elbas-markkinoilla. Elspot-markkinoilla 

hinta määräytyy edellisen päivän osto- ja myyntitarjousten perusteella suhteutettuna säh-

kön tarpeeseen. Tarjouksia voi jättää seuraavan päivän jokaiselle tunnille kuitenkin niin, 

että Elspot-markkinapaikka sulkeutuu kyseisen päivän kello kolmeentoista mennessä ja 

jonka jälkeen tulokset julkistetaan. Päivän annettujen tarjousten mukaan syntyy kysyntä- 

ja tarjouskäyrät, jonka keskipisteestä hinta muodostuu kuvan 2.7 mukaisesti. Elspot-

markkinat ovat niin sanotusti suljettuja, eli jätettyjen tarjousten sisältöä ei voida tietää etu-

käteen. Näin ollen hinta määräytyy kysyntä – tarjontakäyrän mukaisesti halvimman tuo-

tantotavan mukaan ja se on myös voimassa koko markkina-alueella. Hinnan määräytymi-

nen on ennen kaikkea tasa-arvoista, sillä markkinoiden asema ja hinta ajautuu samaksi 

riippumatta valitusta tuotantotavasta. Kuvassa on esitetty kaksi kysyntä – tarjontapistettä. 

Esimerkiksi kysynnän 2 tapauksessa pärjätään alueella kyseinen ajanhetki vesivoiman, 
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ydinvoiman ja CHP:n avulla. Myös edellä mainittujen tuotantomuotojen hinta muodostuu 

tällöin korkeimman tuotantotavan mukaan. /37/ 

 

 

Kuva 2.7. Sähkön hinnan määräytyminen eri tuotantomuotojen välillä. /37/ 

 

Jos tarkastellaan yksittäisen tuotantomuodon hinnan määräytymistä, riippuu se muun mu-

assa seuraavista muuttuvista tekijöistä: verotus kuten ympäristöverot, tuotantomuodon 

polttoaineen hinta sekä päästörajoitukset. Edellisen kuvan tapauksesta nähdäänkin, että 

vesivoiman muuttuvat tuotantokustannukset ovat pienet, jolloin myös energian hinta on 

mahdollista painaa alas. Tulevaisuudessa uusiutuvien energialähteiden (ja pienten muut-

tuvien tuotantokustannusten) mukana siirtyy tuotantomuotojen matalan porrastuksen 

trendi yhä suuremmalle teholukemalle, jolloin myös sähköenergian nettohinta pyrkii pai-

numaan alemmaksi. Malli ruokkii siis uusiutuvien energialähteiden suosimista, sillä suu-

rempien muuttuvien kustannusten tuotantomuodon tarjoaja ei välttämättä saa sähköään 

myytyä halvan energian rinnalla. Talvella kysyntä on luonnollisesti suurempaa, jolloin tar-

vitaan myös tuotannolta enemmän kapasiteettia. Tällöin uusiutuvien energiamuotojen li-

säksi tarvitaan yhä perinteisiä voimaloita, joiden mukana muuttuvat kustannukset ja siten 

sähkön nettohinta taas kasvaa. /33/ 

 

Elbas-markkinat poikkeavat Elspot-markkinoista siinä, että tukkukauppaa käydään tunti-

perusteisesti aina tuntia ennen toimitustuntia saakka. Elbas-markkinoita hyödynnetään 

esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun sähköä ostava toimija on arvioinut sähköntarpeen-
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sa edellisenä päivänä alijäämäiseksi ja käyttöpäivän kulutusarvio ylittääkin edellisenä vuo-

rokautena tehdyn arvion. Tällöin puuttuvan tasesähkön voi ostaa Elbas-markkinoilta. Vas-

taavasti myös sähkön myyjän tilanne voidaan kuvailla käänteisesti. Huomattavaa on se, 

että mikäli ali- tai ylijäämä ei toteudu edes Elbas-markkinoihin tehtyyn arvioon vedoten 

tasan, joudutaan epäkohta tasoittamaan Fingridin myymällä tasesähköllä. /33/ 

 

2.3.2 Sähkömarkkinoiden kaupalliset taseet 

Sähkön tuottaja ja -myyjä pyrkivät tasaamaan sähkökäyttönsä mahdollisimman hyvin en-

nen sähkön käyttötuntia käyttäen apuna vuorokausi- ja päivän sisäisiä sähkömarkkina-

paikkoja. Yleensä toteutuma menee ennusteeseen nähden jollain tavalla pieleen, jolloin 

myöskään toteutunut tuotanto tai kulutus eivät kohtaa. Kaupallisesta näkökulmasta joudu-

taan tällöin tekemään taseselvityksiä. Tasesähkömarkkinoilla kauppaehdot eivät ole järin 

hyvät, sillä riippuen säätösuunnasta, hinta nousee joko alue- tai säätösähkön hintatasolle. 

Tasesähkömarkkinat ovat kuitenkin välttämättömät tehotasapainon ylläpitämiseksi. Ta-

sesähkön käyttäminen on hyvin yleistä, sillä tarkan arvion sähkön kulutuksen tai tuotan-

non suhteen on hankalaa ja jopa mahdotonta tehdä. /33/ 

 

Taseselvityksen tarkoitus on selvittää kustannusten jakautuminen yli- tai alijäämäisen 

sähkön käytöstä ja tuotannosta. Suomessa taseselvityksen vastuunjako on määrätty seu-

raavasti: 

1. Jakeluverkon haltija, joka vastaa oman verkon taseselvityksestä 

2. Tasevastaavat, joiden vastuu on antaa selvitys avoimista toimituksista 

3. Keskitetty tasesähköyksikkö (eSett Oy) valvoo valtakunnallisella ja pohjoismaisella 

tasolla taseselvitysten tekemistä ja oikeudenmukaisuutta. /7/ 

 

Taseselvityksiä tehdään tuotanto- ja kulutustaseelle. Tuotantotaseelle käytetään kaksihin-

tajärjestelmää kun taas kulutustaseelle yksihintajärjestelmää. Näin ollen taseyksikön os-

taessa tasevastaavan tuotantotaseen ylijäämäenergian, asettuu hinta alassäätötunnilla 

markkinoita vastaavaksi ja ylössäätötunnilla taas Suomen aluehinnan mukaan. Toisaalta 

taseyksikön myydessä tasevastaavalle tuotantotasesähköä, muodostuu alassäätötunnin 

hinta Suomen aluehinnan mukaan ja ylössäätötunnilla ylössäätöhinnan mukaisesti. Kulu-

tustasesähkön hinta muodostuu yksinkertaisemmin suoraan alas- tai ylössäätötunnin hin-

tojen mukaan. Jos säätöä ei tapahdu, on Suomen aluehinta kulutustasesähkön hinta. 

Pohjoismaissa käytetty sähkömarkkinamalli ohjaa toimijoita tasaamaan taseensa aina tun-

tia ennen alkavaa käyttötuntia, mutta malli ei kannusta ohjaamaan kuormitusta käyttötun-

nin aikana. /17/ 
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2.3.3 Asiakkaan hinnan muodostuminen 

Sähkön markkinahinta määräytyy siis tuotanto – kysyntäkäyrien leikkauspisteiden mukai-

sesti, jolloin pörssihinta voi vaihdella eri ajanhetkien välillä. Sähkön loppukäyttäjän sähkö-

sopimus on kuitenkin yleensä sidottu kiinteähintaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan so-

pimusmalliin. Tällöin sähkön loppukäyttäjä maksaa sähköstään sopimuksen mukaisen 

hinnan riippumatta markkinoilla tapahtuvista lyhytaikaisista muutoksista. Pitkäaikaisten 

muutosten tuomista hinnan nosto- tai laskupaineista on sähköyhtiön informoitava kirjalli-

sesti viimeistään kuukautta ennen kuin uudet hinnat astuvat voimaan. Kiinteähintainen 

sopimusmalli tukee myös sähkön myyjää, sillä vaikka sähkön pörssihinta voi heilahdella, 

tasoittuu hinnan keskiarvo pitkällä aikavälillä. /33/ 

 

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi sisältää myös teho- tai aikatariffeja, joiden avulla 

voidaan määrittää eri ajanhetkille vaihteleva hinnaston. Käytössä voi olla kaksiaikatariffi 

kuten päivä- tai yösähköön perustuva hinnasto. Myös tuntitariffi tai kauteen perustuva 

malli on mahdollinen. Edellä mainitut tariffimallit ovat Valtioneuvoston asetuksen sähkön-

toimitusten selvityksien ja mittauksien (VNa 66/2009) mukaisia. Määräaikainen, tiettyyn 

hintaan sovitut tai Spot-markkinoihin sidotut sopimukset ovat vaihtoehtoisia malleja tois-

taiseksi voimassa oleviin sopimuksiin. /6/  

 

Sähkön loppukäyttäjän lasku koostuu sähkön siirtomaksuista, energiamaksuista (sis. pe-

rusmaksun) ja veroista. Siirto- ja energiamaksuun sisältyy paitsi sähkön myyjän niin myös 

kantaverkkoa sekä paikallisen verkkoyhtiön (jos eri kuin sähkön myyjä) sähköverkon käyt-

töä koskevista maksuista. Sähkön siirtomaksu kuuluu verkkoliiketoimintaa harjoittavien 

monopolioikeuksiin ja siirtohinnan suuruuteen ei voida vaikuttaa sähkösopimusta kilpailut-

tamalla. Sähkönjakeluyhtiön siirtomaksu koostuu valvontamallien tarkkaan valvomista, 

kohtuulliseen tuottoon johtavista kannustimista. Sähkölasku koostuu siten hallinnollisista 

kustannuksista kuten mittaus-, laskutus- ja markkinointikustannuksista sekä verkostollisis-

ta kustannuksista kuten pääoma-, käyttö-, ylläpito- ja muista verkon toimintaan vaikutta-

vista kustannuksista. Kustannusten kohdentaminen ei noudata kaikilta osin mitään tiettyä 

ohjetta, vaan niiden jakautuminen vaihtelee hieman eri verkkoyhtiöiden välillä. /5/ 

 

Riippuen sähkönkäytön ja käyttäjän ominaisuuksista, voi siirron, energian ja verojen 

osuus vaihdella. Esimerkiksi ei sähkölämmitteisellä kotitalousasiakkaalla sähkön siirron 

osuus dominoi sähkölaskua. Vastaavasti suurella sähkölämmitteisellä omakotitalolla tai 

vaikkapa teollisuusasiakkaalla kasvaa sähkönenergian osuus myös suhteessa kokonais-



22 

 

 

kustannuksiin. Karkeasti sanottuna, on yksityisasiakkaan sähköenergian osuus laskusta 

noin kolmannes. Loput jakautuvat siirron ja verojen välille kuten kuvassa 2.8 esitetään. /6/ 

 

 

Kuva 2.8. Keskimääräinen hinnanmuodostuminen 5000 kWh kuluttavalla kotitalousasiak-

kaalla. /51/ 

 

2.4 Sähkövoimajärjestelmän tehotasapainon hallinta 

Sähkövoimajärjestelmän tehotasapainon hallinta perustuu teknisesti taajuuden ylläpitämi-

seen. Mikäli hetkellinen sähköntuotanto pysyy vakiona kuorman kasvaessa, pyrkii taajuus 

laskemaan ja päinvastoin. Valtakunnantasoisen taajuuden ylläpitäminen on tärkeää, sillä 

jos ohjearvosta poiketaan yli teknisten raja-arvojen, on koko sähkövoimajärjestelmän kaa-

tuminen mahdollinen. Vakiotaajuuden ylläpitämiseksi on joko tuotannon määrää säädettä-

vä tai vaihtoehtoisesti kuorman osuutta joustettava. Suomessa ja pohjoismaissa on säh-

köverkon taajuudeksi valikoitunut 50 Hz ja jonka tasapainoa pidetään jatkuvasti yllä. Taa-

juus saa heilahdella normaalitaajuusalueella 49,9 – 50,1 Hz välillä. /13/ 

 

Sähkömarkkinoiden kaupallisella pörssillä on merkittävä osuus valtakunnallisen tehotasa-

painon ylläpitämisessä. Sähkökaupan osapuolet pyrkivät ensin ennustamaan ja määrittä-

mään seuraavan päivän tarvesuunnitelman vuorokausimarkkinoille. Tarjoukset tulee an-

taa ennen kello kolmeatoista, jonka jälkeen tulokset julkaistaan. Ennustetta korjataan tä-

män jälkeen tarvittaessa päivän sisäisten markkinoiden avulla kuitenkin siten, että viimeis-

tään tuntia ennen käyttötunnin alkua kaupankäynti päättyy. Näin ollen lähtökohta teho-

tasapainolle on pyritty varmistamaan taloudellisin keinoin mahdollisimman hyvin. Käyttö-

tunnin aikana tapahtuviin muutoksiin vastaaminen on kantaverkkoyhtiön Fingridin vastuul-

la. Fingrid hyödyntää tehotasapainon ylläpitämisessä joko säätösähkö- tai reservimarkki-

noita. Seuraavaksi kuvataan näiden markkinapaikkojen ominaisuudet tehotasapainon yl-

läpitämisessä. 
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Säätösähkömarkkinoiden tarkoitus on tasapainottaa sähkön käyttötunnin aikaiset vaihtelut 

perustuen Fingridin tekemiin tunnin sisäisiin havaintoihin. Säätösähköllä suoritetaan nor-

maalitilanteessa taajuudensäätöä suuremmat ohjaukset. Fingridillä ei ole käytössä omaa 

säätösähköä vaan se hyödyntää juuri säätösähkömarkkinoita käyttötunnin aikaisen teho-

tasapainon ylläpitämiseen. Markkinoille voi tarjota tuotantoa tai kuormaa, jos tarjonta on 

yhteensä yli 10 MW suuruinen ja jos se kykenee 15 minuutin toiminta-aikaan tehonsäädön 

pyynnöstä. Elektronisen aktivoinnin tapauksessa 5 MW tehotarjonta on myös mahdolli-

nen. Säätötarjouksia tehdään sekä ylös- että alassäätöön. Säätösähkömarkkinoille osallis-

tumisessa tulee antaa tarjous viimeistään 45 minuuttia ennen sähkön käyttötuntia. Tarjolla 

olevista säätötarjouksista koostetaan pohjoismaisella tasolla oleva pörssikaupan tyylinen 

säätötarjouslista, jossa määräävä tekijä käyttöä varten on hinta. Näin ollen edullisin säätö-

tarjous hyväksytään tarvittaessa käyttöä varten jos se sähkövoimajärjestelmän kannalta 

on suinkin mahdollinen. /13/ 

 

Säätösähkömarkkinoita nopeampaan tehotasapainon hallintaan vastataan erilaisilla re-

servilajeilla, jotka aktivoituvat seuraavassa kuvatussa reservilajien mukaisessa järjestyk-

sessä. Taajuusohjatuilla käyttö (FCR-D)- ja häiriöreserveillä (FCR-N) varmistetaan sekunti 

ja minuuttitasoiset säätötoimenpiteet. Käyttöreservi toimii normaalin taajuusalueen välillä 

kun taas häiriöreserviä käytetään taajuuden laskiessa tai noustessa yli normaalin taa-

juusohjatun käyttötason. Tyypillinen tilanne onkin, että reserviä tarjoava voimalaitos liittyy 

molempiin reservilajeihin nostaen tehoaan taajuuspoikkeaman kasvaessa yli käyttöreser-

vin. Reservilajeihin osallistumisessa vaaditaan tuotantokoneistolta riittävää teknistä ja 

markkinalähtöistä soveltuvuutta sekä säätönopeutta. Käyttöreserviin liityttäessä, ovat 

useat säätökerrat tuntitasolla oltava mahdollisia. Lisäksi tuotantokoneistolta vaaditaan 0,1 

Hz pykällyksestä kolmen minuutin toiminta-aikaa säädön vähimmäiskoon ollessa 0,1 MW. 

Häiriöreservin tapauksessa ohjausten määrä ei ole käyttöreserviin nähden yhtä vaativa, 

mutta säädön nopeus tulee olla riittävä. Häiriöreserviltä vaaditaankin voimalaitosten koh-

dalta viiden sekunnin jälkeen 50 prosentin käyttövalmiutta ja loput tulee olla aktivoituna 30 

sekunnin kuluessa. Säätö perustuu lähes lineaariseen malliin suurempien taajuuspoik-

keamien aikana. Häiriöreserviin liityttäessä on vähimmäiskooksi määritetty 1 MW. Taa-

juusohjattuun häiriöreserviin on mahdollista osallistua tuotannon lisäksi myös relekytketyil-

lä kuormilla. Säätö voidaan toteuttaa joko voimalaitosten tavoin lineaarisella säädöllä tai 

käyttämällä irtikytkentäportaita suurissa taajuuspoikkeamissa 1 – 5 sekunnin aktivoin-

tiajoilla. Aktivointiajat koko kohteen irtikytkentään on määritetty seuraavasti: 1 sekuntia, 

kun taajuus ≤ 49,5 Hz, 3 sekuntia kun taajuus ≤ 49,6 Hz tai 5 sekuntia kun taajuus ≤ 49,7 

Hz. /13/ 
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Automaattinen taajuudenhallintareservi (FRR-A) toteuttaa tehotasapainon palauttamista 

suuremmissa taajuuspoikkeamissa tukien käyttö- ja häiriöreservin säätötoimenpiteitä. Re-

servilaji toimii suoraan taajuuden synkronina ja se ylläpitää tehotasapainon minuuttien 

toiminta-ajalla. Vähimmäiskooksi reservilajille on määritelty 5 MW ja kapasiteettia oste-

taan yleensä vain valituille aamu- ja iltatunneille. /13/ 

 

Nopealla häiriöreservillä (FRR-M) varmistetaan 15 minuutin sisällä olevat suuret ylössää-

döt. Reservilaji ei ole sallittu käytettäväksi normaalissa sähkömarkkinatilanteessa, vaan 

sitä hyödynnetään ainoastaan suurissa häiriötilanteiksi luokiteltavissa taajuuspoikkeamis-

sa. Nopea häiriöreservi koostuu pohjoismaisesta yhteistuotantokapasiteetista, josta Suo-

mella on hallussa noin 880 – 1100 MW. Kapasiteetti täytetään Suomessa Fingridin omis-

tamilla varavoimalaitoksilla tai voimalaitoksia tarjoavien toimijoiden pitkillä käyttöoikeusso-

pimuksilla. /13/ 

 

Korvaavan reservin (RR) tarkoitus on palauttaa tehotasapaino suurissa pitkittyneissä häi-

riötilanteissa vapauttaen muut häiriöreservit uusien mahdollisten häiriötilanteiden varalle. 

Korvaavaa reserviä on saatavilla yleensä tuntien kuluessa esimerkiksi varakäyttöön suun-

niteltujen tuotantokoneistojen tai jo käytössä olevien voimalaitosten kasvatetuilla tehoilla. 

Korvaavaa reserviä ei ole sallittua käyttää normaalissa sähkönkäyttötilanteessa. Edellä 

käydyt toimintatasot, niihin rinnastettavat tuotteet ja toiminta-ajat ovat nähtävissä kuvassa 

2.9. /13/ 

 

 

Kuva 2.9. Fingridin toimintatasot ja reservituotteet valtakunnallisen tehotasapainon halli-

taan. /18/ 
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2.5 Sähkömarkkinoiden muutokset ja mahdollisuudet 

Vuonna 2009 voimaan astunut Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja 

mittauksesta muutti sähkömarkkinarakenteen vastaamaan enemmän reaaliaikaista toimin-

taa. Asetus vaati verkkoyhtiöiden kattamaan 80 prosenttia asiakkaistaan tuntimittauksen 

piiriin vuoden 2013 loppuun mennessä. Vanhoista kilowattituntimittareista ja jälkikäteen 

tehtävistä luentaselvityksistä siirryttiin etäluettaviin malleihin (AMR-mittari), joista saatiin 

jokaiselle tunnille kulutuspisteen energia- ja sähkötekniset mittaustiedot käyttöön. Edistys 

oli huimaa, sillä ennen sähkölaskun energiaosuus arvioitiin kuormitusennusteista. /23/ 

 

Tällä hetkellä sähkön loppukäyttäjien sähkönkulutusta raportoidaan tuntiperusteisesti. Uu-

siutuvan ja vähemmän joustamattoman energiatuotannon lisääntymisen takia on EU ta-

solla sovittu yhtenäisen, viidentoista minuutin taseselvitysjakson astuvan voimaan nykyi-

sen tuntiperusteisen järjestelmän sijaan. Niin sanotun varttitaseen avulla uusiutuvan ener-

gian mukana tulevat heilahdukset eivät vaikuta taseeseen niin paljon kuin tunnin sisällä 

mitattuna.  Siirto on tarkoitus toteutua vuonna 2020. Siirtymä aiheuttaa toimenpiteitä sekä 

tekniseen puoleen, mittarointiin, että sähkömarkkinoihin. Varttitaseen mukana muuttuvat 

sähkömarkkinanäkökulmasta katsottuna muun muassa sähkönkäyttöä edeltävän päivän 

sekä säätösähkömarkkinoiden kaupankäynti viidentoista minuutin sykliin. /12/ 

 

Merkittävästi uusiutuvia energialähteitä kuten tuuli ja aurinkoenergiaa hyödyntävässä säh-

kövoimajärjestelmässä ei välttämättä pystytä kasvattamaan tehoa riittävästi jos kuorma 

muuttuu nopeasti ja tuotanto on jo huipussaan. Myös ydinvoiman lisääntyminen heikentää 

nopeasti säätyvän tuotannon osuutta, sillä ydinvoimaa ajetaan tyypillisesti tasaisella tehol-

la. Kapasiteetin hallitseminen vaatii siten riittävää reserviä, mikä on taasen suorassa yh-

teydessä kokonaiskustannuksiin. Lisäksi sähköverkon tehohuiput vaativat koko systeemil-

tä riittävää toimintakykyä kuten riittävän suuria muuntajia, kaapeleita ja verkkokomponent-

teja. Nämä ovat syitä miksi sähkömarkkinat ovat ajautumassa tehopohjaiseen hinnoitte-

luun puhtaasti energiapohjaisen laskutuksen sijasta. Huipputehon leikkaus näyttäisi ole-

van välttämätöntä tulevaisuudessa, joten hinnoittelemalla ja tarjoamalla oikein räätälöityjä 

palveluita, voidaan loppukäyttäjä saada muotoilemaan sähkönkäyttöään siten, että kapa-

siteettiongelmat ovat mahdollista välttää. /37/  

 

2.5.1 Vuorokauden ja päivän sisäisten markkinoiden mahdollisuudet 

Sähkön hinnan määräytyminen pyritään vahvistamaan pitkälti vuorokausimarkkinoilla. 

Seuraavan päivän kulutus ja tuotantotaseet arvioidaan ja vahvistetaan vuorokautta ennen 

tuotantopäivään mennessä. Vuorokausimarkkinoiden tulosten julkaisun jälkeen avataan 
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päivän sisäiset markkinat. Tällä hetkellä kantaverkonhaltijat myyvät kaiken siirtokapasi-

teettinsa tarjousalueiden välille nimenomaan vuorokausimarkkinoille. Mikäli siirtokapasi-

teettia ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti vuorokausimarkkinoilla, siirtyy kantaverkonhaltija 

tarjoamaan kapasiteettiansa päivänsisäisille markkinoille. Tulevaisuudessa tulisi pohtia, 

pitäisikö siirtokapasiteettia tarjota osaksi suoraan päivänsisäisiin markkinoihin puhtaasti 

vuorokausimarkkinoiden sijasta. Muutos edesauttaisi vaihtelevan tuotannon rakennetta 

mahdollistamalla reaaliaikaisemman kaupan käynnin. /17/ 

 

Päivän sisäinen kauppa on mahdollista Suomessa Elbas-markkinoiden avulla ja ne sul-

keutuvat tuntia ennen käyttötuntia. Esimerkiksi Saksassa kauppaa voidaan käydä aina 

käyttötuntiin asti. Siirtämällä kaupankäyntiä lähelle käyttötuntia olisi mahdollista saavuttaa 

nykyistä paremmat tasemahdollisuudet. 15 minuutin taseselvitykseen siirryttäessä voitai-

siin kaupankäynti mahdollistaa vieläkin lähemmäs tuotantohetkeä. /17/ 

 

2.5.2 Säätösähkö- ja reservimarkkinoiden mahdollisuudet 

Säätösähkö- ja reservimarkkinoihin kohdistuu muutospaineita sähköverkon joustavuuden 

tarpeen lisääntymisen myötä. Tarve on käydä kauppaa yhä lähempänä käyttötuntia ja toi-

saalta ohjata tasetta käyttötunnin aikana. Myös säätötarjouksien tarjonta on pienentynyt 

etenkin ylössäätötarjousten osalta. Säätösähkömarkkinoihin osallistumista tulisikin tarkas-

tella esimerkiksi pienemmällä säätökokorajoituksella, sillä tällä hetkellä vähimmäiskapasi-

teetiksi on määritetty 5 MW:ksi. Vähimmäiskapasiteetti on mahdollista koostaa kuitenkin 

useammasta pienemmästä yksiköstä. Myös mittaukseen liittyviä vaatimuksia tulisi keven-

tää sekä lisätä läpinäkyvyyttä markkinoille. Läpinäkyvyyttä tulee kuitenkin rajoittaa siten, 

ettei markkinatoimijoiden tuotantosuunnitelmien taso lähde heikkenemään. Laadukkaiden 

ja luotettavien tuotantosuunnitelmien sekä kulutusennusteiden merkitys tehotasapainon 

ylläpitämisessä on nimittäin suurta. Kantaverkonhaltijat perustavat sähköjärjestelmän te-

hotasapainon juuri näihin ennusteisiin. /17/ 

 

2.6 Kysynnän jousto sähkömarkkinoilla 

Uusiutuvan energia lisääntyessä sähkövoimajärjestelmä on yhä enemmän riippuvainen 

sää- ja ympäristöolosuhteista. Etenkin tuuli- ja aurinkosähkön lisääntyessä voi tuotantote-

ho vaihdella jopa tuntitasolla merkittävästi. Uusien tuotantomuotojen mukana myös liike-

energian inertia vähenee, mikä lisää entisestään sähkövoimajärjestelmän sähköteknisen 

tasapainon haasteita. Näin ollen joustavan tuotannon vähentyessä, on tarkoituksen mu-

kaista puhua kysynnän joustosta. /37/ 
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Kysynnän joustolla tarkoitetaan sähkövoimajärjestelmän sähkönkäytön siirtämistä sellaisil-

le ajanhetkille, kun käyttöä on vähemmän tai hintataso on matalampi. Kysynnän joustoa 

voidaan hyödyntää suoraan sähkövoimajärjestelmän taajuuden säätöön, tasehallintaan tai 

reservituotteisiin, joiden mukana sähköverkon tasapainon hallinta helpottuu. Näitä sopeut-

tamistoimintoja toteutetaan sähkömarkkinoiden kautta tarjoamalla kuorman haltijoille eri-

laisia kauppapaikkoja. /14/ 

 

Kysynnän joustoa voidaan hyödyntää monessa eri sovelluksissa ilman, että loppukäyttäjä 

joutuisi juurikaan muokkaamaan tottumuksiaan normaaliin sähkönkäyttöön. Kysynnän 

joustoon soveltuvia kohteita ovatkin esimerkiksi rakennuksen talotekniikka kuten sähkö-

lämmitys, ilmastointi ja valaistus. Kysynnän jouston avulla voidaan vaikuttaa rakennuksen 

huipputehojen lisäksi myös verkon ja liittymispisteiden mitoitustehoihin. Tällä on vaikutus-

ta koko sähköverkon rakenteeseen, sillä pienempi mitoitusteho on yhteydessä verkon 

vahvuuteen. /37/   

 

Kysynnän jousto luo mahdollisuuksia sähkömarkkinanäkökulmasta eri toimijoille seuraa-

vasti: 

- Kantaverkkoyhtiölle joustavat markkinat luovat mahdollisuuksia tehotasapainon ja 

taajuuden hallintaan sekä säätöön. Joustoa tarvitaan käyttö-, häiriöreservien ja 

mahdollisen tehopulan aikana 

- Jakeluverkkoyhtiön hyödyntämisnäkökulma liittyy sähköverkon pitkän aikavälin 

suunnittelussa etenkin verkon mitoituksen näkökulmasta. Vika- ja poikkeustilantei-

den huipputehon hallinta on myös mahdollista toteuttaa kysynnän jouston avulla  

- Sähköenergian vähittäismyyjän hyödyt nousevat esiin sähkön hankinnassa ja sää-

tösähkömarkkinoiden tarjouksissa. Vaikutuksia nähdään myös oman taseen hal-

linnassa muiden toimenpiteiden rinnalla sekä myös uusien tuotteiden ja liiketoi-

minnan muokkaamisessa 

- Loppukäyttäjän kannalta motiivit liittyvät pääsääntöisesti kustannuksiin. Kulutuksen 

välttäminen kalliina hetkinä, ostosähkön vähentäminen, huipputehon rajoittaminen 

ja oman pientuotannon hyödyntäminen on mahdollisuuksia kysynnän joustoa so-

vellettaessa. Myös liittymäkoko voidaan onnistua rajoittamaan pykälää pienem-

pään oikealla huipputehon suunnittelulla 

- Laite- ja järjestelmätoimittajat kuten myös palvelun tarjoajat hyötyvät kysynnän 

jouston uusien tuote- ja liiketoimintamahdollisuuksien avulla. /37/ 
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Kysynnän joustolla voidaan osallistua tuotantoresurssien tapaan samoille markkina-

paikoille. Riippuen markkinapaikasta voi kysynnän jouston vaikutus olla kuitenkin hy-

vin pieni ja siitä saatava tuotto marginaalinen, joten tarjottava kuorman soveltuvuus eri 

markkinapaikoille tulee punnita tarkoin. Taulukossa 2.2 on esitetty joustoaikoja ja mui-

ta teknisiä vaatimuksia kysyntäjouston markkinapaikkoihin osallistumisesta. Tauluk-

koon on lisäksi annettu kysyntäjouston ansaintatasot. /14/ 

 

Taulukko 2.2. Markkinapaikat kysynnän joustoon Suomessa vuonna 2018. /14/

 

 

Sähkön varastointi on kysyntäjouston kannalta myös varteen otettava vaihtoehto. Varas-

toimalla ja purkamalla energiaa akkuihin tai superkondensaattoreihin, voidaan niitä hyö-

dyntää sähkövoimajärjestelmän käytön optimointiin. Akkujen hinnat ovat olleet jo vuosia 

laskusuunnassa ja nyt niiden hinnat alkavat lähestyä kannattavuuden rajaa. Varastoinnin 

markkinat luovat näin ollen uusia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Akkujen soveltuvuus 

erilaisiin markkinapaikkoihin tulee kuitenkin tarkastella riittävän hyvin. Varastot sopivatkin 
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esimerkiksi taajuudensäätömarkkinoihin paremmin kuin vaikkapa säätösähkömarkkinoille. 

/34/ 

 

2.6.1 Implisiittinen ja eksplisiittinen kysynnän jousto 

Implisiittinen kysynnän jousto perustuu hinta-ohjaukseen. Implisiittisessä joustossa tarkoi-

tus on siirtää kulutusta korkean tuntihinnan kohdasta edullisempaan hetkeen. Loppukäyt-

täjä ei itse ohjaa joustoa vaan välikätenä toimii sähkömyyjä tai muu toimija jolla on asiak-

kaan sähkötasevastuu. Implisiittinen kysyntäjousto on käytössä spot-markkinoilla. Suo-

messa on mahdollisuus tällä hetkellä toimia vapaasti myös teknisen puolen joustopalvelun 

tarjoajana. Toimijan tehtävä on toteuttaa asiakkaan tahtoa esimerkiksi ohjaamalla säh-

könkulutusta markkinahinnan mukaisesti. Joustopalvelun tarjoaja ei ole kuitenkaan mark-

kinaosapuoli, sillä se ei tarjoa suoraan joustavaa kapasiteettia tai energiaa sähkömarkki-

noille vaan toimii asiakkaan lukuun. Palvelua voidaan tarjota myös suoraan tasevastaavil-

le tai sähkömyyjille. /54/ 

 

Eksplisiittinen kysynnän joustossa sähkönkulutusta hallinnoidaan ulkopuolisen ohjauksen 

kautta. Eksplisiittistä joustoa käytetään tällä hetkellä reservimarkkinoiden taajuusohjattuun 

häiriöreserviin (FCR-D), jonka ansaintalogiikka perustuu aktivoinnissa olevaan kapasiteet-

tiin. Reservejä käytiin tarkemmin läpi luvussa 2.4. Eksplisiittistä joustoa tarjotaan markki-

noille aggregaattorin eli markkinoita yhdistävän osapuolen kautta. Aggregaattori kokoaa 

yhteen asiakkaiden tuotannon, kulutuksen tai varastot yhteen markkinalähtöiseen koko-

naisuuteen. Isommalla kokonaisuudella on mahdollista suorittaa tehokkaampaa kaupan-

käyntiä niin, että sekä loppukäyttäjä että aggregaattorin hyötyy tilanteesta. Aggregaatto-

riksi voi olla tasevastaava, sähkömyyjä tai muu toimija. /54/ 

 

2.6.2 Kysynnän jouston sovellettavuus rakennuksissa 

Pienasuntojen sekä liike-, toimisto- ja palvelurakennusten mahdollisuudet kysynnän jous-

toon ja tehotasapainon edesauttamiseen ovat hieman erilaiset. Suurimmassa osassa 

pienasuntoja automaatiojärjestelmien osuus kiinteistön tekniikasta on yhä pientä. Tällöin 

myös kysyntäjouston kokonaisoptimointiin tarvittava äly puuttuu. Pienkiinteistöjen joustava 

käyttö on mahdollista toteuttaa yksikertaisimmillaan kaukoluettavien AMR-mittareiden 

kuormanohjausrelekärjen avulla. Tällöin säätömahdollisuudet eivät ole laajoja, vaan mitta-

rin avulla voidaan joustaa esimerkiksi lämmityksen ohjaamisessa. Ohjaus on edellä maini-

tussa tapauksessa yksisuuntainen, joten kommunikointia ei ole mahdollista toteuttaa suo-

raan kysyntäjoustoa pyytävän elimen kanssa. /37/ 
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Kiinteistöautomaation avoimet väyläratkaisut ovat potentiaalisia toteutusratkaisuja kysyn-

nän jouston implementoinnissa rakennuksen sisällä. Esimerkiksi KNX edustaa Suomessa 

merkittävää osaa rakennusautomaatioon liittyvistä kaupallisista tuotteista. Avoimeen väy-

lään voi liittyä kenen tahansa laitevalmistajan kenttälaite, johon on haettu KNX hyväksyn-

tä. Hyväksyntä takaa laitteen yhteensopivuuden ja toimivuuden myös laajennus- ja vikati-

lanteissa. /53/ 

 

Tällä hetkellä on olemassa muutamia palveluntuottaja, jotka tarjoavat suoraan kiinteistön 

sähköjärjestelmän optimointia internetin yli kuten OptiWatti ja eKaista. Järjestelmät mo-

dernisoivat etenkin vanhoja sähkölämmitteisiä omakotitaloja hallinnoimalla sähköllä toimi-

via lämmittimiä, ilmalämpöpumppuja, vesivaraajia ja muita lämmitysjärjestelmiä kuten au-

ton lohko- ja sisätilanlämmittimiä. Molemmat järjestelmät perustuvat internetin yli liitettä-

vään säätöyksikköön sekä tähän sovitettaviin antureihin. Järjestelmissä on myös seuran-

tamahdollisuus mobiililaitteiden sovellusten kautta. eKaista tarjoaa optimoinnin lisäksi 

sähkösopimusta kiinteähintaisella sopimuksella. Tulevaisuudessa edellä mainittujen koti-

automaatiojärjestelmien lisääntyessä myös kehittyneempi kysynnän jouston ohjaustapa 

on mahdollinen, mutta toistaiseksi ohjausmallit ovat olleet pääasiassa kiinteistön sisäisten 

järjestelmien kokonaisuuksia. /41, 46/ 

 

Joka tapauksessa riippumatta kiinteistön ohjausmekanismin toteutuksesta, tulee kysyn-

nän joustossa huomioida kuormanohjaukseen soveltuvien järjestelmien reunaehdot sekä 

ohjauksien ajalliset pituudet siten, ettei yksittäinen järjestelmä aiheuta haittaa taloteknisten 

järjestelmien kokonaisuudelle tai rakennuksen yleiselle toimivuudelle. Esimerkiksi ilman-

vaihdon joustamisessa tulee huomioida ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/199), sosiaali- ja terveysministeriön terveydensuojelulain (763/1994) sekä näitä pää-

osin toimeenpanevan sisäilmastoluokituksen 2018 vaatimustasot oleskelutilojen sisäil-

maston laadulle. /39/ Ilmanvaihdon joustamisen esteeksi saattaa nousta myös ohjausten 

nopeusvaatimukset, sillä tavanomaisesti ilmanvaihtokoneiden säädöt ohjelmoimaan teh-

täväksi hallitusti. Myös muut kriittiset reunaehdot kuten järjestelmien jäätymisvaarat, läm-

pötilahäiriöt, hätä- ja huoltopysäytykset, palohälytykset ja muut hälytystoiminnot tulee 

huomioida ohjauksia suunnitellessa. Kuvassa 2.10 on esitetty esimerkki omakotitalon oh-

jauspotentiaalin määrityksistä kysyntäjoustoa varten sekä arviot kuormien ohjauksiin so-

veltuvista aikajaksoista järjestelmien toimiessa oletusarvoisesti. Sisäilmaston laatutekijöitä 

käsitellään tarkemmin luvussa 4.1 /37/ 
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Kuva 2.10. Kysynnän jouston eri ohjauspotentiaalit omakotitalon automaatiojärjestelmäs-

sä. Järjestelmä on väyläpohjainen. /37/ 

 

Tehon leikkaamista varten suurin ohjauspotentiaali näyttäisi olevan sähkölämmitystä käyt-

tävät asuinrakennukset. Taulukossa 2.3 on arvioitu sähkölämmityslaitteiden lämmitysteho-

ja sekä ohjauspotentiaaleja SLY-ohjaukseen perustuen. Tuloksista on nähtävissä, että 

pelkästään nykyisellä AMR-järjestelmällä kiinteistön kysyntäjouston ohjauspotentiaali on 

merkittävä. Kello-ohjauksella saavutettaisiin 3286 MW ja teho-ohjausvarauksella 2888 

MW ohjausvaraus. /37/ 
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Taulukko 2.3. Arviointia pien- ja rivitaloasuntojen sähkölämmitystehojen ja ohjauspotenti-

aalien mahdollisuuksista. /37/ 

 

 

Liike-, toimisto- ja palvelurakennuksissa on jo vuosia käytetty rakennusautomaatiojärjes-

telmiä ja valvonta-alakeskuksia talotekniikan ohjaamiseen ja säätämiseen. Kysyntäjouston 

kannalta lähtökohdat kiinteistörakennuksen joustavassa käytössä ovat järjestelmäntasolla 

siten paremmat kuin asuinrakennuksissa, sillä vaadittavat muutokset voidaan tehdä suo-

raan kiinteistöautomaation ohjelmaan. Näin ollen esimerkiksi nykyisiä valvonta-

alakeskuksia voidaan opettaa kytkemään kuormia pois kun kysyntäjouston elin niin pyy-

tää. Liike-, toimisto- ja palvelurakennuksissa kysynnän jouston mahdollisuudet ovat pää-

asiassa ilmanvaihdon, valaistuksen, sulanapidon ja jäähdytyksen joustamisessa. Lisäksi 

rakennusautomaatioon liittyvät lukuisat taajuusmuuttajaohjatut moottorit ja pumput ovat 

mahdollista valjastaa kysynnän joustoon mukaan. Kuitenkin karkeasti voidaan summata: 

mitä enemmän tehoa halutaan leikata, sitä vähemmän aikaa rakennus voi olla joustossa. 

Taulukkoon 2.4 on kerätty arviot sähkötehojen suuruudesta edellä mainituista järjestelmis-

tä. /37/ 

 

Taulukko 2.4. Arviot liike-, toimisto- ja palvelurakennusten sähkötehoista. /37/ 
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3 ENERGIATEHOKKUUS 

 

 

Energiatehokkuudella tarkoitetaan yleensä energiankäytön hyötysuhdetta ja sen paranta-

misella pyritään tuottamaan sama prosessi tai toiminto tavallista pienemmällä energia-

määrällä. Energiatehokkuuden motiivit ja vaikutukset liittyvät suuresti luonnonvarojen 

säästämiseen, mutta monesti puhutaan myös kustannusperusteisesta energiatehokkuu-

desta. Suomessa kulutettiinkin vuonna 2017 asukasta kohden 245 GJ energiaa, joten 

energiatehokkuuden mahdollisuudet ovat mittavat. Kapasiteettitehokkuus on energiante-

hokkuuden rinnalla toinen tärkeä tarkastelukohta kun mietitään käytettävissä olevan tai 

käyttöön tulevan kapasiteetin hyödynnettävyyttä ja riittävyyttä. Sähköverkon kannalta sekä 

energiatehokkuudella että kapasiteettitehokkuudella on merkitystä. /80/ 

 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan energia- ja kapasiteettitehokkuuden vaikutusta sekä 

ympäristöön että sähköverkkoon. Lisäksi luvuissa syvennytään näiden toteutumiseen ra-

kennusten sähkönkäytön kannalta, sillä yhdessä kysynnän jouston kanssa voidaan säh-

kövoimajärjestelmään saavuttaa merkittäviä muutoksia sekä edesauttaa sen toimivuutta 

tulevaisuuden sähkövoimajärjestelmän muutosten mukana. 

 

3.1 Energiatehokkuuden taustat 

Energiatehokkuus käsitteenä voidaan laajentaa oikeastaan mihin tekniseen asiaan tai lait-

teeseen tahansa, mutta merkittävä osa Euroopan laajuisesta energiakulutuksesta kuluu 

kuitenkin rakennuksiin ja siksi näiden energiatehokkuutta on syytä tarkastella lähemmin. 

Vuonna 2010 Euroopan energiakulutuksesta kului 40 prosenttia rakennuksiin. Kotitalouk-

sien osuus oli rakennusten energiankulutuksesta 70 prosenttia. Rakennusten energianku-

lutuksen ja suorien päästöjen osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli 18,4 prosenttia sa-

maisena vuonna. Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla on mahdollisuus vähen-

tää jopa viidennes energiankulutuksesta pitämällä kehittämistoimenpiteiden pääpaino ko-

konaisuuksien hallinnassa. Etenkin rakennuksen lämpöhäviöihin (vaippa, lämpölähteiden 

hyötysuhteet jne.) tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Muita tärkeitä näkökulmia ovat ener-

giankulutuksen tehostaminen, ilmaisenergioiden hyödyntäminen, energiakulutuksen ohja-

us sekä tuotantomuotojen tehokkuuden tarkastelu. /72/ 

 

Suomi sijaitsee leveyspiirin 60˚ – 70˚ välillä ja kuuluu siten maapallon mittakaavassa arkti-

siin alueisiin. Vuoden keskilämpötilat ovat vain hieman yli nollan celsiusasteen ja näin ol-

len lämmöneristämisellä on merkittävä vaikutus energiatehokkuuteen. Energiatehokkuu-
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den historia rakennuksissa yltääkin 1970-luvulle, jolloin ulkovaipan tiiveyteen ja eristävyy-

teen alettiin kiinnittää tarkempaa huomiota. Samalla lämmön läpäisevyyteen tuli muutok-

sia uudisrakentamisen osalta. /72/ 

 

Energiatehokkaampien rakennuksen tulemiseen vaikutti lämmityskustannusten kasvu, 

kun öljyn hinta lähti nousuun 1970 luvulla. Myös öljyn loppumisen epävarmuus seuraavien 

vuosikymmenien aikana oli merkittävä huoli. Öljykriisin seurauksena lämmityksessä siirryt-

tiin uudisrakentamisessa kaukolämpöön ja suoraan sähkölämmitykseen. /72/ Öljykriisi ja 

hintojen nousu ilmiönä johtui pääasiassa polttoaineen energian hyötysuhteen heikkenemi-

sestä suhteessa sen hankinnan investointeihin. Ilmiö tunnetaan myös EROEI käsitteenä 

(Energy Return On Investment). Aiemmin helposti pumpattavaa öljyä voitiin siis hyödyntää 

edullisen energiatuotannon tavoin, mutta öljyn vähentyessä myös saatavuus vaikeutui. 

Tuotantoprosessi voitiin pitää tuottavana sijoittamalla varoja sellaisiin hankintamenetelmiin 

ja tekniikkaan, jolla öljyn pumppaaminen jälleen helpottui. Tämä aiheutti painetta kustan-

nusten kasvamiseen, mikä lopulta suisti öljylämmityksen suosion. Kuvassa 3.1 on esitetty 

periaate energiantuotannon hyötysuhteesta eli EROEI suhdeluvun muodostumisesta. Ku-

vassa on esitetty myös eri polttoaineiden sijoittumista suhdekäyrälle. /49/ 

 

 

Kuva 3.1. Energiatuotannon hyötysuhde, eli EROEI suhdeluku. /49/ 

 

3.2 Kasvihuonepäästöjen merkitys energiatehokkuuden taustalla 

Kasvihuonepäästöt ovat kasvaneet merkittävästi vuosien 1970 – 2010 aikana. Päästöjen 

kasvu korostui vuosien 2000 – 2010 välillä, kun keskimääräiset vuosittaiset kasvihuone-

päästöt kasvoivat 2,2 prosenttia vuodessa ja olivatkin jakson loppua kohden suurimmat 

sitten ihmiskunnan historiassa. Finanssikriisi vuonna 2008 laski päästöjä hetkellisesti, 
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mutta myöhemmin ne ovat olleet jälleen nousussa. Ihmisten aiheuttamista kasvihuone-

päästöistä on hiilidioksidi kaikkein kriittisin ympäristön kannalta ja sen osuus vuoden 2010 

tilastojen mukaan oli 76 prosenttia kaikesta ilmaan päästetyistä kasvihuonekaasuista. 

Fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen sekä teollisuuden kasvu aiheutti yhteensä 

78 prosentin hiilidioksidipäästöjen kokonaiskasvun vuosien 1970 – 2010 aikana. /72/ 

 

Maapallon ilmasto on lämpenemässä ja siitä on viitteitä muun muassa ilmakehän kasvi-

huonepitoisuuksien kasvuna, meren lämpötiloista, arktisten alueiden lumen ja jään sula-

misista, poikkeuksellisten myrskyn lisääntymisenä ja niin edelleen. Kuluneet vuosikym-

menet sadan vuoden sisällä ovat olleet toisiinsa nähden yhä lämpimämpiä. Ilmastonmuu-

toksen vaikutuksia voidaan kuvata lämpötasapainoa muuttavan suureen, säteilypakotteen 

avulla. Suure vertailee heijastuneen ja absorboituvan säteilyn suhdetta ja se on yleisesti 

käytössä ilmastotieteessä maapallon ilmakehän ominaisuuksien kuvaajana. Lämpöpakot-

teen yksikkö on W/m2 ja se kuvaa siis tehon suhdetta pinta-alaan. Maapallon lämpötilaan 

vaikuttavien eri tekijöiden säteilypakotteen kokonaislukuarvo kertoo, kuinka säteilyn vaiku-

tus eli toisin sanoen miten lämpötase on muuttunut. Luku määritetään tarkasteluhetken ja 

vertailevan vuoden 1750 välillä. Säteilypakotteen ollessa positiivinen, se lämmittää ilmas-

toa ja päinvastoin. Ihmisten aiheuttama säteilypakotteen kokonaisarvo oli 2,29 W/m2 

vuonna 2011. Vertailukohtana auringon säteilyvoimakkuus on kokonaisuudessa 343 

W/m2, josta takaisin heijastuu 103 W/m2. Lämmittävän osuuden vaikutus on 240 W/m2. 

/81/ Hiilidioksidipäästöt ovat suurin yksittäinen säteilypakotteen nostattaja, sillä kaasun 

ominaisuuksiin kuuluu ilmakehän heijastavuuden estäminen. Siksi hiilidioksidi onkin kriitti-

sin ihmisen tuottama kasvihuonepäästö. Kuvassa 3.2 on esitetty maapallon keskilämpötila 

ja kasvihuonepäästöjen vaikutus lämpenemään. Tehdyissä arvioissa maapallon lämpötila 

on esitetty nousevan 0,3 – 4,8 astetta vuosien 2081 – 2100 välillä. /72/ 



36 

 

 

 

Kuva 3.2. Maapallon lämpenemä ja kasvihuonepäästöjen vaikutukset ennusteisiin. /72/ 

 

Energiatehokkuudella on suuri merkitys kasvihuonepäästöjen syntymiseen. Merkittävim-

mät energiatehokkuuden parantamisen potentiaalit näyttäisivät olevan tällä hetkellä LED-

valaistuksen ja muun energiatehokkaan tekniikan tulemisessa, rakennusten eristämisen 

parantamisessa, maanviljelyyn liittyvien toimintojen sekä jätekaasujen hyödyntämisessä. 

Muun muassa näiden tekijöiden taustalla vaikuttaa vahvasti Pariisin ilmastosopimus, joka 

laadittiin vuonna 2015. Sopimus astui voimaan vuonna 2016, jolloin yli 55 prosenttia kai-

kesta maailman kasvihuonepäästöjen tuottajista olivat sitoutuneet sopimukseen. Pariisin 

sopimus antaa toimintasuunnitelmat maapallon lämpenemisen rajoittamiseen. Suunnitel-

ma on kunnianhimoinen, sillä sopimukseen on kirjattu lämpenemän rajoittuvan huomatta-

vasti alle kahden asteen. Energiatehokkuuteen sopimus ottaa suoraan kantaa antamalla 

27 prosentin tavoitteen energiatehokkuuden parantamisessa vuoteen 2030 mennessä. 

Lukua verrataan ennusteisiin. /60/ 

 

3.3 Energiatuotannon polttoaineen vaikutus energiatehokkuuteen 

Maailmassa on historian aikana käytetty monia eri polttoaineita energian tuottamiseen. 

Polttoaineiden historian alussa sovellettiin käyttöön vain puuta, missä lämpöenergia muu-

tettiin mekaaniseksi voimaksi. Sovellusta käytettiin esimerkiksi höyrykoneissa. Kun ener-

gian tarve lisääntyi uusien hyötysovellusten myötä, niiden käyttö ja myös primääripolttoai-

neiden ominaisenergiat paranivat kerta toisensa jälkeen. Ensin puu muuttui kivihiileen, 

sitten kivihiili öljyksi ja niin edelleen. Huomattavaa historian alkujuurilta tähän päivään on 

se, että polttoaineen käyttö aloitettiin uusiutuvista polttoaineista ja nyt ollaan jälleen pa-

laamassa takaisin ekoloogiseen tuotantoon. Syy muutokseen on polttoaineiden päästöra-
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joituksien tiukentumisessa ja tämä on lisännyt uusiutuvan energian tuotannon kasvua vii-

meisinä vuosikymmeninä. Sähkö suoraan primäärienergiana (esimerkiksi suoraan aurin-

gosta) hyödynnettynä mahdollistaa vieläkin paremman ominaisenergian saatavuuden ja 

polttoaineen hallittavuuden kuin yksikään muu tähän asti esitetyistä vaihtoehdoista. Säh-

kön käyttö primäärienergiana mahdollistaa myös tarkan säädettyyden polttoaineen annos-

telulle ja se on oikein tuotettuna täysin puhdasta. Historiaan peilaten ovat polttoaineiden 

käyttötottumukset vieneet vuosikymmeniä ja nyt käynnissä oleva uusiutuvien energialäh-

teiden ajankohta ennätyskorkeiden käyttöasteiden kanssa vielä epävarmaa. Tärkein ky-

symys tulevaisuudelle on, saavutetaanko hiilidioksidivapaa tuotanto riittävän ajoissa il-

maston lämpenemän kannalta. Kuvassa 3.3 on esitetty primääripolttoaineiden käytetyt 

energiamäärät ja muodot eri vuosikymmeninä. /36/ 

 

 

Kuva 3.3. Maailmalla käytettyjen primääripolttoaineiden ominaisenergiat. /36/ 

 

3.4 Kapasiteettitehokkuus 

Kapasiteettitehokkuus on hieman monimuotoisempi käsitteenä kuin energiatehokkuus. 

Kapasiteettitehokkuus kuvaa kuinka hyvin hyödynnetään olemassa olevaa tai tulevaisuu-

dessa käytettävissä olevaa kapasiteettia. Kapasiteetti hyödynnetään oikein silloin, kun se 

on mitoitettu käytettävissä olevaan kuormaan tasaisesti. Mitä suurempi on prosessin hui-

pun käyttö, sitä suurempaa kapasiteettia vaaditaan. Ylimitoitettu kapasiteetti aiheuttaa 

turhia häviöitä sekä materiaalihukkaa. Lisäksi se nostaa välillisesti myös muiden proses-

sissa olevien komponenttien kokoa ja pienentää kokonaishyötysuhdetta. Kapasiteettite-

hokkuus on näin ollen suorassa yhteydessä sekä energiatehokkuuteen että kustannuksiin. 

Kuvassa 3.4 on esitetty kapasiteettitehokkuuden vaikutusta investointi- ja operatiivisten 
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kustannusten välillä. Optimipisteessä ollaan silloin, kun nämä komponentit kohtaavat toi-

sensa. Prosessi voidaan sanoa tällöin olevan nimellishyötypisteessään.  

 

 

Kuva 3.4. Investointi- ja operatiivisten kustannusten vaikutus kapasiteettitehokkuuteen. 

 

Kapasiteettitehokkuutta on helpointa kuvata yksittäisellä esimerkillä, kuten sähköverkon 

komponentin, jakelumuuntajan avulla. Jakelumuuntajan kohdalla suurempi hetkellinen te-

hotarve johtaa suurempaan muuntajakoneeseen ja sen mukana kasvaneisiin tyhjäkäynti- 

ja kuormitushäviöihin. Samalla myös muiden verkossa olevien komponenttien kokoa 

(kaapelit, rakenteet, suojalaitteet jne.) joudutaan suurella todennäköisyydellä vahvista-

maan. Tämän mukana muun muassa investointikustannukset suurenevat. Jos kokonais-

energiatehokkuuden tarkastelua viedään vieläkin pidemmälle, tiedetään suurempien kom-

ponenttien vievän enemmän raaka-aineita. Lopputuotteiden valmistaminen vie taas 

enemmän energiaa suurempien raaka-ainemassojen mukana, mikä pienentää edelleen 

energiatehokkuuden kokonaiskuvaa. Havaitaan, että energiatehokkuus vaatii kokonaisuu-

tena varsin laajaa näkökulmaa. Jos palataan kuitenkin esimerkin mukaisen jakelumuunta-

jan energiatehokkuuteen, ohjataan sen tasoa EU:n komission regulaatiolla 548/2014. 

Säädöksessä otetaan kantaa tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöihin muun muassa siten, että 

vuonna 2021 voimaan astuvassa TIER 2 vaatimuksessa jakelumuuntajien tyhjäkäyntihä-

viöiden osuus säädetään tippuvaksi kaikissa käytössä olevissa kokoluokissa nykyisistä 

vaatimuksista 10 prosenttia ja kuormitushäviöihinkin on tulossa tuntuvia leikkauksia. 

Energia- ja kapasiteettitehokkuus on siis vahvasti läsnä sähkönjakelussa, puhumattakaan 

rakennuksien ja loppukäyttäjien laitteistoista. /59/ 
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Sähkövoimajärjestelmässä on kapasiteettitehokkuus noussut esiin kasvaneiden tehohuip-

pujen ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen myötä. Tehohuiput lisäävät paineita verkon 

vahvistamiseen samalla kun uusiutuvien energialähteiden säätömahdollisuudet vähene-

vät. Lisäksi energiantuotannon muuttuvat kustannukset painuvat tietyillä tuotantomuodoil-

la yhä alemmaksi, kun energian tuotantoon tarvittava polttoaineen hinta lähestyy nollaa. 

Pienillä muuttuvilla kustannuksilla toimivia energialähteitä ovat muun muassa aurinko- ja 

tuulivoima. Sähkön markkinahinnan muodostumista käytiin tarkemmin lävitse luvussa 

2.3.1. 

 

Energiantuotannon polttoaineen hinnan pienentyminen vaikuttaa koko sähkönjakelun ti-

laan siten, että suurin osa tuotantoon kohdistetuista kuluista koostuu pääoma eli inves-

tointikustannuksista. Tulevaisuudessa luultavasti yhä suurempi osa sähköverkon kilpailus-

ta perustuu juuri investointikuluihin ja niiden suhteessa käytettävissä olevaan tehoon. Sik-

si on todennäköistä, että kapasiteettitehokkuuden mukana sähkölaskun sisältö tulee pe-

rustumaan puhtaan energiamittauksen lisäksi tehopohjaiseen veloitukseen. Sähkönkäyttä-

jä tulee siten maksamaan tulevaisuudessa tuotantokapasiteetin ylläpidosta. /20/ 

 

3.5 Rakennusten energiatehokkuuden direktiivit EU:n tasolla 

Rakennusten energiatehokkuutta säädetään ja ohjataan Euroopan Unionin tasolla monel-

la eri tavalla. Energiatehokkuuden hallitsemiseksi on EU:lla käytössä ilmasto- ja energia-

poliittisia tavoitteita, joiden avulla on annettu suuntaviivat vuosien 2020, 2030 ja 2050 ta-

voitetasoille. EU:lla on käytössä myös ohjaavia direktiivejä, joilla määrätään tarkemmat 

keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseen. EU antaa direktiivien toteuttamiseen toimek-

siantoja standardoimisorganisaatioille tuottaa tarvittavia standardeja energiatehokkuus-

keinojen saavuttamiseksi. Energiatehokkuuden merkittävimmät direktiivit rakentamisen 

ohjaamiseen ovat energiatehokkuusdirektiivi (EED) sekä rakennusten energiatehokkuus-

direktiivi (EPBD). /72/ 

 

Energiatehokkuusdirektiivin tavoite on toteuttaa pitkän aikavälin strategiaa energiatehok-

kuuden edistämisessä. Sen tarkoitus on edistää energiamarkkinoita sekä poistaa olemas-

sa olevia markkinahäiriöitä energian toimituksen ja käytön edestä. Direktiivi on uusittu vii-

meksi vuonna 2012. /72/ 

 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päätarkoitus on ajaa uudisrakentamista kohti 

nollaenergiarakennuksia sillä painotuksella, että vuoden 2018 loppuun mennessä julkisten 

rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia. Lisäksi vuoden 2020 loppuun men-
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nessä vaatimukset kiristyvät siten, että säätely siirtyy koskemaan myös muita kuin julkisia 

rakennuksia. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädellään myös rakennusten 

kokonaisenergiatehokkuuden laskentamenetelmien käyttöä ja energiatehokkuustodistuk-

sien vaatimustasoa. Direktiivi on annettu vuonna 2010. /83/ 

 

Muita rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia direktiivejä ovat ekosuunnitteludirek-

tiivi (Ecodesign) ja energiamerkintädirektiivi (ELD). Ekosuunnitteludirektiivi on uusittu 

vuonna 2009. Ekosuunnitteludirektiivi käsittelee rakentamisen ja talotekniikan materiaalien 

sekä laitteiden ekoloogista suunnittelua, valmistusta ja myyntiä. Säätely koskee suoraan 

esimerkiksi rakennuksiin tarkoitettujen pumppujen ja puhaltimien suunnittelua. Direktiivin 

tarkoitus on edesauttaa energiatehokkuuden kestävää kehitystä sekä ympäristösuojelun 

tasoa. Sen tarkoitus on myös varmistaa energiahuollon vapaus. Energiamerkintädirektiivi 

on samassa viitekehyksessä ekosuunnitteludirektiivin kanssa määräämällä merkintöjä 

tuotteiden valmistuksessa tarvittavaan energiaan ja voimavarojen käyttöön. Direktiivi on 

uudelleen annettu vuonna 2010 ja se säätelee sellaisia tuotteita, joiden energiankäyttö on 

suoraan merkittävää tai ovat välillisesti yhteydessä energian tai muiden voimavarojen 

käyttöön. Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta henkilö- tai tavaraliikenteeseen. Myös käytet-

tyjen tuotteiden osalta direktiivi on vapautettu. /81/ 

 

RES-direktiivi säätää ja ohjaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä rakennusten energian 

käyttöön. Direktiivi on vuodelta 2009 ja sitä on viimeksi muutettu 2015 tavoitteena vaikut-

taa pienentävästi biopolttoaineiden aiheuttaman epäsuoran maankäytön muutoksiin. Di-

rektiivin alkuperäinen tarkoitus on yhdenmukaistaa uusiutuvien energian käyttöä kansalli-

sella tasolla. Siinä säädetään minimitasot uusiutuvien energialähteiden käytöstä raken-

nuksien ja liikenteen kokonaisenergiamäärästä. /9/  

 

3.6 Rakennusten energiatehokkuuden direktiivit Suomessa 

Suomen energiatehokkuuden direktiivit ja säännökset perustuvat EU:n määräyksiin. Suo-

mi on kuitenkin ollut aktiivinen energiatehokkuuden saralla jo ennen kattavan EU-tasoisen 

säätelyn olemassa oloa, joten energiatehokkuuden ohjaaminen on juurtunut syvälle toi-

miimme jo vuosikymmenien ajan. Energia- ja ilmastostrategia on suuri vaikuttaja Suomen 

energiatehokkuuden päätösten edesauttajana. Strategia ohjaa energia- ja ilmastotavoit-

teiden toimenpiteitä politiikan tasolla, jolloin säädetyt menetelmät esiintyvät tehokkaina 

suunnannäyttäjinä energia-alalla. Energia- ja ilmastostrategia on päivitetty viimeksi vuon-

na 2016. Päivitys sisälsi tavoitteet uusiutuvan ja päästövapaan energiaosuuden kasvat-

tamisesta yli 50 prosenttiin 2020 luvun aikana. Myös omavaraisuuden tavoite asetettiin 55 
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prosenttiin. Kivihiilen käyttö tulisi lopettaa ja tuontiöljyn ostaminen Suomen tuotannon 

käyttöön puolittaa ajanjakson kuluessa. /72/ 

 

Suomen kansallisella tasolla energiatehokkuustoimia ohjaa Energiatehokkuuslaki ja ener-

giakatselmukset. Vuodesta 1993 alkaneet vapaaehtoiset energiakatselmukset määrättiin 

EED 2012 mukana pakollisiksi suurien yritysten kohdalta. Direktiivin mukana syntyi ener-

giatehokkuuslaki, asetus katselmoijan vaatimuksista (VNa 20/2015) sekä katselmointira-

portista (TEMa 41/2015). Energiatehokkuuslaki säätää toimenpiteitä energiatehokkuuden 

toteuttamisesta ja edistämisestä. Sen tarkoitus on myös antaa vaatimuksia valvontaan ja 

edesauttaa toteutusta energiatehokkaan sähkön, lämmön ja ylijäämälämmön hyödyntämi-

sestä energiamarkkinoilla olevien yritysten piirissä. Käytännössä energiatehokkuuslaki 

vaatii, että suurien yritysten tulee tehdä niin sanottuja energiakatselmuksia vähintään nel-

jän vuoden välein sisältäen yhden kohdekatselmuksen. Kohdekatselmus voi olla osa 

isompaa rakennuskokonaisuutta, mutta sen tulee olla minimissään 10 prosenttia yrityksen 

kokonaisenergian käytöstä. Energiakatselmuksien ensisijainen tavoite on edistää energi-

an tehokasta käyttöä. /24/ 

 

Energiatodistus on rakennuksen energiatehokkuuden vertailuun tehty työkalu ja sen käyt-

tö astui voimaan 2013. Laki toteuttaa EPBD:ssä annettuja vaatimuksia. Energiatodistus 

laaditaan rakennuksen E-luvusta, joka on määritetty rakennuksen laskennallisen vuotui-

sen ostoenergian kulutuksesta. Ostoenergiankulutus on lisäksi painotettu eri kertoimilla 

energiamuotojen käytön mukaan. Energiatodistus on näin ollen käyttökelpoinen vertaile-

maan myös uusien ja vanhojen rakennusten ominaisuuksia keskenään. /25/ 

 

Energiatodistus vaaditaan vanhoista myynti- ja vuokralla olevista, pinta-alaltaan yli 50 ne-

liömetrin rakennuksista ja jotka ovat tarkoitettu pysyviksi asunnoiksi tai rakennuksiksi. 

Säätely ei koske suojeltuja rakennuksia, kirkkoa tai muuta uskonnollista toimintaa palvele-

via rakennuksia, puolustushallinnon rakennuksia, kasvihuoneita tai väestönsuojia mikäli 

niiden käyttö vaikeutuisi kohtuuttomasti energiatehokkuuden säätelyllä. Laki ei koske 

myöskään loma-asuntoja, teollisuus-, korjaamo- tai varastorakennuksia, jäähalleja eikä 

uimahalleja. Lisäksi muuhun kuin asumiskäyttöön tarkoitetut maatilarakennukset ovat va-

pautuksen piirissä jos niiden energiantarve on pieni tai rakennuksen käyttökohde toimii 

alalla, joka on alakohtaisen kansallisen energiatehokkuussopimuksen piirissä. Myös lii-

kenteen rakennukset ja erilliset moottoriajoneuvosuojat ovat vapautettuja laista. Energia-

todistus vaaditaan kaikilta uusilta rakennuksilta haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 

125 § mukaista rakennuslupaa. /25/  
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädetään yleiset rakentamisen ehdot Suomessa. 

Se antaa yleiset vaatimukset rakentamisen teknisiin ominaisuuksiin sekä lupamenettelyi-

hin ja viranomaisen valvontaan. Laissa on annettu rakentamisen toimenpiteiden tarkem-

mat vaatimukset koskemaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaa (Rak-Mk), jonka 

avulla ohjataan käytännössä niitä tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla lait energiatehok-

kuudesta saavutetaan. Kokoelma koskee lähinnä uudisrakentamista tai rakennuksien tiet-

tyjen osien uusimista. Muulloin on käytetty energiatehokkuuden parantamisessa korjaus- 

ja muutostöiden asetusta (YMa 4/13). Rakentamismääräyskokoelman säännökset ovat 

velvoittava, mutta kokoelma sisältää myös ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Kokoelmaa 

ylläpitää ympäristöministeriö. /72/ 
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4 TALOTEKNIIKAN JÄRJESTELMÄT JA KYSYNNÄN JOUSTO 

 

 

Rakennuksen talotekniikka koostuu LVISA-tekniikasta kuten ilmanvaihto-, jäähdytys-, 

lämmitys-, vesijohto-, valaistus-, turva- (palo-, rikos-, kulunvalvonta jne.) ja rakennusau-

tomaation tekniikasta. Pääosa rakennuksen energiankulutuksesta lukeutuu kuitenkin 

lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon, joten niiden oikea toiminta on erityisen 

tärkeää myös sähkövoimajärjestelmän näkökulmasta. Lisäksi jos kuormia halutaan ohjata 

sähkömarkkinoiden mukana, tulee näiden järjestelmien olla riittävän toimintakuntoisia ja 

perusominaisuuksia vastaavia. /72/ 

 

Tyypillisiä rakennuksen talotekniikan optimoinnin lähtökohtia ovat lämmitysjärjestelmän 

meno- ja paluuveden paineiden asetukset, lämmitysverkoston säätökäyrien ja pudotus-

jaksojen ohjaukset, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen käyntijaksot, aika- ja taso-ohjaukset 

lämmitykseen sekä ilmanvaihtoon. Lisäksi sisä- ja ulkovalaistuksen ohjaukset ovat tyypilli-

siä rakennuksen tavoiteolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. /76/ 

 

Talotekniikan toimintaan vaikuttavat säädöksien ja vaatimusten lisäksi tilojen viihtyisyy-

den, turvallisuuden, terveyden ja energiatehokkuuden tavoitteet. Laatutavoitteita ohjataan 

sisäilmastosuositusten kautta, jonka sisältöä käydään läpi tarkemmin seuraavassa luvus-

sa. Tavoiteolosuhteiden saavuttaminen edellyttää laitteiden ja järjestelmien riittävää toi-

minta-kuntoa sekä oikeita teknisiä asetteluja.  

 

Rakennuksen toimivuuden kannalta tulee rakennusautomaation ja talotekniikan olla tar-

koituksenmukaisia. Toimivaan kokonaistalotekniikkaan pitää vaikuttaa kaikilla mahdollisilla 

tavoilla jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, jolloin annetaan selvät tavoitteet järjestelmi-

en toimintaan. Laitevalintojen tulee tukea sekä ekosuunnitteludirektiiviä että energiamer-

kintädirektiiviä. /72/ 

 

4.1 Rakennuksen sisäolosuhteet 

Tärkein yksittäinen osa-alue talotekniikan toimintaympäristössä on rakennuksen sisäolo-

suhteet. Riittävät sisäolosuhteet tulee voida saavuttaa mahdollisimman pienellä energian-

kulutuksella noudattaen kaikkia sisäolosuhteita koskevia vaatimuksia. Sisäolosuhteiden 

energiankulutusta voidaan ohjata paitsi rakennuksien ominaisuuksilla, niin myös energia-

tehokkaaksi valituilla sähkölaitteilla. Esimerkiksi taajuusohjatut pumput ja -puhaltimet sekä 

EC-moottorit ovat tulleet pysyviksi keinoiksi talotekniikan energiatehokkuuden parantami-
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sessa. Lämmitysratkaisuihin käytetään useasti lämpöpumppuja kuten ilma- ja maalämpö-

pumppuja niiden hyvä hyötysuhteen takia. Myös LED-valaisimien käyttö rakennuksissa on 

lisääntynyt merkittävästi ja näiden valolähteiden käyttö tukee sisäilmaston laatukriteereitä 

hyvän säädettävyyden takia. /72/ 

 

Rakennuksen sisäilmaston suunnittelua ja laatua säädetään ympäristöministeriön maan-

käyttö- ja rakennuslain (132/199) sekä sosiaali- ja terveysministeriön terveydensuojelulain 

(763/1994) avulla. Asetuksissa annetaan vaatimuksia sisäilman lämpötilaan, laatuun, kos-

teuteen, ilmanvaihtoon, ilman virtauksiin, valaistukseen sekä meluun. Myös mittauksiin ja 

mittaajaksi edellyttäviin pätevyyksiin annetaan vaatimuksia. Jotta rakennus voisi osallistua 

sähköverkon kysynnän joustoon, tulee sähkömarkkinanäkökulmien lisäksi käydä lyhyesti 

läpi sisäilmastoon liittyvää säätelyä ja suosituksia riittävien olosuhteiden takaamiseksi ra-

kennuksen sähkönjouston aikana. 

 

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asunnon tai muun oleskelutilan ilmanvaihto tu-

lee olla riittävää ja sen laadun hyvää. Laki määrää, että ilma pitää vaihtua koko oleskeluti-

lassa siten, ettei hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylitä ulkoilmaan verraten 1150 

ppm viitearvoja. Lisäksi sisälle tuleva ulkoilmavirta tulee olla vähintään 0,35 dm3/s kaikissa 

asuinhuoneissa mikäli pienempään arvoon ei ole perusteita. Kouluissa, päiväkodeissa ja 

muissa suurempaan väkimäärää palvelevissa kohteissa tulee ilmavirtaus olla vähintään 6 

dm3/s henkilöä kohden ilman alentavaan arvoon olevia perusteluita. Sisäilman lämpötilalta 

taasen vaaditaan riittävää tasaisuutta ja taulukon 4.1 mukaisia toimenpiderajoja. Edellä 

mainitut toimenpiderajat sekä ilmanvaihdon että lämpötilan osalta ovat mikrobivapaan ja 

terveen oleskelutilan lähtökohdat. /26/ 
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Taulukko 4.1. Asuntojen ja rakennusten ilmavirtauksien ja sisälämpötilojen toimenpidera-

jat. /26/ 

 

 

Taulukon 4.1 lämpötilaindeksiä käytetään keskiarvolämpötilojen arvioinnissa. Taulukossa 

on annettuna alimmat keskiarvolämpötilaindeksit lattia- ja seinäpinnoille. Arvo lasketaan 

sisä- ja ulkopintojen lämpötilaeroilla ja skaalataan prosenttiasteikolle yhtälön 4.1 mukai-

sesti.  

TI =
Tsp−To

Ti−To
∗ 100%         (4.1) 

, missä Tsp on sisäpinnan lämpötila [°C], To on ulkoilman lämpötila [°C] ja Ti on sisäilman 

lämpötila [°C]. /26/ 

 

Oleskelutilan Ilman virtaamisen nopeudelle on annettu lisäksi terveyttä suojelevia raja-

arvoja ilman lämpötilan funktiona kuvan 4.1 mukaisesti. Kuvasta nähdään, että ilman läm-

pötilan noustessa sallitaan suurempi ilman nopeus. 

 



46 

 

 

 

Kuva 4.1. Oleskelutilan sisäilman nopeuden riippuvuus ilman lämpötilaan. /26/ 

 

Sisäilmayhdistys ry laati yhdessä merkittävimpien rakennusalan järjestöjen kanssa vuon-

na 1995 käyttöön sisäilmaluokituksen. Sisäilmaluokituksen tarkoitus on antaa rakennus- ja 

talotekniseen suunnitteluun tavoitearvot noudattaen edellä käytyjen lakien sisältämiä vaa-

timuksia sisäilmaston laadulle. Tavoitearvojen avulla ohjataan suunnittelun lisäksi raken-

nuttajien, urakoitsijoiden, laitevalmistajien ja loppukäyttäjän toimia. Sisäilmasuositusten 

avulla on mahdollista saavuttaa entistä terveempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Sisäilma-

luokitus määrittelee sisäilmaston laatuluokat kolmeen eri käyttötasoon seuraavasti: S3, 

tyydyttävä sisäilmasto; S2, hyvä sisäilmasto; S1, yksilöllinen sisäilmasto. Huomattavaa on 

se, että annetut käyttötasot eivät kumoa viranomaissäädösten tulkintoja. Uudisrakentami-

sessa käytetään pääsääntöisesti S1 ja S2 laatutasoja. S3 taso täyttää maankäyttö- ja ra-

kennuslain sekä terveydensuojelulain nojalla annetut säädökset, mutta laatuluokka on uu-

disrakentamisessa lähinnä vertaileva parametri. Sisäilmaluokitus ottaa kantaa teknisillä 

tavoitearvoilla operatiivisen lämpötilaan, hiilidioksidipitoisuuksiin, ilman liikenopeuksiin, 

radonpitoisuuksiin, valaistuksen laatuun, akustiseen suunnittelun ominaisuuksiin sekä 

pienhiukkaspitoisuuksiin. /39/ 

 

Uusin sisäilmastosuositus on julkaistu toukokuussa 2018 ja se on tarkentanut edellisiin 

painoksiin verrattuna rakennuksien sisäilmastovaatimuksia esimerkiksi lämpötilojen suun-

nittelutavoitearvojen osalta. Edellisin painos oli vuodelta 2008. Kuvassa 4.2 on esitetty S1 
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ja S2 sisäilmastoluokkien operatiivisten lämpötilojen tavoitearvot sekä tehty vertailua edel-

lisen sisäilmastosuosituksen tavoitearvoista (sisäilmastosuositus 2008 keltaisella). Tum-

ma alue esittää tavoitearvojen ja sallitun vaihteluvälin aluetta. Kuvista nähdään tavoitear-

vojen lisäksi muutokset ulkolämpötilan nollan- ja +20 asteen välillä. /39/ 

 

 

Kuva 4.2. Oleskelutilan operatiivisen lämpötilan riippuvuus 24 tunnin ulkokeskiarvolämpö-

tilaan. Vertailua tehty vuoden 2008 ja 2018 Sisäilmastosuositusten välillä. Vuoden 2008 

tavoitetasot keltaisella. Kuva mukaillen: /39/ 
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Ilman nopeutta koskeviin viranomaisvaatimuksiin sisäilmastosuositus antaa tarkennuksia 

eri laatuluokissa taulukon 4.2 mukaisesti. Mukaan on lisätty vetoa aistivien osuuden huo-

mioiminen sisäilmaston laatua määritettäessä. Suhdearvon (DR) laskentamalli on nähtä-

vissä standardista ISO 7730. /40/ 

 

Taulukko 4.2. Sisäilmastosuosituksen 2018 mukaiset tavoitearvot ilman liikenopeuksille. 

/40/ 

 

 

Sisäympäristön ilman laadulle sisäilmastosuositus antaa taasen tavoitearvot hiilidioksidipi-

toisuudelle, radonkaasuille, PM2.5 eli pölyn hiukkasille sekä olosuhteiden pysyvyydelle tau-

lukon 4.3 mukaisesti. Ilman suhteellinen kosteus ei ole tavoitearvoissa mukana, koska sen 

vaihtelevuus etenkin pakkasjaksojen aikana voi olla merkittävää.    

 

Taulukko 4.3. Sisäilmastosuosituksen 2018 mukaiset tavoitearvot sisäympäristön laadulle. 

/40/  

 

 

Kuten edellä olevista tavoitearvoista nähdään, koetaan sisäilmaston laatu tärkeänä osana 

rakennusten toimivuutta ja terveellisyyttä määritettäessä. Se, miten näihin tavoitearvoihin 

tullaan teknisesti pääsemään, on ensisijaisesti kiinteistön omistajan tai rakennuttajan valit-

tavissa. Tärkeää on kuitenkin löytää energiatehokkuudeltaan riittäviä ratkaisuja täyttäen 

sisäilmaston laatutasot. Seuraavissa luvuissa käydäänkin lävitse näitä näkökulmia talo-

tekniikan järjestelmien ominaisuuksien kautta. 
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4.2 Rakennuksen lämmitysjärjestelmän ominaisuudet 

Suomessa käytetään lämmitykseen monia eri lämmitysenergiamuotoja. Asuintalojen ja 

suurempien rakennusten kohdalla lämmitysenergian kulutus lähteittäin edustaa kuitenkin 

hieman erilaisia kokoonpanoja. Energiansäästön ja kysynnän jouston kannalta kohdistuu 

lämmitysenergian suurin hyödyntämispotentiaali erityisesti asuintaloihin, sillä niissä käyte-

tään yhä merkittävän paljon suoraa sähkölämmitystä. Kuvassa 4.3 on asuintalojen lämmi-

tysenergian energianlähteet vuonna 2016. Yleisimmät energialähteet ovat kaukolämpö, 

sähkö ja bioenergia kuten puu. Lämpöpumppujen osuus on ollut merkittävässä kasvussa 

vuosituhannen alusta saakka ja niiden osuus tilojen lämmitysenergiasta oli 8 prosenttia 

vuonna 2016. 

 

 

Kuva 4.3. Asuintalojen lämmitysenergiaan käytettävät energialähteet vuonna 2016. /44/ 

 

Lämmitysjärjestelmät hyödyntävät pääasiassa keskitettyä lämmitysperiaatetta, jossa en-

siöpiiristä hyödynnetään jotain energiavaraista komponenttia ja josta lämpö siirretään toi-

siopiirin väliaineen avulla oleskelutiloihin. Väliaine voi olla nestettä kuten vettä, höyryä, 

öljyä tai ilmaa. Muunnosprosessi tuotetaan lämmönvaihtimen tai lämpöpumpun avulla. 

Väliaineena kuljetettu lämpö palaa takaisin kiertoprosessiin viilentyneenä ja josta sen vii-

meiset hyödynnettävissä olevat lämpöenergiat vielä siirretään käyttöön uutta kiertopro-

sessia varten. Poikkeuksena edellä kuvattuun prosessiin on suora sähkölämmitys. /66/ 

 

Lämmön varastointi on tärkeä osa lämmitysjärjestelmää. Sen tavoite on säilöä lämmi-

tysenergia mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi vesivaraajaan, tulisijan seinämiin tai 

rakennuksen rakenteisiin. Lämmön varastoinnilla parannetaan lämmitysjärjestelmän ja 

rakennuksen kokonaislämmityshyötysuhdetta. Varastointia voidaan hyödyntää tehokkaas-
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ti myös sähköverkon kysynnän joustossa. Tällöin lämpöenergiaa siirretään rakenteisiin tai 

mahdollisiin vesivaraajiin normaalikäyttöä enemmän ennen arvioidun jouston alkamista. 

Jouston aikana lämpö puretaan oleskelutiloihin vaaditun käytön mukaisesti. /82/ 

 

Jotta lämpöä voitaisiin varastoida, tarvitaan siirtoa varten lämmönjakojärjestelmä. Sen 

tehtävä on kuljettaa lämpöenergian haluttuun paikkaan. Lämmönjakojärjestelmään kuulu-

vat kanavat, siirtoputket sekä varsinaisen käyttöpaikkaan tarvittavat lämmityskomponentit 

(patterit, säteilijät, putkistot, ilmakierron venttiilit jne.). Säätö- ja ohjausjärjestelmien rooli 

on ohjata rakennuksen lämmityksen tarvetta muun muassa ulkoilman sääolosuhteiden 

mukaan. Myös lämpökuormat kuten sähkölaitteiden, auringon ja ihmisten tuottama hukka-

lämpö pitää kompensoida lämmitysjärjestelmän tasojen kanssa. /82/ 

 

Sähkölämmitys hyödyntää sähköä joko suoraan tai varaavan järjestelmän kautta. Lämmi-

tys on toteutettavissa vesi-, ilmakiertojärjestelmänä tai huonekohtaisena. Vesikiertoisen 

sähkölämmitysratkaisun tarkoituksena on lämmittää vettä varaajassa tai kattilassa ja siir-

tää sen lämpöenergia putkistoihin lämmityskäyttöä varten. Suora huonekohtainen varaava 

sähkölämmitys voidaan taas toteuttaa esimerkiksi hyödyntämällä lattian varaavaa betoni-

massaa lämmittämällä sitä lattialämmityskaapelin avulla. Varaava lämmitysjärjestelmä 

tulee suurella todennäköisyydellä yhä vahvemmin esiin tulevaisuudessa, sillä aurin-

koenergian lisääntyessä on sähköä tarjolla etenkin keskipäivän aikaan ylen määrin. Ylitar-

jonta voidaan tietyltä osin varata rakenteisiin esimerkiksi vuorokauden viileämpää aikaa 

varten. Varaamattoman sähköjärjestelmän tarkoitus on siirtää lämpöenergian suoraan 

käyttöön. Sen etuina on säädön nopea reagointi. Useimmiten myös hankinta- ja asennus-

kulut ovat edullisempia kuin varaavassa järjestelmässä. Varaamattomiin lämmitysjärjes-

telmiin lukeutuu esimerkiksi lämmityspatterit kuten seinä- ja kattoelementit. /82/ 

 

Lampöpumppuja käytetään rakennuksen lämmitykseen ja viilennykseen. Tavanomaisim-

mat lämpöpumppujärjestelmät ovat maalämpö-, poistoilmalämpö- ja ilma-

vesilämpöpumppu. Lämpöpumpun lämpöenergia talteenotetaan joko ilmasta, maalämpö-

pumpun tavoin syvästä porakaivosta tai pinnan alle maahan vaakasuoraan asennetusta 

putkistosta. Myös veteen sijoitettu lämpöputki voi olla toimiva, jos rakennuksen sijainti sen 

mahdollistaa. Lämpöpumppua voidaan käyttää myös viilennykseen. /82/ 

 

Kaukolämpöä tuotetaan lämpö- ja voimalaitoksissa. Sähkön tuotanto on useimmiten yh-

teydessä kaukolämpöön siten, että toinen prosesseista on loiskomponentti. Kyseessä on 

tällöin yhteistuotantolaitos. Kaukolämpöä hyödynnetään taajamien lämmitysmuotona kul-
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jettamalla nesteen muodossa oleva lämpöenergia voimalaitoksista varsinaiseen käyttö-

paikkaan kaukolämpöputkia pitkin. /82/ 

 

4.3 Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän ominaisuudet 

Ilmanvaihtojärjestelmän päätarkoitus on varmistaa rakennuksen oleskelutilojen turvallinen, 

terveellinen ja viihtyisä sisäilman laatu. Ilmanvaihdon kokonaisuus koostuu koneellisessa 

järjestelmässä ilmanvaihtolaitteesta, siihen liittyvistä tulo- ja paluukanavista sekä ohjaus-

järjestelmästä. Ilmanvaihtojärjestelmän on tuotava riittävä ulkoilma rakennukseen sekä 

poistettava jäteilma. Jäteilman mukana kulkeutuvat haitalliset aineet, hajut, epäpuhtaudet 

sekä liiallinen kosteus. /27/ 

 

Painovoimainen ilmanvaihto on tyypillinen etenkin vanhoissa rakennuksissa. Järjestelmän 

toiminta perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaerojen sekä tuulen vaikutuksesta saavutetta-

vaan paine-eroon. Painovoimainen ilmanvaihto vaatii riittävän lämpötilaneron sisä- ja ulko-

tilojen välille. Näin ollen kesähelteillä järjestelmän toimivuus ei ole paras mahdollinen läm-

pötilaerojen puuttumisen takia. Lisäksi rakennuksen energiankulutus on yleensä suurem-

paa kuin koneellista ilmanvaihtoa hyödynnettäessä, sillä poistoilman lämpöenergiaa ei 

oteta yleensä talteen, vaan se päästetään suoraan ulkoilmaan. Painovoimaisessa ilman-

vaihdossa on aktiivilaitteina ainoastaan tulo- ja poistoventtiilit. Tuloventtiileinä voi olla 

myös esimerkiksi ikkunoiden väliin jätetyt säleiköt tai muut korvausilmaa tuottavat raot. 

Kuvassa 4.4 on esitetty painovoimaisen ilmanvaihdon periaate. /45/ 

 

 

Kuva 4.4. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaperiaate. /45/ 
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Koneellisella poistoilmanvaihdolla tarkoitetaan vain poistoilmaa koneellisesti pyörittävää 

järjestelmää. Poisto on yleensä toteutettu huippuimurin avulla. Järjestelmä ottaa tuloilman 

joko suoraan rakennuksen vaipan läpi tai kauemmaksi rakennuksen ulkopinnasta johde-

tulla tuloilmakanavalla. Kerrostaloissa poistoilmanvaihto toteutetaan likaisten tilojen kuten 

WC:n poistoilmakanavien kautta ja tuloilma tuodaan taas oleskelutilojen läpi. Järjestelmän 

poistoilmakone voi olla sijoitettuna esimerkiksi vesikatolle, mihin kerroskohtaiset kanavat 

on ohjattu. Poistoilmanvaihto on toimiva ja perusteltu ratkaisu silloin, kun järjestelmä on 

mitoitettu oikein. Järjestelmä onkin herkkä muun muassa rakennuksen rakenteen korjaus-

toimenpiteille ja muutostöille, jolloin on mahdollista syntyä epätasaisuutta ilman jakautu-

missa eri käyttötiloihin. Lisäksi tuloilmareittien, virtauskenttien ja rakennuksen ulkovaipan 

ilmavuodot tulee tietää tarkasti mitoitusta tehtäessä. /48/ 

 

Suomessa käytetään uudisrakentamisessa lähes yksinomaan koneellista tulo- ja poistoil-

manvaihtoa. Koneellisessa ilmanvaihdossa tulo- ja poistoilmanvaihto toteutetaan erillisillä 

puhaltimilla. Tuloilmakoneen tarkoitus on saattaa ulkoilma haluttuun tilaan ja antaa riittävä 

ilman paine ja virtaus hyvän sisäilman varmistamiseksi. Tulo- ja poistoilmakoneen aktii-

viosiin kuuluvat ulkoilmasäleikkö ja -pelti, palautusilmapelti sekä suodatin. Lisäksi lämmön 

talteenottolaite (LTO) on sijoitettu poistoilmakoneeseen. /48/  

 

Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä poistoilman lämpö otetaan talteen ja päinvastoin 

tuloilma voidaan lämmittää. Lämmön talteenotto voidaan toteuttaa eri tavoin. Patteri-

patteri-järjestelmässä tulo- ja poistokanavien välillä kiertää vesi-glygoli tai muu olosuhteita 

kestävää nesteseos. Neste kierrätetään kanavien välillä siten, että poistoilman mukana 

lämmennyt ilma hyödynnetään tuloilmaan ja päinvastoin. Pyörivässä lämmön talteenotos-

sa taas tulo- ja poistokanavien välillä kiertää metallilevy tai kiekko, jonka mukana lämpö 

siirtyy. LTO-kiekko pyörii haluttua nopeutta kanavien välissä siten, että levyn lämmennyt 

pinta kääntyy poistoilman puolelta tuloilmaan. LTO-kiekon jäteilma pyritään puhaltamaan 

pois ennen sen siirtyessä fyysisesti tuloilmakanavan puolelle, mutta ilmamassojen täysi 

erottaminen on yleensä mahdotonta. Ristiivirtaava eli levylämmönsiirrin saattaa ilmavirrat 

kulkemaan ristiin siten, että poistoilman lämpöenergia siirtyy tuloilmaan. Siirto tehdään 

limittäin kulkevien alumiinilevyjen avulla, jolloin tulo- ja poistoilma eivät ole fyysisesti toi-

siinsa yhteydessä. Lämmön talteenotto onkin kokonaisuudessa tärkeä energiatehokkuu-

teen kohdistava toimenpide. Sillä säästetään sekä ympäristöä että lämmitykseen tarvitta-

vaa energiaa. Riippuen ilmanvaihdon toteutustavasta, voidaan poistoilmasta saada läm-

pöä talteen 35 – 70 prosenttia, joka vastaa vuotuisessa lämmitysenergialaskussa jopa 15 
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– 30 prosentin säästöä. Kuvassa 4.5 on esitetty koneellisen ilmanvaihdon periaatekuva, 

jossa hyödynnetään lämmön talteenottoa. /65/ 

 

 

Kuva 4.5. Koneellisen ilmanvaihdon toimintaperiaate. /45/ 

 

4.4 Rakennuksen ilmastoinnin ominaisuudet 

Rakennuksen ilmastointi poikkeaa ilmanvaihtojärjestelmästä siinä, että ilmastointi kattaa 

lisäksi oleskelutilan lämpötilan ja kosteuden hallinnan. Ilmastointi on yleensä integroitu 

ilmanvaihtojärjestelmään siten, että järjestelmä hyödyntää lämpöpattereita tai muita il-

manvaihtoon liittyviä lisävarusteita ilmamassan muokkaamiseen. Ilmastointi erillisenä jär-

jestelmänä muodostuu kuitenkin ilmastointikoneesta, tulo- ja poistokanavistoista sekä 

huoneyksiköistä. Ilmastoinnin tarkoitus on esimerkiksi pienentää oleskelutilan lämpötilaa, 

jos huonetilassa on merkittävästi lämpöä tuottavaa kuormaa kuten sähkölaitteita tai ihmi-

siä. Ilmastointi luovuttaa oleskelutilaan joko selvästi nykyistä viileämpää ilmaa tai sen vir-

taus on niin suurta, että ylimääräinen lämpö voidaan poistaa. Ilman ominaisuuksiin nimit-

täin kuuluu sen heikko ominaislämmönsiirtokyky, jolloin tarvitaan suurta ilman virtausno-

peutta jos lämpötila ei ole merkittävästi oleskelutilan huoneilmaa matalampi. /48/ 

 

Ilmastointijärjestelmä voidaan jakaa eri järjestelmätyyppeihin, joita tavanomaisesti ovat: 

yksivyöhyke-, monivyöhyke-, jälkilämmitys-, kaksikanava-, ilmamääräsäätöinen-, suutin-

konvektori-, puhallinkonvektori- ja ilmastointipalkkijärjestelmä. Yksivyöhykejärjestelmissä 

ilman käsittely toteutetaan tuloilmakoneella keskitetysti ja josta tuotos siirretään kaikkialle 

samanarvoisesti. Jäähdytyksen tai kosteuden taso on mahdollista mitata eri oleskelutilois-

ta, mutta tällöin esimerkiksi mittausten keskiarvosta muodostetaan tasoa vastaava säätö. 
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Monivyöhykejärjestelmän ero yksivyöhykejärjestelmään on sen kyky mukautua eri ilmas-

tointialueille. Edelleen ilman käsittely tuotetaan tuloilmakoneella keskitetystä, mutta moni-

vyöhykejärjestelmässä on mahdollisuus säätää eri alueiden tasoja tarpeiden mukaan. /48/ 

 

Jälkilämmitysjärjestelmässä taas oleskelutilaan tuleva ilma on ensin esikäsitelty keskite-

tysti, jonka jälkeen se jälkikäsitellään lämmityspattereiden avulla (sähkö- tai vesikiertoi-

nen). Patterit voivat olla haarakanavissa, jolloin jokaista haaraa voidaan ohjata erillisellä 

huonesäätimellä. Energiatehokkuuden kannalta keskitetty lämpötilansäätö ei saa olla risti-

riidassa jälkilämmityspatterin arvoon. Pahimmassa tapauksessa keskitetyn koneen lämmi-

tetty ilma viilennetään jokaisessa haarassa jälkipattereilla tai päinvastoin. Huollon kannal-

ta jälkilämmityspattereissa on keskitetyn tuloilmankoneen lisäksi myös hajautettuja jälki-

lämmityspattereita ympäri rakennuksen. /48/  

 

Ilmamääräsäätöisen järjestelmän tuloilmaa muokataan sellaiseen ilmamäärään, joka vas-

taa riittävän ilman olosuhteita. Säätöä voidaan tehdä esimerkiksi ulkoilman ja huoneen 

lämpötilananturin ohjaamana, jolloin esimerkiksi lämmön noustessa myös puhaltimen pyö-

rimisnopeus kasvaa. Minimi- ja maksimitehot on määritelty ylläpitämään riittävää ilman-

vaihtoa ja toisaalta liiallista vedon tunnetta. /48/  

 

Kaksikanavajärjestelmä hyödyntää kahta eri lämpötilan ilmakanavaa, joiden ilmamassat 

sekoitetaan oleskelutilassa oikeaan suhteeseen. Järjestelmä on mitoitettu siten, että kyl-

mäkanavan ollessa auki saavutetaan riittävän viileä ilmasto riippumatta oleskelutilan läm-

pötilasta ja lämpökuormasta. Lämminkanava on taas mitoitettu lämmittämään ilma tarvit-

taessa täyteen lämpöönsä. Kaksikanava- ja ilmamääräjärjestelmä voi olla myös yhdistetty 

siten, että lämpötilan noustessa pyritään ensin ilman virtausta kasvattamaan ja vasta sen 

riittämättömyyden jälkeen käyttämään ilman seostamista. /48/ 

 

Suutinkonvektorijärjestelmä toimii kuten yksivyöhykeilmastointi, mutta se hyödyntää suur-

ta ilman virtausnopeutta. Tuloilma johdetaan suuttimien läpi jälkilämmityspatterille, jonka 

suuri nopeus ja siten paine luo tuloilman mukana imuvaikutuksen. Imuvaikutuksesta siirtyy 

tuloilmaan lisää huoneilmaa, joka kokonaisuudessa muokataan lämmityspatterien lamelli-

en avulla. Suutinkonvektorijärjestelmä on tehokas jäähdytystapa ja se on yleensä sijoitettu 

ikkunapenkkiin. /48/    

 

Puhallinkonvektorijärjestelmä voi toimia oleskelutilassa joko tuloilmaan liitettynä tai vain 

sisäilmaa kierrättävä laitteena. Sen tarkoitus on hyödyntää vedestä saatua viilennystä tai 
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lämmitystä ilman käsittelyyn. Puhallinkonvektoreihin voidaan lukea myös vastaavalla ta-

valla toimivat ilmastointipalkit. Ilmastointipalkkeihin voidaan liittää tulo-, poisto- ja ilman 

käsittelyjärjestelmien lisäksi myös muuta talotekniikka kuten valaistusta ja AV-tekniikkaa. 

/48/ 

 

4.5 Rakennuksen muut järjestelmät 

Rakennuksen talotekniikassa on myös paljon muita ohjattavia järjestelmiä, mutta niiden 

rooli rakennuksen kokonaisenergian käytössä tai kysyntäjoustoon liitettäessä ei ole niin 

merkittävä kuin lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon osuus. Kuitenkin yksi esille 

nostettava merkittävä viihtyvyyden ja energiankulutukseen vaikuttava järjestelmä on va-

laistus. Valonlähteet ovatkin kokeneet merkittävää säätelyä tämän vuosituhannen aikana 

ja viimeisin säätely on halogeenilamppujen valmistuksen sekä maahantuonnin kieltäminen 

1.9.2018 alkaen. /78/ 

 

Ennen valaistus oli suuri huoltotöiden työllistäjä, mutta nykyään lähes kaikki uudet raken-

nukset toteutetaan LED-valonlähteiden avulla. LED-valonlähteet ovat käytännössä huolto-

vapaita ja niiden käyttöiäksi annetaan noin 50 000 tuntia. Normaali käyttöikä määritellään 

myös 70 prosentin valon alenemalla. /47/ LED-valaisimissa kestävyyden pullonkaulaksi 

muodostuu yleensä kuitenkin valaisimen muun elektroniikan kestävyys. Tällöin myös va-

laisimen käyttöikä saattaa alentua. Valaistusvoimakkuudelle, häikäisylle ja värintoistolle 

annetaan sisäilmastosuosituksen 2018 mukaisesti taulukon 4.4 tavoitearvot, jotka perus-

tuvat SFS-EN 12464-1 standardiin. Työalue tarkoittaa työskentelypintaa eli työtason va-

laistusta ja lähialue sen ympärillä olevaa aluetta. Lisäksi keittiön ja kylpyhuoneiden osalta 

vaatimuksena pidetään erikseen 300 luksia. /40/ 

 

Taulukko 4.4. Valaistusvoimakkuuden tavoitearvot (SFS-EN 12464-1). /40/ 

 

 

4.6 Tapaus - Vaasan keskussairaala XD-rakennus 

Talotekniikan energiankäyttöä tulee voida tarkastella esimerkkirakennuksen kautta. Esi-

merkkikohdetta ja siihen vaikuttavia käyttötoimintoja tarkastellaan rakennussimulointioh-

jelman Ida Icen avulla. Simulointiohjelmaa hyödynnetään tavallisesti rakennusten energia-

tehokkuuden tarkasteluun ja se pyrkii antamaan tarkan mallinnuksen muun muassa ra-
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kenteiden- sekä talotekniikan järjestelmien ja säätölaitteiden yhteensovittamisesta ja toi-

mivuudesta.  

 

Esimerkkikohteeksi valikoitui vuonna 2018 peruskorjatun Vaasan keskussairaalan XD-

osan rakennus. Tarkasteluita tuki rakennuksesta hyvin saatavilla olevan teknisten tiedon 

määrä sekä kohteen paikallisuus. Lisäksi kohde vastaa talotekniikaltaan helposti yleistet-

tävää nykyaikaista kokonaisuutta. Valintaa puolsi myös se, että kohteen lämpö-, vesi- ja 

sähköurakoinnista vastasi Caverion Suomi Oy. Rakennus muutettiin saneerauksessa 

asuinkäytöstä sairaalan toimistotiloiksi. Samalla rakennukseen lisättiin uusi porrashuone, 

johon sijoittui muun muassa kerroskohtaiset ilmanvaihtokonehuoneet. Lisäksi C-osan poh-

jakerroksen tilat saneerattiin D-osan toimistotiloja tukeviksi. Kohteen bruttopinta-ala on 

1023 brm2 kokonaistilavuuden ollessa 2993 m3. Kuvassa 4.6 on esitetty rakennussimu-

lointiohjelmaan laadittu valmis malli tarkasteluita varten Vaasan keskussairaalan XD-osan 

rakennuksesta.  

 

 

Kuva 4.6. Vaasan keskussairaalan XD-rakennuksen eteläsivu valmiissa simulointimallis-

sa. 

 

Esimerkkikohteen talotekniikan kokonaisuus koostuu viidestä ilmanvaihtokonehuoneesta, 

joissa jokaisessa on tiettyä aluetta palveleva ilmanvaihtokone. Ilmanvaihtokoneet ovat va-

rustettu lämmön talteenotolla ja niiden tuloilman lämmitys hoituu jälkilämmityspattereilla. 

Oleskelutilojen jäähdytys on toteutettu kohdekohtaisilla puhallinkonvektoreilla. Lisäksi yksi 
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tila on varustettu viilentävillä jäähdytyspalkeilla. Lämmönjakokeskuksen laitteet ja koneet 

eivät kuuluneet peruskorjaukseen, mutta saneerausalueeseen kuuluneet vesilinjat, läm-

pöpatterit ja jäähdytyslinjat uusittiin remontin aikana. Sähkökeskuksia kohteessa on yh-

teensä kuusi. Lisäksi kohteessa on pieni UPS-jakokeskus. Valaistus on toteutettu kaikkial-

la LED-valaisimien avulla. Kohteessa on käytössä nykyaikainen rakennusautomaatiojär-

jestelmä, jolla valvotaan ja ohjataan LVIS-laitteiden toimintoja sekä oleskelutilojen sisäil-

mastoa. Rakennusautomaatiojärjestelmä on liitetty sairaalan kiinteistöjen valvomoon, mut-

ta se on myös laajennettu teknisessä tilassa sijoitettuun alakeskuspäätteeseen. Kaikki 

väyläpohjaiset säätimet ja anturit on liitetty yhteen valvonta-alakeskukseen. Lisäksi C-

osan nykyiseen valvonta-alakeskukseen on liitetty osa pohjakerrososan antureista.  

 

Rakennussimulointiohjelmaan on syötetty saneerauksessa toteutuneita järjestelmäkohtai-

sia tietoja kuten valaistuksen ja sähkölaitteiden tehoja, lämmittäviä kuormia, LVI-laitteiden 

ominaisuuksia ja niin edelleen. Lisäksi rakennuksen tilojen käyttö on pyritty asettamaan 

todellisuutta vastaavaksi. Näillä parametreilla rakennuksen energiankulutus ja huippu-

kuormitus muodostuvat taulukon 4.5 mukaisesti. 

 

Taulukko 4.5. Vaasan keskussairaalan XD-osan simuloidut energia- ja huippukuormitus-

tiedot yhden vuoden aikana.  

 

 

4.7 Esimerkkikohteen kuormien hyödyntäminen kysynnän joustoon 

Luvussa 2.6.2 tarkasteltiin yleisellä tasolla rakennusten ohjauspotentiaalia kysynnän jous-

toa sovellettaessa. Luvussa havaittiin, että sähkölämmitteisissä pientaloissa kysynnän 

jouston mahdollisuudet ovat selkeimmin toteutettavissa sekä niiden vaikutukset sähkön-

käyttöön merkittävimmät. Kuitenkin suoritettujen simulointien perusteella myös toimisto-

käytössä olevasta rakennuksesta löytyy etenkin ilmanvaihdossa, lämmityksessä ja jääh-

dytyksessä selvää potentiaalia kysynnän joustoon. Lisäksi vaikka LED-valaistuksen mu-

kana valotehokkuus (lm/W) on parantunut merkittävästi, on pienemmästä joustopotentiaa-

lista huolimatta valaistuksen ohjaus mahdollista tehdä nykyisin hyvin tarkasti. Tämä tukee 

myös valaistuksen joustamisen kannattavuutta. Kuitenkin yleisesti suunnitellessa kysyn-

Tarkastelupiste Verkosta otettu energia Huippukuorma

[kWh] [kW]

Ilmanvaihto 29746 6,8

Lämmitys ja jäähdytys 105289 66,5

LKV 14959 4,5

Valaistus 11081 4,0

Laitteet 10945 3,8
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nän joustoon soveltuvaa ohjauskuormaa on muistettava, että useiden järjestelmien ohja-

usta voidaan leikata perustasoa suuremmalla teholla vain, jos joustoaika on riittävän lyhyt. 

Mikäli joustoa halutaan toteuttaa tuntitasolla, on erityisesti sisäilmaston säilyminen huomi-

oitava. Esimerkiksi ilmanvaihdon osalta kuormanleikkausta varten muodostuu rajoitteita, 

sillä voimassa olevan sisäilmastosuosituksen mukaisesti ilmanvaihtoa ei saa pysäyttää 

rakennuksen normaalissa käytössä. Ilmanvaihdon on säilytettävä kaikissa tilanteissa vä-

hintään perustasoa vastaava teho. Näin ollen vaihtoehdoksi jää puhaltimien pyörimisno-

peuksien pienentäminen.  

 

Esimerkkikohteen lämmitysjärjestelmä koostuu kolmesta lämmityspiiristä: patteri-, IV- ja 

lämpimän käyttöveden verkosto. Lämmitysjärjestelmän joustoa voidaan voimassa olevien 

sisäilmavaatimusten puolesta toteuttaa kytkemällä lämmitysjärjestelmään kokonaan pois 

käytöstä halutuksi ajaksi. Esimerkkikohteen tapaisessa vesikiertoisessa järjestelmässä ei 

myöskään teknisiä ongelmia pitäisi seurata, sillä pumppujen pysähtyessä järjestelmän 

painetasoa pidetään yllä paisuntajärjestelmän avulla. Tällöin järjestelmä on käyttövalmis 

siirryttäessä taas normaaliin tilaan. Kuitenkin lämpimän käyttöveden lämmönjakelua ei 

tule katkaista missään tilanteessa, sillä vaikka mukavuustekijöiden kanssa tultaisiinkin 

toimeen, saattaa käyttöveden bakteerikanta muuttua ihmiselle haitalliseksi.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan esimerkkirakennuksen kuukauden sähkötehon tarvetta kuu-

mimman ja kylmimmän vuosijakson aikana kaikkein merkittävimmiksi havainnoiduista ta-

lotekniikan järjestelmistä. Lämmityksen ja jäädytyksen osalta tarkastelua tehdään kuvien 

4.7 ja 4.8 mukaisesti molempina vuoden aikoina. Saaduista tuloksista havaitaan, että 

sähkötehot vaihtelevan jaksollisesti merkittävästi. Lisäksi on nähtävissä, ettei esimerkiksi 

tammikuun puolessa välissä ole mahdollista joustaa sähkönkäytössä loppukuun tavoin. 

Näkökulmat tulee ottaa huomioon, jos rakennusta tai rakennusten yhdistettyjä kuormia 

tarjotaan kysynnän jouston markkinapaikoille. Sähkömarkkinapaikoille on nimittäin annettu 

minimitarjoustehot, joiden on täytyttävä myös epäedullisina hetkinä. Jaksollinen käyttö luo 

siten haastavan tilanteen, jolloin lämmityksen ja jäähdytyksen joustopotentiaalin määrit-

tämisessä tulisi luoda tasaleikkauksen sijasta reaaliaikaista saatavuustietoa tai pyrkiä 

vaihtoehtoisesti yhdistämään rakennuksia kokonaisuuksiksi tasaisemman joustopotentiaa-

lin saavuttamiseksi. Kysynnän jouston markkinapaikkoja käytiin tarkemmin lävitse luvussa 

2.6. 
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Kuva 4.7. Esimerkkirakennuksen jäähdytyksen ja lämmityksen tarvitsemat sähkötehot 

tammikuun aikana. 

 

Kuva 4.8. Esimerkkirakennuksen jäähdytyksen ja lämmityksen tarvitsemat sähkötehot 

heinäkuun aikana. 
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Kuvassa 4.9 on lisäksi simuloitu ilmanvaihdon ja valaistuksen tarvitsemia sähkötehoja yh-

den kuukauden aikana.  Tarkastelua tehdään ainoastaan yhtenä tarkastelujaksona, sillä 

vuodenajalla ei ollut vaikutusta tuloksiin. Tuloksista havaitaan, että lämmityksen ja jäähdy-

tyksen potentiaali joustoon on selvästi suurempaa verrattuna valaistukseen tai ilmanvaih-

toon. Ilmanvaihto ja valaistus käyttäytyvät sähkötehon kannalta kuitenkin tasaisemmin, 

joten niiden ennakoiminen on helpompaa. 

 

 

Kuva 4.9. Esimerkkirakennuksen ilmanvaihdon ja valaistuksen tarvitsemat sähkötehot 

heinäkuun aikana. 

 

Edellä käytyjen simuloinnin tuottamien tuloksien lisäksi liittyy kysynnän jouston ja toimivan 

talotekniikan väliin vielä kolmaskin vahva tekijä, järjestelmien kunto. Näin ollen heikosta 

huollosta ja kunnossapidosta johtuen voi rakennuksen taloteknisten järjestelmien soveltu-

vuus kysynnän joustoon vääristyä. Tällöin järjestelmän tarvitsema sähköteho voi poiketa 

merkittävästi alkuperäiskuntoon verrattuna, jolloin ennalta sovittu kysynnän jousto voi siir-

tää koko rakennuksen kriittiseen tilaan. Siksi asia tulee nostaa seuraavissa luvuissa esille 

ja tarkastella rakennuksen joustoon osallistumista ennakoivan huollon kannalta. 
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5 ENNAKOIVAN HUOLLON TOTEUTUS 

 

 

Tavallisesti rakennuksen omistaja tai haltija on huolehtinut talotekniikan laitteiden ja järjes-

telmien huoltojen rytmityksestä. Omistajan tai haltijan vastuulla on talotekniikan turvallisen 

ja rakennuksen terveellisen käytön jatkuvuus. Määräaikaistarkastuksen kuuluvat normaa-

leihin talotekniikan huollon mukana kulkeviin rytmityksiin ja niiden avulla varmistutaan lait-

teiston käytön turvallisuudesta, huolto- ja kunnossapito-ohjelman toteutuksesta sekä do-

kumentoinnin ja tarkastuspöytäkirjojen ajantasaisuudesta. /76/ 

 

Huoltoon liittyviä käsitteitä voidaan esittää kuvan 5.1 mukaisesti korjaavalla-, ennakoival-

la- ja parantavalla huollolla. Korjaava huolto on usein liiankin tuttua huoltotoiminnassa ja 

siitä olisi päästävä mahdollisuuksien mukaan pysyvästi eroon. Ennakoivassa huollossa 

pyritään toimenpiteet suorittamaan ennakoidusti ennen vikojen syntyä juuri oikeaan ai-

kaan – ei enempää eikä vähempää. Ennakoivassa huollossa voidaan prosessin toimivuus 

varmistaa ehkäisevällä, mittaavalla tai ennustavalla huollolla. Ennakoivaa huoltoa määrit-

täessä tulee kuitenkin vikaantuvien ja kriittisten laitteiden toimintatavat tuntea tarkoin. En-

nakoiva huolto on lisäksi yhteydessä parantavaan huoltoon siten, että ennakoinnin muka-

na on mahdollista oppia parantamaan käytössä olevia prosesseja tavoitteena pienempi 

huoltotarve. Oikeilla toimenpiteillä voidaankin kunnossapito-, huolto ja energiankustan-

nuksia pienentää jopa 20 prosenttia. /42/ 

 

 

 

Kuva 5.1. Erilaisia vaihtoehtoja taloteknisten järjestelmien huollon toteuttamiselle. Kuva 

mukaillen: /29/ 

 

Korjaava huolto  

Ennakoiva huolto 

•Ehkäisevä huolto 

•Mitaava huolto 

•Ennustava huolto 

Parantava huolto 
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Ennakoivaa huoltoa voidaan suorittaa edellisen kuvan mukaisesti joko päättelemällä jär-

jestelmien tarpeet, ennakoida tarvetta mittauksien avulla tai luoda tekoälyyn liittyviä huol-

toalgoritmeja mittausten kautta kerätyistä tietomassoista. Päättely ei tosin aina kerro ab-

soluuttista totuutta ensinnäkään sen takia, että laitteistojen toiminta noudattaa ainakin tie-

tyltä osin yksilöllistä tapaa toimia sekä toisaalta laitteiden huoltovälien tarpeet kasvavat 

niiden ikääntyessä. Myös tiedon keräämisestä tulee tehdä tarkastelua järjestelmäkohtai-

sesti, sillä esimerkiksi jokaiselta anturilta millisekunnin välein kerättävä tieto kuormittaa 

liiaksi tietomassaa keräävää järjestelmää. Lisäksi turhan suuren tietopankin säilöminen ja 

käsittely on kallista. Suurelta osin talotekniikan järjestelmät eivät ole luonteeltaan kuiten-

kaan niin kriittisiä, ettei kuntoon liittyviä mittausten tilatietoja voitaisi kerätä hieman pi-

demmällä syklillä.  

 

Sähkömarkkinanäkökulmasta ennakoivan huollon tarkoitus on pienentää rakennuksen 

energiankulutusta ja huippukuormia. Rakennuksen energiankulutus koostuu suuressa 

osin lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon järjestelmistä, jolloin myös näiden järjes-

telmien sähkönkäyttöön tulee kiinnittää huomiota. Vaikka edellä mainittujen järjestelmien 

ensisijainen tarkoitus on luoda rakennukseen viihtyisät ja terveelliset olosuhteet, tulee kui-

tenkin turhaa huoltoa pyrkiä toteuttaa mahdollisimman vähän energiansäästön kustan-

nuksella. Myös järjestelmien käytön optimointi voi pienentää huollon tarvetta. Esimerkiksi 

ilmanvaihtoa tarvitaan minimitasoa (kosteus ja ympäristöstä siirtyvät epäpuhtaudet) 

enemmän silloin, kun oleskelutilassa on ihmisiä tai muuta kuormaa. Näin ollen yksittäisen 

oleskelutilan ilmanvaihtoa on mahdollista säätää reaaliaikaisesti tarpeen mukaan. Lämmi-

tyksen osalta tilanne ei ole yhtä suoraviivainen, sillä oleskelutilan lämmön siirtyminen, joh-

tuminen tai säteily vie muutoksessa aikaa. Lämmitystä voidaan kuitenkin pudottaa yhden 

asteen juuri ihmisen sitä huomaamatta ja energiakulutus tippuu tämän mukana keskiver-

torakennuksessa karkeasti viisi prosenttia vuodessa. /77/ 

 

Tässä luvussa pyritään tarkastelemaan nimenomaan ennustavan huollon mahdollisuutta 

tulevaisuuden talotekniikassa. Yhtenä avaintoimintona esiin nousee tekoäly ja koneoppi-

minen. Seuraavissa luvuissa käydäänkin lävitse niiltä osin tekoälyn ja koneoppimisen 

mahdollisuutta rakennuksen talotekniikan huollon toteuttamiseen kuin sen on katsottu ole-

van tarpeellista. Myöhemmin luvuissa käydään lävitse tärkeimmät määritykset rakennuk-

sen toimivuuden ja terveellisten olosuhteiden kannalta sekä pyritään optimoimaan talo-

tekniikan järjestelmiä paitsi ennakoivan huollon, niin myös energiatehokkuuden ja sähkö-

verkon jouston puolesta.  
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5.1 Tekoäly ja koneoppiminen 

Koneiden itsenäinen toiminta voidaan jakaa eri peruskäsitteisiin niiden toimintatapojen 

mukaan. Tekoälyyn määriteltävät tehtävät muodostuvat jonkin yksittäisen tai monipuolisen 

tehtävän tekemisestä koneen oman päättelyn avulla. Tekoälylle tyypillistä on se, että sille 

on opetettu jokin tehtävä valmiiksi. Tehtävänä voi olla ratkaista jonkin oppimiseen, enna-

kointiin tai päätöksentekoon liittyvän toiminto. Tällä hetkellä kaikki talotekniikan tekoälyyn 

liittyvät tehtävät ovat yksittäisiä tehtäviä. Koneet eivät pysty myöskään itse laajentamaan 

osaamistaan. /52/ 

 

Koneoppimiseen ominaisuuksiin kuuluu, ettei sille ole sisällytetty tarkkoja algoritmeja mal-

lin toimivuudesta vaan se oppii tietomassan lisääntyessä. Koneoppiminen ohjautuu siis 

itsenäisesti oikeaan tavoitteeseen sitä mukaan kun tietoisuus sovelluksesta lisääntyy. Ko-

neoppimiseen liittyy syöte, vaste ja siitä muodostuva sovellus. Sen toiminta voi perustua 

joko ohjattuun-, ohjaamattomaan- tai vahvistusoppimiseen. Tämän hetken sovelluksissa 

käytetään yleensä ohjattua oppimista, jossa tietomassaa syötetään opetusdatana ja jonka 

lisäksi voidaan mallia kokeilla testidatalla. Valmis malli osaa ennustaa jonkin tietyn halutun 

lopputuloksen. Ohjaamaton oppiminen hyödyntää sääntöjä sekä suhteita ja muodostaa 

niistä päätelmän. Ohjaamattomassa oppimisessa opetusdatasta ei tiedetä varsinaisesti 

mitään, vaan se muodostuu päätelmien kautta. Vahvistusoppiminen taas toimii ympäristön 

palautteen perusteella ja sen mukana vahvistuvasta mallista. Koneoppimisen suurin etu 

on sen tietomassan mukana lisääntyvä äly. /52/ 

 

Päätöksenteon analytiikkaan liittyy paljon erilaisia analyysimalleja, joiden käyttö tekoälyn 

ja koneoppisen kohdalla on toteutettavissa. Tässä luvussa ei varsinaisesti paneuduta pää-

töksenteon analyysiin vaan pyritään löytämään tietomassan keräämistä varten laadukkai-

ta lähteitä eri talotekniikan järjestelmistä. Päätöspuulla voidaan kuitenkin yksinkertaisesti 

kuvata tekoälyn vaikutusta talotekniikan tietyn järjestelmän huoltotarpeeseen käyttäen 

apuna mittauksia ja niistä tehtyjä päätelmiä kuvan 5.2 mukaisesti. Jos päätöspuu pystyy 

laajenemaan prosessin edetessä, on se silloin myös koneoppimiseen hyödynnettävissä. 
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Kuva 5.2. Tekoälyyn liittyvän yksinkertaisen algoritmin määrittäminen ilmanvaihtojärjes-

telmän kunnon tarkastelussa. 

 

5.2 Talotekniikan laitteiden huollon nykytila ja oppivat järjestelmät 

Ennakoivan huollon toteuttamiseksi on tavoitteena löytää tarkasteltavan järjestelmän huol-

toon mahdollisimman tarkasti indikoiva tieto, sillä huolto tulee toteuttaa mahdollisimman 

oikeaan aikaan. Lisäksi ajoituksen on tuettava rakennuksen sähkönkäytön tehokkuutta. 

Järjestelmien huoltotarpeet voivat kuitenkin vaihdella suuresti ollessaan riippuvaisia esi-

merkiksi laitteen käytön määrästä, olosuhdetekijöistä ja kuormituksesta. Tällöin ei useim-

miten ole mahdollista löytää yleistävää yhteyttä huollon ja järjestelmän välille, vaan on 

lähdettävä luomaan kohdekohtaista huolto-ohjelmaa. Mikäli huolto halutaan ennakoida 

mahdollisimman tarkoin, ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi nousee tekoäly ja koneoppimi-

nen. Seuraavissa alaluvuissa käydään lävitse tärkeimpien energiankäyttöön ja huoltoon 

liittyvien talotekniikan järjestelmien ominaisuuksia. Tavoitteena on löytää nykyisiä sekä 

luoda ajatuksia uusien suorituskykytekijöiden mittaamiselle nimenomaan koneoppimista ja 

tekoälyllistä huoltotoimintaa ajatellen. 

 

5.2.1 Sähkömoottoreiden huolto 

Sähkömoottoreiden sähkönkäytön osuus kaikesta maailman sähkönkulutuksesta on 28 

prosenttia, joka vastaa vuoden 2015 tasolla yli 6000 miljardia kilowattituntia. Huollolla on 

siten vaikutusta paitsi tuotannon jatkuvuuteen niin myös suuren energiamäärän säästöpo-

tentiaaliin. /31/ 

 

IV-järjestelmän 
toiminta 

IV-koneiden 
suodattimien 

kunto 

Paine-ero > 100 Pa ... 

Paine-ero < 100 Pa ... 

Kanavien kunto 

Tulovirtaus > 5 
m3/s 

... 

Tulovirtaus < 5 
m3/s 

... 

IV-koneiden 
sähkömoottorien 

kunto 

Taajuusmuuttajan 
virta> 15 A 

... 

Taajuusmuuttajan 
virta <15 A 

... 
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Sähkömoottoreiden kunnon seurantaa voidaan toteuttaa yksinkertaisimmin moottorin 

käyttötoiminnan kautta. Oikein käytetty moottori on pitkäikäinen ja kestää käytössä hel-

posti yli 20 vuotta. Tärkeä kunnonmittari on lämpenemä, sillä liian suuri lämpötila aiheut-

taa muun muassa moottorin- ja laakereiden voiteluaineiden vanhenemista. Laakereiden 

vioittuminen onkin yleisin syy moottorin poistamiseen käytöstä. Liiallinen lämpenemä ai-

heuttaa lisäksi ennen aikaista käämien eristeiden ikääntymistä. Käämien lakkapinnan hä-

viäminen on toiseksi yleisin moottoreiden rikkoutumisen syy. Taulukoon 5.1 on koottu eris-

teaineiden lämmönkestävyysarvot tavanomaisissa 600 W – 2000 kW moottoreissa IEC 

60034-1 mukaisesti. Eristysluokka määrittää käämeissä käytetyn materiaalin. /30/ 

 

Taulukko 5.1. Sähkökoneiden käämien eristysluokat ja sallitut lämpenemät. Mukaillen: 

/32/ 

 

 

Moottorin lämpenemä syntyy pääasiassa sen kuormitusvirran sekä sisäisten häviöiden 

kautta. Tästä syystä moottorin kuormitusvirran avulla seurataan myös sen toimintakuntoa. 

Talotekniikkajärjestelmissä käytetään tavallisesti pieniä DOL- ja taajuusmuuttajakäyttöisiä 

moottoreita. DOL-käytössä moottorit suojataan pääsääntöisesti mekaanisilla lämpösuojilla 

kuten lämpöreleillä tai moottorisuojakytkimillä. Taajuusmuuttajakäytössä hyödynnetään 

taasen laitteen omia sisäisiä suojausfunktioita lämpenemän laskemiseen. Mekaanisia 

lämpösuojia käytettäessä ei liiallista lämpenemää havaita kuin vasta siinä vaiheessa, kun 

moottori laukaistaan pois lähdöltä. Tämä ei luonnollisesti tue ennakoivan huollon määrit-

tämistä.  

 

Suurissa moottoreissa käytetään suojauksena käämien sisäisen lämpötilan mittausta, ku-

ten PTC-termistoreita. Nämä anturit ovat kuitenkin yleensä käytössä vain arvokkaimmissa 

moottoreissa tai tärkeissä tuotannon prosesseissa. Ennakoivan huollon näkökulmasta on 

myös pienempien moottorien ulkopintaan mahdollista kiinnittää lämpötilamittaus tai suorit-

taa etämittausta infrapunamittauksen avulla. Ulkokuoren lämpenemän muutokset olisikin 
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mahdollista sisällyttää oppivan huollon järjestelmään, jolloin moottorin kunnon ylläpitämi-

seen liittyvät toimenpiteet voitaisiin havaita mahdollisimman ajoissa. Tärkeitä seikkoja 

lämpenemän ja oppivan järjestelmän kannalta ovat siis ylikuormitukset, vinokuormitukset, 

laakereiden ja käämin lämpenemät, momentin ylitykset, kuorman äkillinen häviäminen se-

kä merkittävät käynnistysmäärät (DOL-käytöt). Moottorisuojareleiden suojausfunktiot 

osaavatkin määrittää nämä parametrit eikä niihin ole tässä kohdin ole tarkoituksen mu-

kaista paneutua teknisesti syvemmin.  

 

Edistyneempiä kunnonvalvontaan liittyviä mittausmahdollisuuksia ja joita myös oppivassa 

huoltojärjestelmässä voidaan hyödyntää tehokkaasti, ovat erilaiset värähtelymittaukset. 

Värähtelymittaukset perustuvat joko äänen- tai ultraäänen muutoksiin sekä rakenteita pit-

kin johtuviin värähtelyihin. Etenkin akustisella emissiolla, joka toimii muita äänenmittaus-

tapoja suuremmilla taajuuksilla, on saavutettu viime aikoina hyviä tuloksia alkavien laake-

rivikoja paikallistamisessa. Värähtelyillä onkin tapana, että ne pyrkivät kasvamaan laake-

rin kunnon heikkenemisen mukana. Suurella taajuudella havaittavissa vioissa etuna on 

niiden korrelointi huollon ennakointiaikaan, sillä mitä nopeammin piilevä vika voidaan pai-

kallistaa, sitä enemmän jää aikaa suorittaa huoltotoimenpiteitä. Kuvassa 5.3 on havainnol-

listettu mahdollisia mittaustapoja laakerivaurioiden ennakointiin sekä niille tyypillisiä taa-

juusalueita. Lähteen kautta on aiheeseen mahdollista tutustua tarkemmin. /29/  

 

 

Kuva 5.3. Laakerivaurioiden ennakointiin olevia ääni- ja värinämittaustapoja sekä näiden 

tyypillisiä taajuusalueita. /29/ 
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Sähkömoottorien oppivaa huoltoa tukevat suorituskyvyn tekijät ja niiden toteutumisen seu-

rannan mittauskohdat voidaan vielä luetella seuraavasti: 

Lämpenemä 
 Taajuusmuuttajan antamat tiedot 
 Pintalämpötila lämpötila-anturin tai infrapunamittauksen avulla 
Värinä 
 Akustinen emissio 
 Muut värähtelymittaukset kuten ultraäänimittaukset. 
 

5.2.2 Valaisimien huolto 

Valaistuksen muuttuessa yhä enemmän LED-valonlähteiksi, on niiden kunnon ylläpitämi-

nen käytännössä puhdistusta vaille huoltovapaata. Tehtyjen markkinatutkimusten perus-

teella, vuonna 2020 on LED-valaistuksen myynnin osuus kohonnut jo 50 prosenttiin. LED-

valaisimien tekninen käyttöikä on noin 50 000 tuntia, jonka jälkeen valaisimen va-

lonalenema on pudonnut 70 prosenttia alkuperäisestään. Valaistustekniikassa on kuiten-

kin tänä päivänä edelleen merkittävästi käytössä monimetalli-, elohopea-, halogeeni, heh-

kulamppuja sekä pien- ja suurpainenatriumlamppuja. Näiden lamppujen käyttö on pako-

tettu muun muassa ekosuunnitteludirektiivin energiatehokkuusvaatimusten kautta piene-

nemään ja tulevaisuudessa lampputyyppeihin tullaan törmäämään yhä vähenevässä mää-

rin. Rakennuksissa käytetään ja tullaan vielä tulevaisuudessakin käyttämään etenkin kor-

jaushuollossa loistevalaisinkuormaa, jonka huoltotarve verrattuna LED-valaisimiin eroaa 

merkittävästi. Ensinnäkin loisteputken käyttöiäksi on arvioitu noin 12 000 – 16 000 tuntia, 

jonka jälkeen putkessa oleva hohtoaine eli elohopeahöyry on heikentynyt teknisen käyt-

töiän päättymisen merkiksi. Myös loisteputkien päät ovat yksi merkittävä huoltoa aiheutta-

va osa, sillä ne hapertuvat yleensä vuosien mittaan muovisen materiaalin takia. Loisteput-

kivalaisimien huolto koostuu siten sen putkien, kantojen ja niitä käynnistävien sytyttimien 

lisäksi joko elektroniseen virranrajoittimeen tai perinteiseen virtaa rajoittavaan kuristimeen. 

Vuonna 2017 voimaan astuneen ekosuunnitteludirektiivin määräyksen mukaisesti, perin-

teisillä kuristimilla varustettuja loistevalaisimia ei saa tuoda enää markkinoille. /47/ 

 

Loisteputken, kuten myös muidenkin lampputyyppien oppivaa huoltoa voidaan lähteä 

suunnittelemaan esimerkiksi seuraavalla tavalla. Ensinnäkin valaisimista on olemassa 

melko tarkkaa tilastoa niiden käyttöiästä. Kulunut käyttöikä on mahdollista laskea joko 

suoraan valaistusta syöttävältä kontaktorilta apukosketinta hyväksi käyttäen tai etenkin 

valaistusta säädettävissä olevista lähdöistä suoraan syöttävästä virrasta skaalattuna. Ra-

kennusautomaation mukana myös valaistukseen on alettu yhä useammin liittämään älyä. 

Tällöin väyläliitynnän kautta on mahdollista kerätä valaisimen käyttöikää indikoivaa tietoa.  
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Valaisimen sisäinen sekä toisaalta ympäristön ulkoinen lämpötila vaikuttaa sen elinikään. 

Paras valontuotto vaihtelee esimerkiksi loistelampuissa normaalin huonelämpötilan mo-

lemmin puolien riippuen lampun tyypistä (T5, T8 tai T12) kuvan 5.4 mukaisesti. Tärkeää 

on kuitenkin havaita, että tavallinen loistelamppu ei sovellu käytettäväksi liian kylmässä. 

Tällöin myös liian kylmiin olosuhteisiin suunniteltu loistevalaistus joudutaan tekemään yli-

mitoitettuna, millä on suoraan vaikutusta rakennuksen sähkön käyttöön kasvaneen ener-

giankulutuksen ja käynnistyshuipputehojen myötä. /47/ 

 

 

Kuva 5.4. Eri loistevalonlähteiden valovirran vaikutus ympäröivään lämpötilaan. /47/ 

 

Kun valaistuksen oppivaa huoltoa lähdetään määrittämään, on käyttöikä edellä mainitun 

mukaisesti tärkeä parametri ja sitä tuleekin pitää perustana ennakoivan huollon riippu-

vuuksien määrittämiselle. Taulukossa 5.2 on esitetty lampputyypeittäin niiden perusomi-

naisuuksia. Taulukosta voidaan lisäksi nähdä polttoiät eri lampputyypeille. Sähköverkon 

kannalta voidaan LED-valojen yleistymisen edut nähdä taulukosta selvästi. Valotehokkuus 

(lm/W) on selvästi omaa luokkaansa LED-valaisimien kohdalla. /47/ 
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Taulukko 5.2. Eri valonlähteiden ominaisuuksia. /47/ 

 

 

Valaisimien oppivaa huoltoa tukevat suorituskyvyn tekijät ja niiden toteutumisen seuran-

nan mittauskohdat voidaan vielä luetella seuraavasti: 

Käyttöikä 
 Kontaktorin apukärkitieto 
 Ryhmäjohdon virran mittaus 
 Väyläperusteisessa järjestelmässä digitaalinen olotieto 
Valaistusvoimakkuus 

Tilakohtainen valovoimakkuuden tunnistus 
Laskennallinen voimakkuus käyttötuntien avulla 

Valaisinkohtainen lämpenemä 
 Lämpötilamittaus 

Ympäristön lämpötila 
 Lämpötilamittaus. 
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5.2.3 Sähkökeskusten huolto 

Sähkökeskuksien komponentit koostuvat pääasiassa johtimien liitoksista, suojalaitteista ja 

kytkinlaitteista. Etenkin suuremmissa keskuksissa on sijoitettu multimittareita, joista saa-

daan varsin tarkkoja tietoja sähkökeskuksen toiminnasta. Multimittari ei ole arvokas han-

kinta, joten sen yhdistäminen oppivan huollon näkökulmaan on vähintäänkin tarkastelua 

vaativa teko. Sähkökeskuksen sähkölaitteiden huollontarpeet kohdistuvat pääosin kytkin- 

ja ohjainlaitteiden toimivuuteen, sillä esimerkiksi kontaktorin eliniälle on annettu tietty ope-

rointimäärä. Niinpä piileviä, mutta tärkeitä huollon kohteita ei välttämättä ulkoisesti pysty 

silmämääräisesti havainnoimaan. Esimerkiksi kennon, johtimen tai liitoksen kasvanut 

lämpenemä voidaan havaita vain lämpömittauksen avulla. Kasvanut lämpenemä onkin 

yleisempiä syitä sähkökeskusten vikaantumiseen. Lämpömittausta voidaan suorittaa par-

haiten lämpökameralla vertailemalla tulosta joko ympäristön lämpötilaan tai vastaavaan 

vertailevaan komponenttiin. Oikean päätelmän saamiseksi tulee kuitenkin laitteiden sallitut 

lämpenemät tietää. Lämpenemä käyttäytyy kuormitusvirtaan käytännössä neliöllisesti: kun 

kuormitusvirta kaksinkertaistuu, lämpenemä nelinkertaistuu. Lämpenemää määritettäessä 

tulee huomata, ettei kohonnut lämpötila välttämättä kerro tietyn laitteen vikaantumisesta, 

vaan syy saattaa olla myös muualla prosessissa. Taulukossa 5.3 on kuitenkin annettu 

lämpötilaeroja vertailevat suuntaviivat ja toimenpiteet samanlaisten komponenttien- sekä 

toisaalta komponentin ja ympäristön välille. Näiden suositusten avulla voitaisiin lähteä 

hahmottelemaan eri pisteiden lämpötilaeroja vertailevat algoritmit sähkökeskusten ja nii-

den laitteiden oppivan huollon määrityksille. /69/ 

 

Taulukko 5.3. Lämpötilaerojen vaikutus sähköjärjestelmien komponenttien kunnon määri-

tyksessä. /69/ 
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Lämpötilan kasvu voi johtua myös muista tekijöistä kuin kuormitusvirran tai laitteen vi-

kaantumisesta. Vinokuormitus, yli- tai jopa alikuormitus voivat aiheuttaa ylimääräistä läm-

penemää. Lisäksi harmooniset yliaallot, korostunut kuorman tyyppi (induktiivinen tai kapa-

sitiivinen), eristysviat sekä esimerkiksi yksinkertaisesti keskuksen ilmanvaihdon toimivuus 

vaikuttavat lämpenemän ja lisähäviöiden muodostumiseen. Rakennuksen sähkönkäyttö 

on myös sähkönjakeluverkon kannalta tärkeää, sillä esimerkiksi verkkoon siirretyt yliaallot 

kasvattavat muun muassa jakelumuuntajien lisähäviöitä kuten rautahäviöitä. Lämpene-

mään määritettäessä tulee myös erityisen kylmät kohdat ottaa huomioon. Kylmä piste 

saattaa merkitä esimerkiksi öljytäytteisessä muuntajassa jäähdytysöljyn puutteellista mää-

rää. Sähkökeskusten ja sen komponenttien huoltoon vaikuttaa myös ympäristön olosuh-

teet. Esimerkiksi jakokeskuksien ympäristön keskilämpötila ei saa nousta yli 35 celsiuk-

seen, jotta saavutetaan riittävän pitkät eliniät komponenteille. /69/ 

 

Sähkökeskusten oppivaa huoltoa tukevat indikointimahdollisuudet ja niiden riippuvaisuu-

det voidaan vielä luetella seuraavasti: 

Sähkön laatu 
Vaihevirrat, -jännitteet, loisteho, pätöteho, yliaaltopitoisuus ja näiden muutosten 
tulkinta 

Kontaktorit 
Värinän ja lämpenemän mittaus 

Johdin- ja kaapeliliitokset  
Lämpenemän mittaus 

Olosuhteet 
Ympäristön lämpötila ja kosteuden mittaus. 

 
5.2.4 UPS-laitteiden huolto 

UPS-laitteita voidaan jaotella staattisiin ja dynaamisiin varavoimalaitteisiin. Dynaaminen 

UPS-laite koostuu generaattori-moottoriyhdistelmästä, joiden pyörivien massojen avulla 

mahdollistetaan varasyötön mahdollisuus. Varakäytön jatkuvuutta voidaan parantaa hui-

mamassalla tai akustolla. Yleisin UPS-laite on kuitenkin staattinen, Double Conversion eli 

epävirallisemmin On-Line UPS, joka muodostuu tasa- ja vaihtosuuntaajasta sekä akustos-

ta. On-line UPS ei aiheuta syöttävään verkkoon katkosta siirtyessään akkukäytölle. /70/ 

 

UPS-laitteen huoltotoimenpiteet kohdistuvat etenkin staattisissa laitteistoissa hyvin yh-

teneväisesti laitteen ja akuston ylläpitämiseen. Laitevalmistajalla on yleensä huolto-

ohjelma laitteen sisäisille komponenteille, joten huoltovaiheet eivät ole tässä kohdin yleis-

tettävissä. Kuitenkin akustojen merkitys laitteen toiminnassa on tärkeää ja niiden kuntoa 

tulee valvoa riittävästi. Akkujen latausta varten tulee jännite olla oikein, jotta varmistutaan 

kennojen riittävästä varaustasosta. Laitteissa on yleensä akun varaustasoa mittaava piiri, 
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mutta varauksen pitävyyttä tulisi lisäksi todentaa myös varakäyttökokeella. Esimerkiksi 

maailman yksi merkittävimmistä UPS-laitteita valmistavista yrityksistä Eaton Power Quali-

ty ohjeistaa akkutestin väliksi 18 kuukautta. Akkujen vaihtoväliksi taas määritetään kol-

mesta viiteen vuoteen. /67/ 

 

UPS-laite tarvitsee toimiakseen riittävän ilmanvaihdon, sillä siirtyvät tehot ovat usein mer-

kittäviä. Laitteen sisältämien tuulettimien toiminta onkin tärkeää, jotta saavutetaan riittävän 

pitkäikäiset komponentit. Eaton antaa tuulettimien vaihtoväliksi viisi vuotta, vaikka lupaa-

kin niiden tekniseksi käyttöiäksi 60 000 tuntia eli lähes seitsemän vuotta. /67/ 

 

Käyttötoiminnassa tulee tärkeimpiä suureita voida seurata. Esimerkiksi muutokset kuormi-

tuksessa voivat heikentää laitteiston käyttöikää tai päin vastaisessa tilanteessa liian pieni 

kuormitus aiheuttaa ylimääräistä energiankulutusta ja yleistä lämpökuormaa turhan suu-

ren laitteiston takia. Yhden vaiheen vinokuorma voi pahimmassa tapauksessa siirtää koko 

laitteen staattiselle ohitukselle, jolloin laite ei enää suojaa katkostilanteessa. Mitattavat 

suureet tulee siten olla laitteen nimellisarvojen sisällä laitteen liiallisen rasituksen välttämi-

seksi.  

 

UPS-laitteistoa, sitä syöttävää verkkoa sekä varmennettua osaa verkosta voidaan valvoa 

erinäisin mittauksin. UPS-laitteelta voidaan normaalia käyttötoimintaa tarkemmissa ana-

lyyseissä määritellä mitattavaksi akustojen latausjännite- ja virtatietoja, lähtöjännitteitä se-

kä näiden säröjä tyhjäkäynnillä ja kuormitettuina. Lisäksi voidaan mitata tulovirran säröä 

kuormitettuna, simuloida UPS-laitteen ohitustoiminnan kuntoa, tehdä vikasimulointia kuten 

suorittaa nopeita siirtoja staattiselle ohituskytkimelle, muodostaa erilaisia kuormituskokeita 

akuston kapasiteetin toteamiseksi sekä tarkastella laitteen ja ympäristön lämpenemät eri 

kuormitusportailla. Vaikka UPS-laitteen sisäisten komponenttien huoltotarve vaihteleekin 

valmistajakohtaisesti, voidaan laitteen oppivaan huoltoon indikoivat mittarit sekä niiden 

keskinäiset riippuvuudet luetella seuraavan listauksen mukaisesti. /71/ 

Akkujen kunto 
 Käyttöikä, asennusajankohta 
 Kuormituskokeet 
 Latausvirta- ja jännite 
Kuormitus ja UPS-lähdöt 

Virrat ja jännitteet eri vaiheiden välillä 
Tulovirran särö 
Lähtöjännite tyhjäkäynnillä ja kuormitettuna 
Lähtöjännitteen särö tyhjäkäynnillä ja kuormitettuna 

Ohjain 
Staattisen siirron simulointi 
Vikasimulointi 
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Jälleenannot ja hälytysviestit 
Lämpötila 

Laitteen ja ympäristön lämpenemät 
Tuulettimien toiminta ja ikä. 

 
5.2.5 Turvajärjestelmien huolto 

Rakennusten turvajärjestelmiin kuuluu pääasiassa kulunvalvonta-, murtovalvonta-, paloil-

moitin- sekä turvavalaistusjärjestelmä. Käydään seuraavaksi ensin lyhyesti läpi luetelluista 

järjestelmästä kolme ensimmäistä. Turvavalaistusjärjestelmää tarkastellaan näiden jäl-

keen hieman kattavammin, sillä sen vuosittain tarvittavan huollon kuormitettavuus on Ca-

verionin huoltopäälliköiden haastatteluiden perusteella nähty olevan merkittävää ja näin 

ollen myös sen ennakoivan huollon mahdollisuudet nousevat esiin eri tavalla. 

 

Kulunvalvontajärjestelmä koostuu yleensä oviympäristön laitteista, kuten kulunvalvonnan 

lukijoista, ovikoneistosta, magneettisalvoista ja -sensoreista sekä kulunvalvonnan keskuk-

sesta. Kulunvalvonnan komponentit joutuvat kovaan kulutukseen, sillä niiden sijoittuminen 

oviympäristöön vaatii muun muassa mekaanisen rasituksen sietämistä. Mainittavimpia 

rasituksen kohteita ovat kulunvalvonnan sensoreiden tiedonvälitykseen tarvittavat ylivien-

tisuojat sekä muut mekaaniset osat kuten ovipumput ja sähkölukot. Kulunvalvonnan kes-

kus on yleensä varustettu akkuvarmennuksella, jolloin akun kapasiteetin varmentaminen 

kuuluu yhtenä osana oppivan huollon määrittämisessä. /74/ 

 

Murtovalvontajärjestelmä muodostuu keskus- ja käyttölaitteen, ilmoitusvälittimen, il-

maisimien ja hälyttimen kokonaisuudesta. Murtovalvontajärjestelmässä on muiden turva-

järjestelmien tavoin akkuvarmennettu keskus, jonka akkujen kuntoa tulee seurata. Järjes-

telmän huolto on yleensä toteutettu erilaisilla tarkastustoimenpiteillä kuten ilmaisimien pis-

tokokeilla. Oppivaa huoltoa silmällä pitäen olisi mahdollista simuloida tunkeutumistilannet-

ta antamalla ilmaisinindikoinnin halutun väliajoin päästämällä poiskytkentätilassa tieto kul-

kemaan keskukselta aina vartiointiliikkeelle asti. Näin ollen varmistuttaisiin järjestelmän 

sekä ilmoituksensiirron toimivuudesta.  

 

Paloilmoitinjärjestelmän ja rakennusten paloturvallisuutta säädetään ympäristöministeriön 

asetuksessa (YMa 848/2017) sekä pelastuslaissa (379). Näiden säädösten mukaisesti 

paloilmoitinjärjestelmän tulee koostua paloilmoitinkeskuksesta, jälleenantolaitteesta, palo-

painikkeista, paikallishälyttimistä ja aluetta valvovista lämpö-, savuilmaisimista tai näiden 

yhdistelmistä. Ilmaisintyyppejä on käytössä useita erilaisia. Tavanomaisimmat ilmaisimet 

ovat: lämpö- eli maksimaali – (M), erotus- (D), differentiaali- (DM), ionisaatiosavu- (I) sekä 

optinen savuilmaisin (O). Paloilmoitinjärjestelmän huoltotarve kohdistuu murtovalvontajär-
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jestelmän tavoin akuston huoltoon sekä ilmaisimien pistokokeisiin. Keskukselta tehdään 

simulointitesti kerran kuussa sekä yleensä kokonaisvaltaisempi tarkistus huoltotoimenpi-

teineen kerran vuodessa. Etenkin savuilmaisimet ovat herkkiä pölyyntymiselle ja ne suosi-

tellaan huollettavaksi 1 – 3 vuoden välein riippuen tilassa vallitsevista olosuhteista. Li-

kaantuneesta ilmaisimesta saadaan herkästi virheellinen hälytys, joten oppivaa huoltoa 

ajatellen voitaisiin suositellun huoltovälin sekä virheellisten hälytyksien välille johtaa riip-

puvaisuuksia oikea-aikaisen huoltovälin löytämiseksi. /75/ 

 

Turvavalaistusjärjestelmä koostuu tavallisesti opaste- ja turvavalaisimista, joita ohjataan 

keskitetyllä turvavalaistuskeskuksella. Suurissa kohteissa voi olla lisäksi varavalaistus tai 

riskialttiin työalueen valaistus. Rakennusten turvavalaistuksen tarvetta säädellään sisä-

asiaministeriön asetuksessa: rakennusten poistumisreittien merkitseminen ja valaisemi-

nen (SMa 805/2005). Asetuksessa viitataan eurooppalaisiin standardeihin muun muassa 

poistumisvalaisimen teknisten ominaisuuksien osalta. Myös suunnittelusta, asennuksesta 

ja valaisimien huollosta on standardissa ohjeita. /73/ 

 

Turvavalaistusjärjestelmän varavoimalähde on yleensä akusto, joka voi sijaita turvavalo-

keskuksella tai hajautettuna jokaisella valaisimella. Akun tilalla voi toimia myös superkon-

densaattori. Turvavalojärjestelmän huoltotoimenpiteet liittyvät suurelta osin akustojen 

huoltotarpeeseen, mutta tärkeä osa on myös valaisimien toimintakunnon ylläpito. Valon-

lähteinä käytetään tänä päivänä yleisesti LED-lamppuja, mutta rakennuksissa on käytössä 

ja tullaan vielä luultavasti pitkään käyttämään pienoisloistelamppua. Loistelamppujen käyt-

töiät ovat kuukausista yhteen vuoteen 50 prosentin kuolleisuudella. Kuten valaistuksen 

huoltomäärityskohdassa mainittiin, on LED-lampuillakin pitkästä iästä huolimatta käyt-

töikä. Lisäksi valaistusvoimakkuus hiipuu valonlähteen vanhetessa. Näin ollen valotehoa 

tulee voida tarkkailla. SFS-EN 1838 antaa vaatimukset opastevalaisimien pintakirkkaudel-

le, eli luminanssille. Vaatimusten mukaan turvallisuusvärin luminanssin tulee olla vähin-

tään 2 cd/m2 kaikista katselukulmista. Valkoiselle pinnalle on annettu 10 cd/m2 vaatimus. 

Luminanssin mittaaminen tai sellaisen mittauspisteen lisääminen valaisintasolle ei ole 

kannattavaa etenkään taloudellisessa mielessä, joten jos halutaan löytää riippuvaisuus 

pinnan kirkkauden ja käyttöiän väliltä, tulisi yhteyden löytämiseksi tehdä tarkempia tutki-

muksia. Luminanssia voidaan kuitenkin arvioida tavallisella luksimittarilla määrittämällä 

valovoimakkuuden lisäksi pinnan heijastavuus. /55/ 

 

Tämän päivän turvavalaistusjärjestelmä on rakennettu osoitteelliseen väyläratkaisuun, 

jossa jokaisella lampulla on oma tunnuksensa. Lamput on yleensä ryhmitelty useampaan 
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silmukkaan, joissa on noin 10 – 20 valaisinta. Yksi vaihtoehto vikatiedon saamiseen on 

silmukan virran mittaus. Kun virta alenee, tiedetään valonlähteen olevan epäkunnossa. 

Osoitteellisessa järjestelmässä tunnuksen mukana myös sen toimintakunnosta saadaan 

reaali-aikaista tietoa. Näin ollen vikaantumisen indikointi on nopeasti saatavissa. Sekä 

osoitteellisessa että osoitteettomassa järjestelmässä vikatieto lampun epäkunnosta ei kui-

tenkaan poista ennakoinnin mahdollisuutta. Siksi oppivan järjestelmän tulisi luoda riippu-

vaisuuksia siitä, milloin silmukan virta on tavallisesti laskenut tai osoitteellisessa järjestel-

mässä mahdollisesti vikatieto saatu. Lisäksi valaisimen valonlähteen kuntoon vaikuttaa 

paitsi sen käyttöikä, niin myös syöttöverkon jännite. Jos jännite vaihtelee tai on alentunut 

pysyvästi, vaikuttaa se valonlähteen käyttöikään. Jännitteenalenema onkin yksi merkittävä 

tarkastuskohta myös turvavalaistusjärjestelmän käyttöönottotarkastuksessa. Yhdistämällä 

nämä tiedot käyttöajan seurantaan, voidaan yhteyksiä oppia määrittämään. Oppiva järjes-

telmä olisi sisäasiaministeriön asetusten puitteissakin tarpeellinen, sillä valaisimien tulisi 

toimia aina kun rakennuksessa on käyttöä. 

 

Turvavalaistusjärjestelmän oppivaa huoltoa tukevat indikointimahdollisuudet ja niiden riip-

puvaisuudet voidaan vielä luetella seuraavasti: 

Akkujen jännite 
Jännitemittaus, kapasiteettitestaus, latausvirran mittaus 

Silmukoiden eheys 
  Virranmittaus osoitteettomassa järjestelmässä 
Valaisimelle tuleva jännite 
  Jännitemittaus (vaikuttaa valonlähteen ikään). 
 

5.2.6 Ilmanvaihtojärjestelmän huolto 

Ilmanvaihtokoneiden huoltotarpeeseen vaikuttaa muiden järjestelmien tavoin niiden käyt-

töaste. Nykyaikaisessa järjestelmässä säädetään oleskelutilaan riittävä ilmanvaihto yleen-

sä siitäkin huolimatta, vaikkei käyttöaikaan tilassa olisikaan yhtään ihmistä. Energiakäytön 

kannalta ilmanvaihtojärjestelmän pyörittäminen tyhjässä tilassa käyttöteholla ei ole kan-

nattavaa. Oppivaan järjestelmään voitaisiin lisätä kumulatiivinen infrapuna-anturi laske-

maan sisätilassa olevaa henkilöliikennettä. Niinä hetkinä kun tila on tyhjillään, on mahdol-

lista ilmanvaihdon tehokkuutta pienentää. Pienentynyt tehokkuus vaikuttaa ilmanvaihtolait-

teen kuormitukseen siten, että laite säilyy kauemmin toimintakuntoisena. Ilmanvaihdon 

hidastamisella on kuitenkin varjopuolensa, sillä sisäilmastosuosituksissa annetaan tavoit-

teet ilmalle laadulle. Vaikka rakennuksen käyttöaikaan tilassa ei olisikaan ihmisiä, on tar-

peen ilmetessä odotettava laatutavoitteiden täyttymistä ilmanvaihdon kiihtyessä. Sisäilma 

ei siis ole tilaan astuttaessa välittömästi takaisin tavoitearvossaan, jos sitä on jaksollisesti 

pienennetty. Oppivan järjestelmän avulla on mahdollista kuitenkin suorittaa ennakointia 
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oleskelutilakohtaisesti hyödyntämällä opittua käyttöprofiilia. Tällöin myös ilmanvaihtoko-

neiden huoltotarve voitaisiin ennustaa paremmin. 

 

Ilmanvaihtokoneet koostuvat tulo- ja poistoilmapuhaltimista, ilmansuodattimista, ilma-

kanavista sekä ohjainpelleistä kuten sulkupelleistä. Yleensä ilmanvaihtokoneeseen on li-

säksi liitetty lämmön talteenottolaite. Ilmanvaihtolaitteen huoltotarve sisältyy osaksi säh-

kömoottoreihin, joiden toimenpiteitä käsiteltiin luvussa 5.2.1. Moottoreihin liittyy kuitenkin 

puhallin, joka on joko suoraan moottorin akselilla tai välillisesti hihnalla ohjattava. Puhalti-

meen on mahdollista kerääntyä likaa niin merkittävästi, että lian vaikutukset alkavat vai-

kuttamaan esimerkiksi moottorin laakereiden kuormittumiseen. Hihnavetoisessa puhalti-

messa myös kiilahihnan kunto, kireys ja tasapaino vaikuttavat puhaltimen toimintaan. 

Esimerkiksi luistava hihna voidaan havaita sen lämpenemänä tai vaihtelevassa nopeus-

käytössä kiihdytyksen poikkeamisena aiemmin opitusta. 

 

Muita huoltoa aiheuttavia toimenpiteitä ovat suodattimien ja kanavien puhtaana pito. Suo-

dattimien vaihtoväli vaihtelee kohteesta riippuen kuukausien ja yhden vuoden välillä, mut-

ta käytännössä niiden kuntoa valvotaan paine-eromittauksen avulla. Paine-eron avulla 

voidaan suodattimen likaantuminen päätellä sekä kiihdyttää puhallinta riittävän ilmanvirran 

saavuttamiseksi. Paine-eromittaus ei kuitenkaan kerro suodattimen tai kanavien absoluut-

tista kuntoa, sillä esimerkiksi riittävä pölykerros voi muodostaa hyvän kasvualustan pien-

eliöille. Tällöin sisälle virtaava ilma voi olla jopa ulkoilmaa heikompaa. Korkala & Laksola 

(2012) esittelevät kirjassaan, että hajuvoimakkuuden vaikutus suodattimen läpi on todettu 

eräässä Helsingissä tehdyissä mittauksissa olevan kolmen käyttökuukauden jälkeen sa-

malla tasolla kuin kuuden käyttökuukauden jälkeen. Näin ollen paine-eromittauksen tuoma 

huoltoindikointi ei välttämättä ole kaikkein luotettavin mittaustapa. Oppivassa huoltojärjes-

telmässä huomio tulisi kiinnittää paine-eron lisäksi myös joko suodattimen hajuvoimakkuu-

teen tai vaihtoehtoisesti harmausastemittauksella saatavaan tulokseen. Näillä kahdella on 

lähteen mukaan korreloivampi yhteys pölymassan kertymään. Esimerkiksi elektreet-

tisuodattimen kuntoa valvotaan sen tummumisen mukaan. /63/ 

 

Ilmanvaihtokoneen yhteydessä olevan lämmön talteenottokennon likaantuminen aiheuttaa 

yhtä lailla sisäilman laadun heikkenemistä kuin myös pienentynyttä kokonaishyötysuhdet-

ta, sillä hyötysuhde riippuu vahvasti lämmönsiirtopintojen kunnosta. Heikentynyt hyö-

tysuhde on näin ollen myös suorassa yhteydessä rakennuksen energiankäyttöön. Ilma-

kanavien likaisuus taas aiheuttaa lisähäviöitä ilman virtaamiselle ja voi kasvattaa jopa il-

manvaihdon energiankulutusta. Lisäksi rasva kanavissa sekä päätelaitteissa vaikuttaa il-
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man laatuun ja voi aiheuttaa jopa paloturvallisuusriskin. Lämmön talteenottolaitteen ja ka-

navien puhdistus on luonnollisesti vahvasti yhteydessä ilmanvaihtokoneiden suodattimien 

kuntoon. Luomalla riippuvaisuuksia lämmön talteenoton, kanavien kunnon sekä ilman-

vaihtokoneiden suodattimien huoltokierron kanssa, voidaan oppivaa järjestelmää laajen-

taa koskemaan koko ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisuutta. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän oppivaa huoltoa tukevat indikointimahdollisuudet ja niiden riippu-

vaisuudet voidaan vielä luetella seuraavasti: 

Kanavien kunto 
Venttiilit 

  Säätö- tai ulkoilmapeltien reagointi  
Tukkoisuus tai vuodot 

  Kanavan paine-eromittaus 
Ilman laadunmittaus, mikrobikasvuston esiintyminen kanavistossa on mah-
dollinen. Etenkin ilmanvaihdon hidastaminen tai pysäyttäminen lisää kas-
vuston vaaraa 

Suodattimen kunto 
 Paine-eromittaus 
 Hajuvoimakkuuden tai suodattimen harmausasteen mittaus 
LTO kunto 
 Lämpötilaerojen mittaus (hyötysuhde) 
 Paine-eromittaus 

Värinän mittaus 
 Hihnavetoisessa puhaltimessa lämpenemän mittaus 
 Värinänmittaus (hihnapyörien välyksellisyys). 
 
5.2.7 Lämmönsiirtojärjestelmän huolto 

Suomessa lämmitysjärjestelmät jakautuvat tänä päivänä karkeasti kolmeen: ilmakiertoi-

nen lämmitys, vesikiertoinen lämmönjako ja oleskelutilakohtainen sähkölämmitys. Suora 

sähkölämmitys on melko huoltovapaata, lukuun ottamatta patterien ja säteilijöiden puhdis-

tusta. Ilmakiertoinen järjestelmä taas vastaa pääasiassa ilmanvaihdon huoltosuunnitel-

maa, sillä lämmitysenergia puhalletaan oleskelutiloihin eri suutinvalintojen kautta. Tär-

keimmät huoltokohteet vesikiertoisessa lämmönjaossa ovat putkistot, venttiilit, pumput, 

lämmönsiirtimet sekä paisuntajärjestelmät. Lämmönsiirtoon tarkoitetut pumput ovat kui-

tenkin melko huoltovapaita, jolloin pumpun huolto koostuu yleensä tiiveyden tarkkailuun 

sekä sen painehäviön seuraamiseen. Pumpun pyörittämiseen tarvittava sähkömoottorille 

on mahdollista noudattaa luvussa 5.2.1 olevia huoltosuunnitelmia. Näin ollen tieto paine-

häviön kasvusta tai paineentuottokyvyn laskusta suhteessa kierrätettyyn vesivirtaan ja/tai 

sähkönkulutukseen on mahdollista yhdistää oppivaan järjestelmään.  

 

Vesiverkoston paisuntasäiliön tarkoitus on pitää veden paine verkostossa riittävänä, mikä 

onkin tehty yleensä säiliössä olevan paisuvan kalvon avulla. Paisuntasäiliöt ovat tänä päi-
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vänä automaattisia ja niissä on yleensä oma ohjauskeskus. Ohjauskeskuksesta on saata-

villa muutamakin tärkeä tieto, joka liittyy koko vesiverkoston kunnon määrittämiseen ja 

joita voidaan hyödyntää oppivassa huollossa. Esimerkiksi verkoston paineen aleneminen 

on saatavilla alitushälytyksenä. Paineen aleneminen kertoo yleensä verkoston vuodosta. 

Jos tähän sidotaan riippuvuus täyttöpumpun pyörittämisen ylitettyyn käyttöaikaan tai 

pumpun jälkisyöttöjaksojen määrään, voidaan alkavasta vuodosta saada ennakoiva tieto. 

Järjestelmä voitaisiin tällöin opettaa antamaan ennakkovaroitus paineenmuutoksista. Toi-

nen esimerkki on verkoston veden enimmäismäärän ylityshälytys, mikä saattaa johtua 

lämmönsiirtimen vuodosta. Mahdollinen vuoto muodostuu yleensä ensiöpiiristä ja valuttaa 

vettä rakennuksen puoleiseen verkkoon tai päinvastoin. Vuoto voi olla mitätön, jolloin ta-

son tarkkailua voitaisiin hyödyntää oppivaan järjestelmään hälytystasoa paremmin. 

 

Lämmönsiirtojärjestelmän huolto voidaan nostaa kolmantena kohtana lämmönsiirtojärjes-

telmän merkittävimpien huoltotoimenpiteiden joukkoon. Lämmönsiirrin sisältää lämmön-

siirtopintoja, joiden tarkoitus on siirtää lämmityksen ensiöpiirin energia rakennuksen toi-

siopiirin lämmitysverkkoon. Likaantuneet lämmönsiirtopinnat aiheuttavat häviöitä ja hei-

kentävät lämmönsiirron hyötysuhdetta. Vesi ei siis jäähdy eikä lämpene siten kuin proses-

sissa sen tulisi käyttäytyä. Tämä riippuvuus aiheuttaa lisäjäähdytyksen ja lämmityksen 

tarvetta, mikä on taasen suoraan vaikutuksessa sähkönkulutukseen.  

 

Lämmönsiirtimen likaantuminen aiheuttaa siis häviöitä kuten sisäisiä painehäviöitä lait-

teessa. Kaupallisten lämmönsiirtimien painehäviöt annetaan muun muassa niiden data-

lehdillä, joten toteuman vertailu on mahdollista yleistää riippumatta valmistajasta. Tällöin 

painehäviö on myös hyödynnettävissä ennakoida huollon ja oppivan järjestelmän tarvetta 

määritellessä. Toinen seurantaan sopiva vaihtoehto tai painehäviön rinnalla käyvä sovel-

lus voi olla lämpötilaerojen seuraaminen lämmönsiirtimen välillä. Yleensä lähtevän ja tule-

van veden lämpötilaero mitataan, joten mittauspiste on jo valmiiksi olemassa huollonseu-

rantaa varten. Lämmönsiirtimen painehäviön ja veden lämpötilaerojen riippuvuudella saa-

daan näin ollen tarkka tieto lämmönsiirtimen puhtaudesta. Oikea tulos tietenkin edellyttää, 

että lämmönsiirrin ja sen virtaumat ovat lähtökohtaisesti oikein säädettyjä. Lisäksi mahdol-

lista puhdistushuoltoa suunnitellessa tulisi ottaa huomioon, että toimenpiteet on syytä 

ajoittaa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen aikaan, sillä lämmönsiirrin sisältää kor-

roosiota huonosti kestäviä lämmönsiirtopintoja. Lämmönsiirtopinnat pysyvät sitä parempi-

na, mitä pienemmällä mekaanisella hankauksella tai käytetyllä liuotinaineella voidaan ope-

roida. Tällöin oppivan järjestelmän mahdollisuudet tukevat myös lämmönsiirtimen pitkää 

käyttöikää. /79/ 
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Lämmönsiirtojärjestelmän oppivaa huoltoa tukevat indikointimahdollisuudet ja niiden riip-

puvaisuudet voidaan vielä luetella seuraavasti: 

Lämmönsiirtimen huolto 
Painehäviö  

  Paine-eromittaus 
Lämpötilaero 

  Lämpötilamittaus siirtimen molemmin puolin 
Verkoston huolto 

Venttiilit 
  Säätölaitteiden reagointi 

Pumput 
  Paineentuottokyvyn tarkastelu paine-eromittauksella 
 Putkisto 
  Paine-eromittaus 
 Paisunta-astia 

 Paineen tai vesimäärän muutokset normaalista käytöksestä 
 Vedenkulutuksen mittaus. 

 
5.3 Ennakoivan huollon vaikutukset sähkönkäyttöön ja kustannuksiin 

Vaikka tahtotila yleiselle hyvälle ja ympäristön suojelemiselle on tiedostettu monessa eri 

tilanteessa, on rakennuksen omistajalle tai haltijalle kuten myös sähkömarkkinoiden kehit-

tämisnäkökulmassa tärkeää pyrkiä optimoimaan erilaisia energiankäyttöön liittyviä kuluja. 

Kustannusten kautta saavutetaan yleensä riittävän vahva motivaattori muutosten lähtö-

kohdaksi. Kustannuksia tarkastellaan usein elinkaariajattelun kautta, joka käsitteenä sisäl-

tää järjestelmän tai tuotteen vaikutuksien tarkastelun valmistusprosessista lähtien aina 

elinkaaren loppuun asti. Elinkaariajattelu tukee kustannusten, ympäristön ja prosessin op-

timointia kokonaisvaltaisesti ja siksi siihen lasketaan mukaan sekä välittömät, että välilliset 

vaikutukset. Elinkaariajattelu vaatii kuitenkin monen muuttujan tarkkaa määrittämistä oi-

keiden tulosten saamiseksi. Siksi niin energia- kuin kustannustarkastelua voidaan toteut-

taa myös yksinkertaisemmin vertailemalla tietyn järjestelmän, tuotteen tai parametrin muu-

tosta alkutilaan. Osakokonaisuuteen kohdistunut vertaileva tarkastelu tukee myös raken-

nussimulointiohjelman mahdollisuuksia. Tarkasteluissa on siten mahdollista muokata eri-

laisia parametreja sekä vertailla niiden vaikutusta energiankulutukseen, huippukuormiin 

sekä kustannuksiin. 

 

Rakennusten sähkönkäytön merkittävimmät energiankäyttöön liittyvät toimenpidepotenti-

aalit ovat ilmanvaihdossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Näiden järjestelmien sähkö-

verkkoystävällisempi hallinta mahdollistaa isossa kuvassa merkittäviä kysynnän jousto-

mahdollisuuksia ja siksi myös ennakoivan huollon kohdalla ovat edellä mainitut kokonai-

suudet tärkeitä. Näin ollen seuraavissa luvuissa hyödynnetään rakennussimulointiohjel-
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man mahdollisuuksia tarkastellessa erilaisia talotekniikan kuntotilanteita. Tarkastelua teh-

dään lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta. 

 

5.3.1 Ilmanvaihdon ennakoivan huollon vaikutukset 

Verrattuna rakennuksen lämmityksen ja ilmanvaihdon ominaisuuksia toisiinsa, on ilman-

vaihdon toimintakunto selvästi kriittisempi lyhyellä aikavälillä. Koneellisessa ilmanvaihdos-

sa on muun muassa poisto- ja tuloilman suodattimet, jotka vaativat säännöllistä huoltoa 

ilmanvaihdon riittävän toimivuuden kannalta. Huollon toteutumista säädellään virallisesti 

sisäasiainministeriön asetuksessa. Asetuksessa mainitaan, että ilmanvaihtokanavat ja lait-

teistot tulee puhdistaa kerran vuodessa ammattimaisten ruuanvalmistuspaikan, ruisku-

maalaamon, puusepänliikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon tai sel-

laisten paikkojen osalta, missä kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita ilman 

mukana. Myös palavien nesteiden käsittelytiloissa tulee puhdistus tehdä kerran vuodessa. 

Viiden vuoden välein on säädetty puhdistettavaksi päivähoitolaitoksen, hotellin, koulun, 

lomakodin, asuntolan, ravintolan, vanhainkodin, sairaalan ja suljetun rangaistuslaitoksen 

tilat. Puhdistustyössä on tarkastettava myös järjestelmän tiiveys. Kuitenkaan esimerkki-

kohteen mukaiseen toimistotilaan ei ole annettu säädöksiä ilmanvaihdon huoltamiseen, 

joten järjestelmän optimaalinen käyttö tulee simuloida ja tarkastella läpi. /28/ 

 

Rakennussimulointiohjelma on tarkoitettu rakennusten energiatehokkuuden tarkasteluun, 

mutta se ei osaa suoraan määrittää talotekniikan laitteiden huollon vaikutusta energian-

käyttöön. Ohjelmaan voidaan kuitenkin syöttää lisäkuormia sekä muokata järjestelmien 

häviöitä. Koska esimerkkikohteen ilmanvaihtokoneiden teknisissä tiedoissa ei ymmärret-

tävistä syistä paljasteta aivan kaikkea yksityiskohtia, on pyrittävä soveltamaan käytössä 

olevaa tietoa. Hyödyntämällä ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen sisäil-

maston ja ilmanvaihdossa säädeltyjä lähtötietoa, tiedetään ilmanvaihtojärjestelmän omi-

naissähkötehon, eli SFP-luku olevan saatavilla kaupallisilla markkinoilla oleville IV-

koneille. Näin ollen myös tämän kohteen osalta ominaissähkötehot on löydettävissä. SFP-

luvun avulla voidaan simulointimallia säätää huoltoriippuvaiseksi, jolloin voidaan tarkastel-

la vaikutuksia niin energiankäyttöön, kysynnän joustoon kuin kustannuksiin. Taulukossa 

5.4 on esitetty esimerkkikohteen pohjakerroksen ilmanvaihtokoneen XD 120 TK01 muun 

muassa ominaissähkökulutuksen laskentaan tarvittavat tiedot. 
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Taulukko 5.4. Ilmanvaihtokoneen XD 120 TK01 tekniset tiedot ominaissähkötehon lasken-

taa varten. 

 

 

SFP-luku määritetään yksittäiselle IV-koneelle laskemalla tulo- ja poistoilmapuhaltimien 

verkosta otetun sähkötehon summa ja jakamalla arvo puhaltimen tuottamalla maksimi il-

manvirralla yhtälön 4.2 mukaisesti. 

 

SFP =
𝑃𝑡𝑢𝑙𝑜+𝑃𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜

𝑞𝑚𝑎𝑥
          (4.2) 

, missä Ptulo = tuloilmapuhaltimen verkosta ottama sähköteho [W], Ppoisto = poistoilmapu-

haltimen verkosta ottama sähköteho [W] ja qmax = suuremman puhaltimen tuottama ilma-

virta [m3/s]. /62/ 

 

SFP-luku annetaan aina puhtaiden ilmansuodattimien painehäviöiden avulla. SFP-luku 

pienenee suodattimien läpäisykyvyn heikkenemisen mukana. Painehäviön muutos on kui-

tenkin huomioitu IV-koneiden moottoreiden mitoituslaskelmissa käyttämällä niin sanottua 

mitoituspistettä, jossa huomioidaan puolilikaantuneiden suodattimien tuottama painehäviö. 

Moottoreiden pyörimisnopeutta kasvatetaan tyypillisesti suodattimien painehäviöiden kas-

vun mukana kompensoimaan ilmanvirran muutoksia ja siten estämään sisäilman laadun 

heikkenemistä. /62/ 
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Esimerkkikohteen ilmanvaihtokoneissa on siis annettu taulukon 5.4 mukaisesti muun mu-

assa suodattimien painehäviöt, puhaltimien sähkötehot ja kierrosnopeudet puhtailla- sekä 

mitoituspisteen tasoisilla suodattimilla. Hyödyntämällä tietoa suodattimen alkupainehävi-

östä ja siihen tarvittavasta puhaltimen sähkötehosta sekä vastaavasti mitoituspisteen pai-

ne- ja sähkötehosta, voidaan loppupainehäviön mukainen sähköteho laskea. Loppu-

painehäviö kuvaa sitä pistettä, milloin suodatin on teknisesti huollon tarpeessa. Energian-

käytön kannalta likaantunut suodatin edellyttää suurempaa puhaltimien pyörimisnopeutta 

(ja tehoa) saavuttaakseen tarvittavan ilmavirran ja paineen ilmanvaihtokanaviin. Hyödyn-

tämällä yhtälöä 4.3 voidaan teoreettisesti heikoimmassa tapauksessa saavuttaa laskel-

man mukainen SFP-luku esimerkkikohteen XD 120 TK01 ilmanvaihtokoneelle.  

 

   SFPmax =
𝑃𝑡𝑢𝑙𝑜+𝑃𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜

𝑞𝑚𝑎𝑥
=  

0,33 𝑘𝑊+0,31 𝑘𝑊

0.37 𝑚3/𝑠
= 1,73

kW

m3

s

        (4.3) 

 

Ilmanvaihtokoneelle XD 120 TK01 saadaan vastaavasti puhtailla suodattimilla SPF-

luvuksi 1,51 
𝑘𝑊

𝑚3

𝑠

.  Näin ollen muuttamalla simulointimalliin heikoin mahdollinen SPF-luku, 

voidaan ennakoivan huollon mahdollisuudet määritellä. Taulukossa 5.5 on esitetty vertai-

levia tuloksia rakennussimulointiohjelman laskemana. Laskennoissa on annettu lähtötie-

tona, että ilmanvaihto on käynnissä esimerkkikohteessa sille oleskelutilakohtaisesti suun-

nitelluilla ilmamäärillä arkipäivisin kello 7 – 18 välillä, muina aikoina ilmanvaihto on tiputet-

tu puoleen ohjearvostaan. Asetetut ilmamäärät täyttävät sisäilmastosuosituksen 2018 mu-

kaiset laatuvaatimukset, jossa suurimpana yksittäisenä muutoksena edelliseen suosituk-

seen verrattuna on perustasoisen ilmanvaihdon vaatimus myös rakennuksen oleskeluai-

kojen ulkopuolella.  
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Taulukko 5.5. Esimerkkikohteen ilmanvaihtokoneiden energiankulutukset eri suodattimien 

likaantumisasteilla yhden vuoden aikana. Kustannussäästön vaikutukset on laskettu 0,14 

€/kWh hinnalla. 

 

 

Simuloidusta tuloksista nähdään, että esimerkkikohteessa kustannussäästö on kannatta-

va. Jos tulos esitetään vielä saavutettuna muutoksena, syntyy suodattimien optimaalisella 

kunnolla noin 13 prosentin energiansäästö, mikä alkaa olla merkittävä tulos etenkin suu-

remmassa mittakaavassa. Sähköverkon kannalta tiedetäänkin, että ilmanvaihdon sähkön-

käytön osuus rakennuksissa on noin kolmannes kaikesta käytetystä energiasta. Lisäksi on 

tilastoitu, että Suomessa rakennusten energiankulutus on noin 40 prosenttia kaikesta käy-

tetystä sähköstä. Tällöin ilmanvaihdon osuudeksi voidaan määrittää 10 – 15 prosenttia 

kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. /58/ Suomessa käytettiin sähköä vuonna 2017 

yhteensä 85,4 TWh, jolloin ilmanvaihdon karkea suhteuttaminen näillä luvuilla kokonais-

käyttöön ja saavutettuun energiasäästöpotentiaaliin luovat yli 1,5 TWh mahdollisuudet, jos 

kaikki ilmanvaihtokoneet Suomessa koostuisivat esimerkkikohteen mukaisilla laiteominai-

suuksilla. Tilanne on kuitenkin ehdottomasti teoreettinen, mutta kuvaa hyvin ennakoivan 

huollon mahdollisuuksia ilmanvaihtokoneiden kohdalla. /56/ 

 

Huippukuorman vaikutusta suodattimien eri likaantumisasteilla voidaan tarkastella kuvan 

5.5 mukaisesti. Puhaltimien teho on kasvanut simuloinnin mukaan noin 1 kW:n ja on 14 

prosenttia suurempi alkuperäiseen tilanteeseen nähden. Tehoerot vaikuttavat puhaltimien 

kysynnän joustoon osallistumisessa. Jos puhaltimissa hyödynnetään esimerkiksi vakiote-

hoista leikkausta, aiheutuu eri likausasteilla vaihtelevia tulo- ja poistoilman virtauksia, millä 

on taasen suoraa vaikutusta sisäilmaston säilymiseen. Kasvaneella huippukuormalla voi 

olla myös liittymän sulakekoon mitoittamiseen vaikutusta. Esimerkiksi 3 x 80 A ja 3 x 125 

A pääsulakkeen liittymämaksujen erot ovat paikallisen verkkoyhtiön Vaasan Sähköverkon 

hinnastoissa 1578 euroa. Järjestelmien kunnolla on siten selvästi merkitystä. /68/ 

Puhaltimien energiankulutus 

puhtailla suodattimilla

Puhaltimien 

energiankulutus max. 

painehäviöllä (likaisilla) 
[kWh] [kWh]

XC 108 TK01 8648 10080

XD 120 TK01 4944 5664

XD 121 TK01 4029 4552

XD 122 TK01 3135 3541

XD 123 TK01 6406 7237

XD 124 TK01 2392 2788

Kustannussäästö vuodessa 603 €                                    

Ilmanvaihtokone
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Kuva 5.5. Esimerkkikohteen ilmanvaihtokoneiden puhaltimien huipputehot eri suodattimi-

en likaantumisasteilla yhden päivän aikana.  

 

5.3.2 Lämmityksen ennakoivan huollon vaikutukset 

Esimerkkikohteen lämmitys on toteutettu kaukolämmön avulla, mikä on hyvin tavanomai-

nen lämmitystapa rakennuksissa. Suomen rakennuksista noin puolet onkin kaukolämpö-

verkon piirissä. Esimerkkikohteen kaukolämpöjärjestelmä koostuu kaukolämpöverkoston 
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ensiöpiireistä sekä erillisistä käyttöveden, lämmityslinjojen ja ilmanvaihdon pattereiden 

toisiopiireistä. Kohteen lämmönjakokeskuksessa on siis kolme erillistä lämmönsiirrintä. 

Ensiöpiirissä kulkeva niin sanottu tilausvesivirtaus on määritetty rakennuksen tarvitseman 

lämpötehon mukaan. Lämpöteholla tarkoitetaan sitä kaukolämpövedestä siirrettävää 

energiamäärää, jolla saadaan lämmitettyä rakennuksen tilat, käyttövesi ja ilmanvaihto kai-

kissa mahdollisissa olosuhteissa. Esimerkiksi rakennuksen lämmin käyttövesi ei saa mis-

sään tilanteessa laskea alle 50 celsiusasteen, sillä järjestelmän bakteerikanta saattaa 

muuttua ja lisätä muun muassa legionellabakteerin kasvua. Rakennuksen sisäisten läm-

mityspiirien virtaumat pidetään esimerkkikohteessa tavanomaiseen tapaan vakioina, jol-

loin lämmitystehoa säädetään suoraan veden lämpötilan avulla. Mitä enemmän lämpöä 

tarvitaan, sitä kuumempaa kiertävän veden tulee olla. Kaukolämpöveden kiertoa taasen 

säädetään sen tarpeen mukaan. /64/  

 

Ennakoivan huollon vaikutusta lämmitysjärjestelmään voidaan tarkastella monestakin eri 

näkökulmasta. Vaikka päälämmitysmuoto esimerkkikohteessa on kaukolämmitys, löytyy 

lämmitysjärjestelmän ohessa paljon muitakin sähkönkäyttöön vaikuttavia huoltokohteita 

kuten kiertovesipumppuja ja venttiilejä. VDI Heat Atlaksen mukaan kuitenkin lämmönvaih-

timen kuntoon liittyvät tekijät ovat merkittävimpien huoltotoimien joukossa tarkastellessa 

järjestelmän häviökustannuksia. /61/ Siksi on syytä ensisijaisesti paneutua lämmönvaihti-

men huollon vaikutukseen. Yleisin lämmönvaihtimen puhdistukseen johtava tekijä on ko-

honnut painehäviö. Painehäviö johtuu putkistojen- ja lämmönsiirtopintojen likaantumisesta 

sisäisesti. Lämmönsiirtimien likaantumisesta onkin arvioitu aiheuttavan vuosittain noin 500 

miljoonan euron kustannukset Suomessa vuoden 2013 bruttokansantuotteesta laskettuna. 

/79/ 

 

Lämmönsiirtimen veden pumppauksen painehäviön kumoamiseen tarvittava sähköteho 

voidaan arvioida laskennallisesti. Jotta painehäviön kasvulla voitaisiin tarkastella suoraan 

energiahäviöitä, tulee painehäviön muutos kuitenkin määrittää. Lähtötiedot sähkötehon 

laskemiselle on annettu esimerkkikohteen lämmönjakokeskuksen teknisissä tiedoissa tau-

lukon 5.6 mukaisesti. 
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Taulukko 5.6. Esimerkkikohteen lämmönjakokeskuksen laitteiden mitoitusarvot. 

 

 

Perustuen Motivan tekemään lämmönsiirron oppaaseen sekä haastattelemaani Caverio-

nin asiantuntijan näkemyksiin, voidaan lämmönsiirtimen painehäviön kasvu arvioida nou-

sevan jopa 40 prosenttia uuden laitteen ja huoltokerran välillä. Motivan lähteen mukaan 

arvio on jopa hieman varovainen kun tarkastelu kiinnittyy etenkin pieniin putkistoihin. Yh-

tälön 4.4 avulla voidaan lämmönsiirtimen pumppauksen painehäviön kumoamiseen tarvit-

tava sähköteho lähteä arvioimaan esimerkiksi kohteen lämmityspattereiden lämmönvaih-

timien kohdalta. /79/ 

 

   P =
m′𝛥𝑝

𝜌𝜂
=  

m′ ∗ (𝑝2−𝑝1)

𝜌𝜂
=

1.85 
𝑘𝑔

s
 ∗ (25 200 𝑃𝑎 − 18 000 𝑃𝑎)

983 
𝑘𝑔

m3 ∗ 0,5
= 27 W      (4.4) 

, missä P = sähköteho painehäviön erotuksen kumoamiseen [W], m’ = virtaavan aineen eli 

veden massavirta [kg/s], Δp = painehäviö [Pa], ρ = virtaavan aineen eli veden tiheys 60 

celsiusasteessa [kg/m3] ja η = pumppauksen kokonaishyötysuhde. /79/ 

 

Summaamalla yhteen kaikkien kolmen lämmönsiirtimen painehäviösähkötehot sekä siir-

tämällä tulokset simulointimalliin, saadaan taulukon 5.7 mukaiset vertailevat arviot sähkön 

kulutuksen kasvusta esimerkkikohteessa. Tuloksista havaitaan, että lämmönsiirtimen li-

kaantumisen vaikutukset eivät ole suoraan kustannuksellisesti merkittäviä.  
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Taulukko 5.7. Esimerkkikohteen lämmönsiirtimien energiankulutuksen vaikutukset opti-

maalisessa ja painehäviöllisessä tilassa yhden vuoden aikana. Kustannussäästön vaiku-

tukset on laskettu 0,14 €/kWh hinnalla. 

 

 

Heikoksi luokiteltava kustannussäästö johtuu suurilta osin siitä, että lämmön siirtoon käy-

tetty sähköteho on huomattavasti siirrettyä lämpötehoa pienempi. Tulosten mukaan 

myöskään rakennuksen sähkön huipputeho ei juuri kasva. Tärkeää on kuitenkin havaita, 

että likaantumisella on merkitystä sekä painehäviöön, mitoitettuun lämpötehoon sekä 

lämmönsiirtokertoimeen. Lisäksi lämmönsiirtokertoimen heikkeneminen on epäsuorassa 

yhteydessä lisälämmityksen ja -jäähdytyksen tarpeeseen, sillä liian kylmää tai kuumaa 

lämmityspiiriä voidaan joutua kompensoimaan muualla. Ristiriitaisella lämmitys-

jäähdytystoiminnolla on näin ollen mahdollisuus hukata merkittäviä energiamääriä. Läm-

mönsiirrin on siten tehokas silloin, kun kaukolämpövesi jäähtyy (eli lämpö siirtyy toisiopii-

riin) lämmönsiirtimessä mahdollisimman paljon ja toisaalta veden kierto voidaan pitää 

suunnitellulla tasolla. Kuvassa 5.6 on esitetty vesivirran vaikutusta ja jäähtymää lämpöte-

hoon, kun käytössä on 300 kW lämmönsiirrin. Jäähtymä paranee kuvassa 30 asteesta 60 

asteeseen samalla tilavuusvesimäärän puoliintuessa. /57/ 

 

 

Kuva 5.6. Jäähtymän vaikutus vesivirtaan tehon funktiona. /57/ 

Optimaaliset 

lämmönvaihtimet

Painehäviölliset 

lämmönvaihtimet 

likaantumisen aiheuttamana
[kWh] [kWh]

Lämmitys (ml. IV-patterit) 95632 96296

Kustannussäästö vuodessa 93 €                                            

Tarkastelupiste
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Tilausvesivirta mitoitetaan rakennuksen lämmöntarpeen tunnin huipputehona. Siihen vai-

kuttaa edellä mainitun mukaisesti jäähtymä sekä tarvittava lämpöteho. Kustannusnäkö-

kulmasta näillä komponenteilla on vaikutusta kaukolämpöliittymän perusmaksuun, joka on 

yleensä 20 – 40 prosenttia koko kaukolämpölaskusta. Heikosta huollosta johtuva pienen-

tynyt jäähtymä on siten yhteydessä kaukolämpövesivirran tarpeeseen ja perusmaksun 

suuruuteen. /65/  

 

Paine- ja lämmönsiirtohäviöt pyritään suunnittelusta lähtien kompensoimaan 20 – 50 pro-

senttia mitoitukseltaan suuremmalla lämmönsiirtimellä. Ensinnäkin liian suuri lämmönsiir-

rin siirtää prosessin hyötysuhdetta huonommaksi alentamalla virtauksen tarvetta toisiopii-

rissä ja kasvattamalla sitä ensiöpiirissä. Alentuneella toisiopiirin virtauksella putkistojen 

sisäpinnat ovat vaarassa likaantua herkemmin, mikä taasen kiihdyttää painehäviön kas-

vua. Toiseksi, suuremmalla lämmönsiirtimellä ei edellisen perusteella saavuteta sähkö-

energian käytössä merkittävää muutosta, mutta sen välilliset vaikutukset kohdistuvat 

muun muassa rakennuksen tilausvesivirran/-tehon määrittämiseen, millä taas on merkitys-

tä perusmaksun suuruuteen. Taloyhtiön energiakirjan (2011) mukaan perusmaksua on 

arvioitu neljän eri kaukolämpöyhtiön mukaan kuvan 5.7 mukaisesti. Tilausvesivirran tippu-

essa 4 m3/h alkuperäisestä, saadaan arvion mukaan 3300 – 5800 euron säästöt vuosit-

tain. Näin ollen mitoittamalla laitteet oikein sekä suunnittelemalla huoltokierto optimaali-

seksi, voidaan koko lämmitysjärjestelmän elinkaarikustannuksia saada pienemmäksi.  

 

 

Kuva 5.7. Kaukolämmön tilausvesivirran vaikutus perusmaksuun neljän eri kaukolämpö-

yhtiön hintatasoilla. /65/ 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Edellä käydyissä tarkasteluissa pyrittiin löytämään rajapisteitä niin sähkötehon kysynnän 

jouston kannattavuuden kuin riittävien sisäolosuhteiden puolesta. Tärkeää roolia näiden 

kahden pääkohdan välissä edustaa talotekniikan järjestelmien kunto, sillä vain nimellispis-

teessään toimivan laitteen voidaan olettaa käyttäytyvän oikein myös kysynnän jouston ai-

kana.  

 

Tehtyjen haastatteluiden perusteella ilmeni, että talotekniikan järjestelmien ennakoiva 

huolto toteutetaan yhä pääasiassa ennalta laadittujen huoltosuunnitelmien mukaisesti, 

eikä näin ollen hyödynnetä tarpeeksi laitteiden kuntoon liittyvien mittauksien mahdolli-

suuksia. Kuitenkin ennakoivien huoltotoimenpiteiden luvuissa havaittiin, että mahdollisuu-

det mitata laitteiden ja järjestelmien kuntoa ovat jo osittain olemassa, niitä ei vain vielä ole 

täysin hyödynnetty. Järjestelmien huoltotoimenpiteeseen indikoiva tieto olisi siten mahdol-

lista hyödyntää oppivaksi algoritmeiksi keräämällä tietoa laitteen toiminnasta sekä seu-

raamalla ajan mukana syntyviä muutoksia. Ennakoivan huollon täysiverinen hyödyntämi-

nen vaatisi kuitenkin myös rakennuksen kulutusprofiilit opettamista järjestelmään. Tällöin 

sisäilmaston olosuhteisiin liittyvät mittaukset nousevat keskeiseen asemaan. Esimerkiksi 

tietyn oleskelutilan käyttö yhdistettynä puhaltimien käyttötunteihin sekä niiden kunnon mit-

taamiseen olisi eräs kolmiyhteyteen summaava algoritmi.  

 

Esimerkkikohteen kuormien simulointien perusteella voidaan summata, että ilmanvaihdon, 

lämmityksen ja jäähdytyksen osalta on olemassa merkittäviä kysynnän jouston mahdolli-

suuksia. Tämä tukee myös viitekirjallisuudesta löytyneitä tietoja kuitenkin sillä lisäyksellä, 

että etenkin lämmityksen ja jäähdytyksen riippuvaisuus oleskelutilan ulkopuolisiin olosuh-

teisiin nousi tarkasteluissa merkittäväksi. Näin ollen sähköverkon kysynnän jouston kan-

nalta ei vakiotehoinen leikkaus ole kaikissa tilanteissa mahdollista, vaan se on suhteutet-

tava ajanhetkellä käytössä olevaan sähkötehoon. Haasteelliseksi tilanne muuttuu etenkin 

silloin, kun tehoa halutaan leikata paljon suhteessa järjestelmän kokonaistarpeeseen tai 

järjestelmä ei muutoin toimi sen kunnon puolesta oikein. Siksi etenkin lämmityksen ja 

jäähdytyksen osalta tulisikin luoda älykästä oppimista järjestelmien tehotasapainosta ja 

siitä, kuinka paljon on mahdollista leikata milläkin ajanhetkellä. Ilmanvaihdon kohdalla 

saadut tulokset käyttäytyivät tasapainoisemmin ajankohdasta riippumatta, jolloin myös 

kuormien joustamisen mahdollisuudet ovat tehon kannalta paremmin ennakoitavissa.  

 



90 

 

 

Sisäilmastosuositusten sisäilman lämpötilan ja ilman laadun vaatimuksissa mainitaan, että 

poikkeamat tavoitearvoista on mahdollista ylittää tietyn käyttöajan pysyvyyden puitteissa. 

Kuitenkin kysynnän jouston laajemman yleistymisen kannalta tulisi jouston näkökulmien 

liittyä myös käyttäjien kokemuksiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olosuhteiden 

minimiarvoille menemistä tulisi pyrkiä välttämään kaikissa tilanteissa. Järjestelmiin sijoitet-

tujen antureiden ja niiden mittauksien oppivalla hyödyntämisellä vältyttäisiin näiltä säh-

könkäytön leikkaamisesta syntyvien sisäolosuhteiden heikentymiseltä. Kun siis on opittu 

jo etukäteen, että tietyssä oleskelutilassa on tiettyyn ajanhetkeen kuormittavaa käyttöä tai 

järjestelmä ei muulloin toimi optimaalisella tavalla, voitaisiin tilan osallistuminen vaikkapa 

ilmanvaihdon joustoon minimoida. Tällöin myös vaatimusten mukaiset ja toisaalta ihmis-

ten kokemat minimirajapinnat olisivat tehokkaammin hyödynnettävissä.  

 

Sähköverkon kannalta oppivasta algoritmista olisi mahdollista saada ennusteita sekä ra-

kennuksen sähkönkäytöstä että rakennuksen mahdollisesta joustopotentiaalista. Raken-

nuksesta voitaisiin oppia hyvinkin tarkasti määrittämään tarvittava (tai ylimääräinen) säh-

köenergia jopa tunnin sisällä ja jota voitaisiin suoraan hyödyntää erilaisissa sähkömarkki-

napaikoissa. 
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