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tilojen jäähdytysjärjestelmien liittämismahdollisuus osaksi kysyntäjoustoa ja arvioida in-
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verkolla, johon on liitetty muun muassa akusto, aurinkovoimala, talotekniikka ja varavoi-
makone. Kauppakeskuksen tilojen vedenjäähdytyskoneita ei ole vielä liitetty kysyntäjous-
ton piiriin. Diplomityössä simuloitiin ilmastoinnin ja jäähdytyksen jaksottaisen käytön vai-
kutusta kauppakeskuksen liiketilojen sisäilman lämpötilaan ja hiilidioksidipitoisuuteen. 
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neet, millä määritettiin sisäilman lämpötilan nousuaika asetusarvosta suurimpaan sallittuun 
arvoon 25 °C. Simuloinnissa tutkittiin myös yötuuletuksen vaikutusta huonelämpötilaan.  
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tys voidaan pysäyttää kokonaan enintään 15 minuutiksi, jotta sisäilman lämpötilan raja-ar-
voksi määritelty 25 °C ei ylity. Sisäilman lämpötila laski lähtötilanteeseen noin 15 minuu-
tin kuluttua, kun liiketilan ilmastointi ja jäähdytys oli kytketty takaisin päälle 100 %:n te-
holla. Ilmastoinnin ja jäähdytyksen käyttö osateholla pidensi vasteaikaa sisäilman lämpöti-
lan nousuun. Simulointitulosten mukaan yötuuletus laskee aamun sisäilman lämpötilaa ja 
vähentää siten aamupäivän jäähdytystehon ja -energian tarvetta. Ilmastointikoneiden py-
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arvoon 722 ppm, joka on sisäilmastoluokituksen S1 tavoitearvon mukainen.  
 
Investointilaskennan mukaan ilmastoinnin ja tilojen jäähdytysjärjestelmien liittäminen 
FCR-N taajuusohjattuun käyttöreserviin on kannattava investointi 10 vuoden pitoajalla. 
Kokonaisinvestointi on noin 75 000 €, joka sisältää kiinteistön jäähdytysjärjestelmien oh-
jauksen muutoksen. Korollinen takaisinmaksuaika on 8,5 vuotta ja sisäinen korko 7,6 %, 
kun laskennassa käytettävä reaalikorko on 5 %. 
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The aim of the thesis was to find out how to connect the shopping center’s air conditioning 
and space cooling systems to meet the needs of demand elasticity and the profitability of 
investment costs. In 2019, the Sello Shopping Center added demand response with the use 
of a microgrid, which includes a battery, a solar power plant, building services and a 
backup power plant. The cooling of the shopping center’s air conditioning system has not 
yet been included in the scope of the demand response. The diploma thesis simulated the 
effect of the intermittent use of air conditioning and cooling on the indoor climate’s ther-
mal conditions. The Sello Shopping Center was selected for the simulation. The thermal 
conditions of the indoor climate were simulated with the partial power of air conditioning 
and refrigeration machines at 25 %, 50 % and 75 %. The simulation was also performed by 
simulating a momentary pause of the air conditioning and refrigeration machines, which 
determined the rise time of the indoor air temperature from the set value to the maximum 
permissible value of 25 °C. The simulation also investigated the effect of night ventilation 
on peak cooling power demand and cooling energy consumption. 
 
The simulation was performed with daily weather data instruments measuring the cooling 
capacity. The indoor air temperature before the change in the use of the air conditioner and 
refrigeration machine was 23.5 °C. Based on the simulation results, the air conditioning 
and cooling of the retail space can be completely stopped for a maximum of 15 minutes so 
that the indoor air temperature limit of 25 °C is not exceeded. The indoor air temperature 
drops to the starting position after about 15 minutes, when the commercial air conditioning 
and cooling is switched on again at 100 % power. The use of air conditioning and cooling 
at partial power increases the response time of increases in indoor temperature. According 
to the simulation results, night ventilation reduces the need for energy for cooling in the 
morning. 
 
According to the investment calculation, connecting the air conditioning and space cooling 
systems to the FCR-N frequency-controlled operating reserve is a profitable investment 
over a 10-year calculation period. The total investment is approximately 75,000 €, which 
includes a change in the control of the property’s cooling systems. The interest-bearing re-
payment period is 8.5 years and the internal rate is 7.6 %, while the real interest rate used 
in the calculation is 5 %. 
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FCR-N  Frequency Containment Reserve for Normal operation 
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1 JOHDANTO 
 
Suomen energiantuotanto on murroksessa. Energiantuotannon tärkeimmät lähteet ovat puu-

peräiset polttoaineet (28 %), öljy (23 %) ja ydinvoima (18 %). Vuonna 2019 fossiilisten 

polttoaineiden ja turpeen osuus oli noin 38 % energian kokonaiskulutuksesta, mikä oli 2 % 

edellisvuotta vähemmän /1/. Suomen energia- ja ilmastostrategia ohjaa energiantuotantoa 

uusiutuviin energialähteisiin perustuviin energiajärjestelmiin /2/. 

 

Sähköverkon ja kaukolämmön verkoissa huipputehot aiheuttavat ongelmia, koska verkosto-

jen kapasiteetit ovat rajalliset. Esimerkiksi lämpöpumppujen yleistyessä huipputehot kuor-

mittavat sähköverkkoa, koska lämpöpumpusta saatavaa lämpötehoa ei yleensä mitoiteta ra-

kennuksen mitoittavan ulkoilman mukaan. Huipputehontarpeen aikana osa lämpöpumpun 

lämmitystehosta on tuotettava muulla lämmöntuottojärjestelmällä, joka on yleensä sähkö-

lämmitys. Vastaava tilanne on kesäkauden jäähdytyksen huipputehontarpeen aikana, jolloin 

jäähdytystehon tarve on suuri. Tämä johtaa siihen, että huippukuormien aikana joudutaan 

käyttämään sähköenergian tuottamiseen varavoimalaitoksia, jotka toimivat pääosin vielä 

fossiilisilla polttoaineilla. Sähköverkkoa rasittavia huippukuormia pyritään vähentämään ky-

syntäjoustolla, jolla tarkoitetaan ennalta sovittuja kuormien kytkemistä hetkellisesti verkosta 

pois huippukuorman aikana. Kiinteistön omistajia kannustetaan ottamaan kysyntäjousto 

käyttöön taloudellisin keinoin /2/. 

 

Tämän työn tilaajana toimi Espoossa sijaitseva kauppakeskus Sello. Kauppakeskus Sello on 

liittynyt kysyntäjoustoon vuonna 2019. Kysyntäjoustoon on liitetty myös kauppakeskuksen 

virtuaalivoimala, joka koostuu 2 MW:n akustosta, 750 kWp:n aurinkopaneeleista, talotek-

niikasta ja 1,3 MW:n varavoimalaitoksesta. Kiinteistön tilojen jäähdytystekniikkaa ei ole 

vielä liitetty kysyntäjoustoon piiriin. Kiinteistön jäähdytystekniikan sähkön ottoteho on 

2,2 MW. Diplomityön tarkoitus oli selvittää eri vaihtoehtoja kiinteistön tilojen jäähdytystek-

niikan liittämiseksi virtuaalivoimalaan ja kysyntäjouston piiriin sekä tutkia sen taloudellista 

kannattavuutta.  

 

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Lassila & Tikanoja Oyj:n, kauppakeskus Sellon, Sie-

mens Oy:n, Carrier Oy:n ja Ramboll Oy:n kanssa. Lassila & Tikanoja Oyj:n rooli kohteessa 
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on kiinteistön ylläpidosta vastaavana, jonka ohjauksessa toimii muun muassa päivittäinen 

talotekniikan käyttö. Siemens Oy:n rooli on virtuaalivoimalan rakentajana. Siemens Oy toi-

mii automaation ja kysyntäjouston vastuullisena toimijana. Ramboll Oy:n rooli on kohteessa 

taloteknisenä suunnittelijana ja energia-asiantuntijana. Kauppakeskus Sello on tilaajan roo-

lissa ja vastuullinen vuokralaisille. Kauppakeskuksen tehtävänä on tuottaa vuokralaisille ja 

asiakkaille terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat käyttöön.  
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2 TYÖN TAUSTA 
 
Kauppakeskus Sello sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja on yksi Pohjoismaiden suurimmista 

kauppakeskuksista. Kiinteistön omistavat kotimaiset eläkeyhtiöt Keva, Elo ja Ilmarinen. 

Kauppakeskus Sellon pinta-ala on noin 102 000 m2, josta vuokrattavaa liikepinta-alaa 91 700 

m2. Asiakaskäyntejä kauppakeskuksessa on vuosittain noin 24 miljoonaa. Liiketiloja on yh-

teensä tällä hetkellä 170 kappaletta.  

 

Kauppakeskus Sello on rakennettu kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistui 

vuonna 2003, ja siihen kuuluivat marketit, kirjasto ja konserttisali. Toinen vaihe eli erikois-

liikkeiden puoli avattiin 2005, hotelli 2006 ja viimeisimpänä vapaa-ajankeskus vuonna 2008. 

Kauppakeskus Sello on myös edelläkävijä kiinteistöalalla energia- ja ympäristöasioissa. Sel-

lolle on myönnetty ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa platinatason EB LEED 

sertifikaatti vuonna 2015, ja se palkittiin NCSC:n (Nordic Council of Shopping Centres) 

toimesta Suomen Vuoden parhaaksi kauppakeskukseksi 2019 juuri energiaratkaisujen ansi-

osta. Kuvassa 1 on näkymä Kauppakeskus Sellon sisätiloista. 

 

 
Kuva 1. Kuva kauppakeskus Sellon keskusaukiosta /3/. 
 
 
Kauppakeskus Sello on liittynyt vuonna 2019 käyttämään sähkön kysyntäjoustoa kiinteis-

tössään. Kauppakeskus Sellon käyttämää ratkaisua kutsutaan nimellä virtuaalivoimala. 

Kauppakeskus Sellon virtuaalivoimalaan on rakennettu akusto ja kauppakeskuksen katolla 
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sijaitsevat aurinkopaneelit. Kauppakeskuksen ilmanvaihtokoneiden ja valaistuksen käyt-

tämä sähköenergia ovat liitetty kysyntäjoustoon. Kiinteistössä oleva varavoimakone ja pihan 

lämmitys on myös liitetty kysyntäjoustoon. Kokonaisuutena nämä asiat tekevät kiinteistössä 

oman mikroverkon. Kysyntäjoustoa on käytetty kirjoittamishetkellä noin vuosi ja sen aikana 

on tehty pieniä muutoksia mikroverkon ohjaukseen.  

 

Kauppakeskus Sellossa on vedenjäähdytyskoneisto, jolla tuotetaan jäähdytysvesi ilmastoin-

nin ja tilojen jäähdytysjärjestelmien tarpeeseen. Järjestelmän sähkön ottoteho on 2,2 MW ja 

sitä ei ole vielä liitetty kauppakeskuksen kysyntäjouston piiriin. Vedenjäähdytyskoneet ovat 

alkuperäisiä, ja niistä ensimmäiset ovat asennettu vuonna 2003 ja uusimmat vuonna 2008. 

Vedenjäähdytyskoneiden nykyiset ohjausmahdollisuudet ovat rajalliset. Vedenjäähdytysko-

neet on liitetty kiinteistöautomaatioon, mutta niillä on vain päälle- ja pois -ohjaus. 

2.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 
Diplomityön tavoitteena on arvioida laskennallisesti kauppakeskus Sellon sähkön huippute-

hon pienenemistä, jos kiinteistön ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmät on liitetty kysyntäjous-

ton piiriin ja jäähdytystehoa optimoidaan huipputehon aikana. Laskenta tehtiin IDA Indoor 

Climate and Energy (IDA ICE) -simulointiohjelmistolla. Ohjelmistolla simuloitiin erilaisia 

ilmastoinnin jäähdytyskäytön tilanteita huipputehojen aikana siten, että sisäilmastolle asete-

tut olosuhdevaatimukset toteutuvat. Simuloinnin tavoitteena oli löytää jaksottaisen käytön 

reunaehdot kiinteistön ilmastoinnin ja tilojen jäähdytysjärjestelmien liittämiseksi osaksi ny-

kyistä sähkön kysyntäjoustoa. Opinnäytetyössä keskityttiin kiinteistön ilmastointi ja tilojen 

hajautettuihin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden ohjaukseen huipputehon aikana. Kaupan kyl-

mätekniikka on kauppojen omistamia ja hallinnoimia järjestelmiä, ja sen vuoksi se on rajattu 

opinnäytetyön ulkopuolelle.  

 

Opinnäytetyö antaa Kauppakeskus Sellolle optimointityökaluja ilmastoinnin ja tilojen jääh-

dytysjärjestelmiin jäähdytysvettä tuottavien jäähdytyskoneiden liittämiseksi kysyntäjous-

toon. Kauppakeskus Sello on liittymässä vuonna 2020 kaukolämmön kysyntäjoustoon, 

mutta sitä ei ole tarkastelu tässä työssä. Opinnäytetyö on rajattu sähkön kysyntäjoustoon. 
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2.2 Työn rakenne 
 
Diplomityö koostuu kahdeksasta luvusta. Opinnäytetyön toisessa luvussa on lyhyt katsaus 

energiankulutuksesta Suomessa ja Suomen kiinteistöissä. Suomi on sitoutunut energiante-

hokkuustavoitteisiin ja se edellyttää toimenpiteitä kaikilla energiasektoreilla. Kolmannessa 

luvussa esitellään sähkömarkkinoita, kysyntäjoustoa ja reservimarkkinoiden eri tuotteita tut-

kimuskirjallisuuden perusteella. Kysyntäjouston tavoitteena on tasata kuormitushuippuja ja 

ohjata energian käyttöä tuotannon mukaan. Neljännessä luvussa esitellään sisäilmaston läm-

pöolosuhteiden suunnittelu ja tavoitearvoja. Luvussa tutustutaan tilojen jäähdytystekniik-

kaan. Viidennessä luvussa tutustutaan kauppakeskus Sellon toteutuneeseen virtuaalivoima-

laan ja tehdään katsaus ensimmäisen käyttövuoden toimintaan sekä esitellään kauppakeskus 

Sellon perustietoja ja vuosikulutuksia eri alalajeista. Kuudennessa luvussa simuloidaan IDA 

Indoor Climate and Energy ohjelmaa avuksi käyttäen kauppakeskus Sellon liiketilaa jääh-

dytyksen liittyessä kysyntäjoustoon. Simuloinnissa tavoitteena oli simuloida tilannetta eri 

jäähdytyskuormilla ja tutkia sen vaikutuksia liiketilojen sisäilman lämpötilaan. Simuloinnin 

tavoitteena oli löytää ilmastoinnin ja tilojen vedenjäähdytyskoneiden jaksottaisen käytön 

reunaehtoja liitämiseksi kysyntäjoustoon. Luvussa seitsemän on esitelty ratkaisuja, joilla 

kauppakeskus Sello voisi liittää kiinteistön ilmastointi- ja tilojen jäähdytysjärjestelmät ky-

syntäjoustoon. Tässä luvussa on tavoitteena löytää taloudellisesti hyviä ratkaisuja ja vertailla 

eri tapoja liittää ilmastointi- ja tilojen jäähdytysjärjestelmät kysyntäjoustoon. Viimeisessä 

luvussa on tämän työn johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet. 

2.3 Energiankulutus Suomessa 
 
Suomen kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 oli 1 353 PJ (3 758 ∙ 105 MWh) /4/. Suo-

messa kiinteistöjen lämmitysenergiankulutus kokonaisenergian käytöstä on 25 % (kuva 2). 

Euroopan unioni on päivittänyt energia- ja ilmastotavoitteen vuosille 2020, 2030 ja 2050. 

Suomen hallitus hyväksyi marraskuussa 2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuo-

teen 2030 asti /5/. Vuoden 2020 tavoitteet ovat vähentää kasvihuonepäästöjä 20 % vuoden 

1990 tasosta, nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 %:iin kokonaisenergiankulutuk-

sesta sekä parantaa energiatehokkuutta 20 %. Vuodelle 2030 päivitetyt tavoitteet ovat vä-

hentää 40 % kasvihuonepäästöjä vertailuvuodesta 2005, sekä päästökauppasektorissa 43 % 

vähennys ja ei-päästökauppasektorissa 30 % vähennys. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan 
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energian käyttöä 27 % ja parantaa energiatehokkuutta 27–30 %. Vuoteen 2050 mennessä 

tavoitteena on rajoittaa kasvihuonepäästöjä 80–95 % vuoteen 1990 verrattuna. Tavoitteiden 

tarkoitus on hillitä ilmaston lämpötilan nousu 1,5 °C:een /6/. 

 

 

 
Kuva 2. Energian loppukäyttö sektoreittain vuonna 2018 /4/. 
  

Suomi noudattaa energiatehokkuusdirektiiviä (Energy Efficiency Directive, EED), joka liit-

tyy energiasektoriin. Rakennukset kuuluvat energiatehokkuusdirektiivin piiriin. Direktiivin 

edellyttää Suomea raportoimaan energiankulutuksen toimintasuunnitelman ja laatimaan 

vuosiraportin toiminnastaan Euroopan unionille /7/. Uusiutuvien energioiden direktiivi (Re-

newable Energy Source, RES) käsittelee uusiutuvan energian edistämistä. Direktiivissä jo-

kaiselle maalle on asetettu kansalliset tavoitteet. Suomelle asetetussa tavoitteessa uusiutuvan 

energian määrä on 38 % loppukulutuksesta /8/. Kuvassa 3 on esitetty vuoden 2020 tavoitteet 

uusiutuvan energian määrästä. Kuvasta 3 voidaan todeta, että vain Ruotsilla ja Latvialla on 

korkeammat tavoitteet kuin Suomella.  

 

25 %

47 %

16 %

12 %

Rakennusten lämmitys Teollisuus Liikenne Muut
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Kuva 3. Uusiutuvan energian tavoitteiden osuus vuonna 2020 /7/. 
 

Energiatehokkuutta ja päästöjen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä ohjataan Suomessa 

kansainvälisin ja kansallisin keinoin. Euroopan unioni on asettanut yhteisiä päämääriä ener-

giankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Suomessa on tehty monia energia-

tehokkuustoimenpiteitä. Keskeisimpinä energiatehokkuustoimenpiteinä ovat energiakatsel-

mukset, energiatehokkuussopimukset, energiatuki, rakennuksien tiukemmat rakentamis-

määräykset, tuotteiden energiatehokkuus, liikenteen energiatehokkuus, maatalous, tiedotta-

minen, energiaverotus, yhdistetty lämmön- ja sähkön tuotanto (CHP) sekä kaukolämmitys- 

ja jäähdytys /9/. 

 

Suomessa on otettu käyttöön vuonna 2015 lakisääteiset neljän vuoden välein tehtävät ener-

giakatselmukset suurille kiinteistöille. Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on saada ul-

kopuolisen ja pätevöityneen henkilön näkemys kohteiden kokonaisenergian käytöstä sekä 

kartoittaa energiansäästöpotentiaali. Energiakatselmusraportissa on esitetty havaitut säästö-

potentiaalit ja takaisinmaksuajat ehdotetuille energiansäästötoimenpiteille /10/. Valtio antaa 

myös energia- ja investointitukea kiinteistöille, jotka edistävät energiansäästöä käyttäen mo-

dernia teknologiaa tai hyödyntäen uusiutuvan energian käyttöä. Tyypillinen energiatuki on 

yrityksille ja yhteisöille 15 % kokonaisinvestoinnista /11/. 

 

Suomessa on tehty energiatehokkuussopimuksia 1990-luvulta lähtien. Energiatehokkuusso-

pimukset ovat olleet vapaaehtoisia, mutta Suomessa tämä ovat toiminut ja todettu toimivaksi 
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tavaksi. Energiatehokkuussopimuksia vuosille 2017–2019 on tehty neljä kappaletta, ja ne 

ovat jakaantuneet eri segmentteihin. Nämä segmentit ovat elinkeinoelämä, teollisuus, ener-

gia-ala, yksityinen palveluala, kiinteistöala, kunta-ala ja lämmityspolttonesteiden jakelu. 

Kiinteistöalalla työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja RAKLI 

ovat tehneet sopimuksen vuokra-asuntojen ja toimitilakiinteistöiden energiankäytön tehos-

tamiseksi. Ensisijaisesti RAKLI:n jäsenyritykset voivat liittyä kiinteistöalan energiatehok-

kuussopimukseen. Yritykset, jotka liittyvät kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen al-

lekirjoittavat erillisen liittymisasiakirjan ja sitoutuvat parantamaan energiatehokkuutta sopi-

muksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti /9/. 

 

Energiatehokkuutta edistetään energiatuilla, joita maksetaan yrityksille vuosittain noin 

14 M€. Energiatuki kannustaa yrityksiä tekemään energiatehokkuuteen parantavia inves-

tointeja. Energiatuen saamille hankkeille laaditaan arvio investointikustannuksista, takaisin-

maksuajasta ja kannattavuudesta /9/. Rakennusten energiatehokkuutta on edistetty rakenta-

mismääräyksillä, jotka edellyttävät uusilta ja korjattavilta  rakennuksilta aikaisempaa parem-

paa energiatehokkuutta. Samalla muun muassa Motiva ehdottaa rinnalle uusia toteutusvaih-

toehtoja, joilla huomioidaan rakennuksen energiatehokkuus koko elinkaaren ajan sisältäen 

rakennuksen suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto ja ylläpito. Julkisten rakennusten piti 

olla lähes nollaenergiataloja vuoden 2019 alusta alkaen. Uudisrakentamisessa on otettava 

huomioon materiaalit osana hiili- tai ympäristöjalanjälkeä /12/. 

 

Tuotteiden energiatehokkuudessa säädetään tuotteille EU-tasolla yhtenäisiä minimivaati-

muksia ja kuluttajia ohjaavia energiamerkintöjä. Suomalaiset innovaatiot sopivat hyvin tiuk-

kenevaan energiatehokkuuteen /8/. Liikenteen energiatehokkuus on parantunut EU-lainsää-

dännöllä, jonka ansiosta nykyisillä henkilöautoilla on pienempi kulutus ja pienemmät pääs-

töt. Verotuksella ja tiedottamisella yritetään vähentää liikenteen päästöjä. Samalla ihmisiä 

kannustetaan lisäämään joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käyttöä /9/. 

 

Motivalla on useita energiatehokkuuskampanjoita, joita ovat esimerkiksi eneuvonta.fi, ener-

giansäästöviikko, kuluttajien energianeuvonta, energiayhtiöiden tiedottaminen ja energia-

asiantuntijatoiminta taloyhtiöissä. Ihmisiä kannustetaan liikenteen osalta miettimään vaihto-
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ehtoisia kulkutapoja. Energiaverotus on yksi keskeinen ohjaustapa. Energiaverotuksella voi-

daan vaikuttaa energian tuotantoon ja käyttöön. Yhdistetyssä lämmön- ja sähkön tuotannossa 

(CHP) saadaan hyvä hyötysuhde energiantuotannolle. CHP-tuotannossa saadaan sähkön val-

mistuksessa tuleva lämpö hyödynnettyä kaukolämpöverkostossa. Nykyään noin 80 % kau-

kolämmöstä tuotetaan CHP-laitoksilla. Kaukolämmitys ja -jäähdytys ovat keskitettyjä rat-

kaisuja, joiden avulla saavutetaan hyvä hyötysuhde ja tiloja voidaan optimoida käyttöön so-

piviksi /13/. 

 

2.4 Energiantuotannon jakauma Suomessa 
 
Suomessa energiantuotanto on suuressa murroksessa. Viime vuosikymmenen aikana uusiu-

tuvan energian käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 2018 uusiutuvan energian osuus 

energiantuotannosta oli 37 %. Uusiutuva energia pitää sisällään esimerkiksi vesi- ja tuuli-

voiman, aurinkoenergian, lämpöpumppujärjestelmät ja puupohjaisten polttoaineiden käytön 

/14/. Fossiilisten polttoaineiden osuus on 35 % kokonaisenergiantuotannosta /15/. 

 

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali maa vuonna 2035. Tämä tarkoittaa hiilinielujen 

kasvattamista ja päästövähennystoimenpiteiden nopeuttamista /15/. Yhtenä isona haasteena 

on fossiilisten polttoaineiden vähentäminen minimiin ja uusiutuvan energian käytön lisää-

minen. Tämä tarkoittaa muun muassa lisääntyvää tuulivoiman ja aurinkoenergian käyttöä. 

Uusiutuvan energian käyttö tarkoittaa lisää niin sanottua joustamatonta energiantuotantoa.  

 

Kuvassa 4 on esitetty energialähteiden osuus Suomen energiantuotannosta vuonna 2018. 

Yksi avoin kysymys on turpeen käytön jatkuminen tulevaisuudessa. Turpeen käyttöä halu-

taan tulevaisuudessa vähentää ja sen käyttö on kallistunut päästöoikeuskustannusten nous-

tessa. Sähkön tuotannossa fossiilisten polttoaineiden osuus on noin 15 % vuonna 2018 /16/. 
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Kuva 4. Energialähteiden osuus energiantuotannosta Suomessa vuonna 2018 /14/. 
 

Vuonna 2018 palveluissa ja julkisessa hallinnossa käytettiin 18,8 GWh verran sähköener-

giaa. Tämä vastaa Suomen kokonaissähkön kulutuksesta noin 21,5 %. Kuvasta 2 nähdään, 

että rakennusten lämmittäminen käyttää noin 25 % energian loppukäytöstä. Rakennukset 

ovat isoja energian kuluttajia. Suomessa taajama-alueilla pääsääntöisenä lämmitysmuotona 

käytetään kaukolämpöä, jota tuotetaan monissa kaupungeissa yhteistuotantolaitoksissa. 

Kaukolämmön osuus asuin- ja palvelurakennuksissa vuonna 2019 oli 46 % ja taajamissa 

kaukolämmön osuus oli suurempi /17/. Yhteistuotantolaitoksissa sähkön tuotannosta otetaan 

lämpö talteen ja siirretään kaukolämpöverkostoon. Suomen lämmön- ja sähköntuotantolai-

toksista noin kolme neljäsosaa on yhteistuotantolaitoksia /13/. Sähkölämmitysten osuus 

vuonna 2019 asuin- ja palvelurakennuksissa oli 17 % ja lisääntyneet lämpöpumput kattavat 

jo 16 % rakennusten kokonaislämmityksestä. Öljylämmityksen osuus oli 7 % /17/. 

 

Kaukojäähdytyksen määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla, ja sen tuotanto käynnistyi 

Helsingissä 2000-luvun alussa. Kaukojäähdytyksen sopimusteho rakennuksille oli vuonna 

2019 noin 375 MW, joka kasvoi vuodesta 2018 noin 15 %. Kaukojäähdytyksen osuus kau-

pungeissa tulee vielä kasvamaan. Kaukojäähdytystä voidaan tuottaa samoilla lämpöpum-

puilla, joilla tuotetaan kaukolämpöä. Kaukojäähdytysprosessissa saadaan tehokkaasti viilen-

nettyä jäähdytysverkoston vettä ja samalla pystytään tuottamaan korkealämpöistä kaukoläm-

pöä. Kaukojäähdytyksessä voidaan hyödyntää vesistöjä ja viileä ulkoilmaa Kaukojäähdy-

tyksen osuudesta 66 % tuotetaan lämpöpumpuilla ja 21 % vapaajäähdytyksellä. Kaukojääh-

dytystä on saatavilla Helsingin lisäksi myös muun muassa Turussa, Espoossa ja Tampereella 

/17/. 

Fossiiliset
35 %

Ydinenergia
17 %

Turve
5 %

Uusiutuvat 
37 %

Muut
6 %

Fossiiliset Ydinenergia Turve Uusiutuvat Muut
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Suomessa energian loppukulutus oli huipussaan vuosien 2006–2007 välillä, jolloin se oli 

tilastojen mukaan 320 TWh. Vuosina 2006–2007 elettiin taloudellisesti vahvaa kautta, ja 

ulkolämpötilat olivat normaalia matalammat. USA:sta vuonna 2008 alkanut pankkikriisi vei 

Suomen taantumaan, joka näkyi myös energiankulutuksessa. Vuonna 2009 energian kulutus 

oli 288 TWh, vaikka rakennusten lämmitystarve oli silloin Helsingissä suurempi kuin vuo-

sina 2006–2007. Ulkolämpötila vaikuttaa koko Suomen energiakulutukseen. Perusskenaa-

riossa on huomioitu ilmaston lämpeneminen, joka heijastuu energiankulutuksessa. Perusske-

naariossa kokonaisenergian kulutus ei kasva vuonna 2020-luvulla.  

 

Energiankulutuksen on ennustettu jäävän vuositasolla 315 TWh. Sähkön kokonaiskulutuk-

sen odotetaan kasvavan 4 %. Rakennusten lämmityksen ja liikenteeseen tarvittavan energian 

odotetaan vähenevän noin 6 % nykyisen vuosikymmenen aikana energiatehokkuustoimen-

piteiden ansiosta. Pisteviivalla on kuvattu energian kokonaiskulutus, joka pitää sisällään lop-

pukulutuksen lisäksi lämmön- ja sähkön tuotannon muuntohäviöt. Ydinvoiman ja konven-

tionaalisen lauhdevoiman muuntohäviöt ovat 2,5-3 kertaa suuremmat kuin tavanomaisessa 

sähkön tuotannossa. Suomeen käynnistymässä uusia ydinvoimalla toimivia yksiköitä. Ku-

vassa 5 on havainnollistettu energian loppu- ja kokonaiskulutus perusskenaariossa 2005–

2030 /5/. 

 

 
Kuva 5. Energian loppu- ja kokonaiskulutus perusskenaariossa 2000–2030 /5/. 
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3 KYSYNTÄJOUSTO 
 
Energiantuotannon muuttuminen tulee haastamaan Suomen nykyisiä sähkö- ja lämpöverk-

koja. Varsinkin uusiutuvan energian tuotannon on vaihtelu voi olla suuri. Uusiutuvan ener-

gian tuotantoon vaikuttavat muun muassa auringon säteily ja tuuliolosuhteet. Tätä kutsutaan 

niin sanotuksi joustamattomaksi energiaksi. Samalla on odotettu, että Suomessa sähköener-

gian kulutus tulee kasvamaan. Suomessa on aiemmin mukautettu energiantuotantoa kulu-

tuksen mukaan, mutta tulevaisuudessa pitää löytää uusia tapoja myös käyttää energiaa. Poh-

joismaissa käytetään yhtenäistä sähkön markkinahinnoittelua. Jokaiselle tunnille on määri-

tetty oma hinta. Pörssisähkön hinnat vaihtelevat lähtien 0 €/MWh aina yli 300 €/MWh. Säh-

kömarkkinoiden hinnan vaihtelu kertoo siitä, että kun sähköä tuotetaan yli tarpeen, sähkön 

hinta on halpa, ja kun markkinoille tuotetaan vähemmän sähköä, hinta nousee.  

 

Kysyntäjoustossa on kyse siitä, että siirretään kulutus siihen aikaan, kun energiantuotan-

nossa on ylikapasiteettia ja vältetään käyttöä, kun energiantuotantoa on vähemmän. Hyvänä 

esimerkkinä voi pitää sähköautojen latausta. Yleensä sähköautot tuodaan työpäivän jälkeen 

kotipihalle lataukseen, ja aamulla lähdetään takaisin töihin. Lataus voidaan määritellä auto-

maatiolla niin, että auton akku latautuu energian hinnan ollessa edullisimmillaan /19/. Ny-

kyään suurella osalla käyttäjistä on jo etäluettavat sähkömittarit, ja erilaisten sovellusten 

avulla voidaan nähdä tuntitasoinen energiankulutus. Tämän avulla pientaloasukas voi seu-

rata omaa kulutustaan ja voi tehdä muutoksia omaan energiankulutukseen.  

 

Tulevaisuudessa energian hinnoittelun mahdollinen muutos tehoon perustuvaksi voi tuoda 

käyttötapamuutoksia sähkön käyttäjille. Tehoon perustuvan taustana on, että käyttäjiä yrite-

tään laskea energian maksimitehon käyttöä. Kysyntäjouston hallinta säätelee järjestelmän 

energiantarvetta käytetyn strategian perusteella. Kysynnän hallinta voidaan jakaa pitkä- ja 

lyhytaikaisiin strategioihin. Lyhytaikaisia strategioita kutsutaan myös kysyntänjoustoksi. 

Kysyntäjoustolla voidaan tavoitella erilaista kulutuksen ohjaustapoja, joita on esitetty ku-

vassa 6. Kuvassa 6 ensimmäisenä ohjaustapana on tehon leikkaus (peak clipping), toisena 

on kulutuksen tasaus (valley filloing) ja kolmantena kulutuksen siirto huippukulutuksesta 

muuhun ajankohtaan (load shifting). Kysyntäjoustossa energian käyttö voi olla myös jous-

tavaa (flexible load shape). Energiaa voidaan säästää (conservation) ja käyttää myöhemmin. 

Tietyissä tapauksissa myös nostetaan strategisesti energiankulutusta (strategic growth) /20/. 
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Kuva 6. Kysyntäjouston hallintamekansimit päivätasolla /20/. 
 

3.1 Sähkömarkkinat 
 
Sähkömarkkinat koostuvat monesta eri osa-alueesta, joita ovat muun muassa sähköntuo-

tanto, sähkökauppa, sähkönjakeluverkkoliiketoiminta ja siirtoverkkoliiketoiminta. Suomen 

sähkömarkkinoita ohjaa sähkömarkkinalaki (588/2013). Tämän lisäksi Suomessa käytetään 

muita lakeja ja asetuksia, jotka pohjautuvat Euroopan unionin asetuksiin ja direktiiveihin. 

Suomessa sähköverkkoliiketoiminta on monopoliasemassa ja on eriytetty sähkömarkki-

noista omaksi liiketoiminnakseen. Sähkön tuotanto ja sähkökauppa toimivat vapaassa kil-

pailussa. Suomessa sähköntuotanto ja -kauppamarkkinat avattiin vuonna 1995. Sähkömark-

kinoita valvotaan energiaviraston toimesta. Energiaviraston tehtäviin kuuluu muun muassa 

sähkömarkkinalain noudattamisen valvonta, sähkömarkkinoiden kehittäminen, sähköverk-

koliiketoiminnan hinnoittelun valvonta sekä sähköverkkotoiminnan toimilupien ja vähintään 

110 kV:n voimajohtojen rakentamislupien myöntäminen /21/. 

 

Sähkön hinta muodostuu sähkön tuotantokustannuksista, sähkön siirtokustannuksista ja säh-

köverosta. Tuotantokustannukset sisältävät myös sähkön myyntityöstä aiheutuneet kustan-

nukset. Sähkön hinta jakautuu tasaisesti tuotantokustannusten, siirtokustannusten ja sähkö-

veron osuuksien kesken. Tuotantokustannuksen osuus sähkön hinnasta, siirtokustannuksista 
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ja sähköverosta on kustakin 33 %. Kuvassa 7 on esitetty tarkemmin sähkön hinnan muodos-

tuminen.  

 

 
Kuva 7. Kotitalousasiakkaan sähkön hinnan muodostuminen /21/. 
 

Pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Nämä 

maat muodostavat yhtenäisen pohjoismaisen sähköverkon. Nord Pool -sähköpörssi on kas-

vanut Pohjoismaista Baltiaan, Keski-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Nord Pool -sähkö-

pörssi toimii kirjoittamishetkellä 15 maassa. Ennen vuotta 2019 kantaverkot omistivat Nord 

Poolin Statnett (28,2 %), Svenska kraftnät (28,2 %), Fingrid (18,8 %), Energinet 

(18,8 %), Elering (2 %), Litgrid (2 %) sekä Augstsprieguma tīkls (2 %). Vuonna 2019 Nord 

Poolin osake-enemmistö myytiin Euronextille (66 %) ja kantaverkot omistavat vielä muuta-

man prosentin osuuden /21/.  

 

Sähkökapasiteettia voidaan siirtää pohjoismaissa maasta toiseen siirtokaapeleiden avulla. 

Sää vaikuttaa pohjoismaiseen sähköntuotantoon. Keskimäärin puolet pohjoismaiden säh-

köntuotannosta tulee vesivoimasta. Vähäsateisina vuosina sähköntuotanto on normaalia pie-

nempi ja hinta on korkeampi. Erityisesti Norjassa ja Ruotsissa vesivoimalla on säätömah-

dollisuuksia. Suomessa on pääosin jokiin rakennettuja vesivoimaloita ja niiden säätömah-

dollisuudet ovat rajalliset. Pohjoismailla on erilaiset sähköntuotantotavat. Norja tuottaa säh-

kön pääosin vesivoimalla, Ruotsi tuottaa puolet sähköstään vesivoimalla, Tanska käyttää 
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energiantuotantoon tuulivoimakapasiteettia, kun taas Suomeen on vahvasti rakennettu CHP-

yhteistuotantolaitoksia /23/. 

 

Sähköpörssin fyysisiä tuotteita ovat Elspot- ja Elbas-markkinat. Sähköpörssiä tehdään 

Elspot-kaupan periaatteella. Elspot-markkinahinnat määräävät seuraavan päivän sähkön hin-

nan. Hinta määräytyy seuraavan vuorokauden tunneille kysynnän ja tarjonnan perusteella. 

Elspot-kauppaa käydään suljetulla huutokaupalla ja ostajat toimivat pörssissä anonyymina. 

Elbas-pörssissä ja säätösähkömarkkinoiden avulla haetaan tuotannon ja kulutuksen tasa-

paino. Elbas-markkinoilla voidaan hankkia tai myydä sähköä, joka on Elspot-markkinoilla 

jäänyt yli tai käyttämättä. Jälkimarkkinoiden tavoitteena on tasata oma sähkötase tai varau-

tua kulutus- tai tuotantohuippuihin. Päivän sisäiset markkinat toimivat tuntia ennen niiden 

aktivoitumista. Sähkömarkkinoiden tavoitteena on pitää Pohjoismainen verkosto 50 Hz:n 

taajuudella /21/. Sähkön hintaan vaikuttaa kaikkien myyjien tarjonta ja ostajien kysyntä. 

Hinta määräytyy ostajien ja tarjoajien suhteessa /24/. 

 

Jokaisella maalla on oma kantaverkkoyhtiö, joka vahtii maan sähköverkon kapasiteetin riit-

tävyyttä. Suomessa tästä vastaa Fingrid. Pohjoismaissa käydään omaa sähkökauppaa. Säh-

kön siirtoon vaikuttaa rajoittavasti maiden välinen siirtokapasiteetti, jolla on myös maakoh-

taisia hintavaikutuksia. Suomella on Norjaan 200 kV:n sähkönsiirtokaapeli ja Pohjois-Ruot-

siin kaksi 400 kV:n vaihtosähköyhteyttä. Suomella on myös siirtoyhteydet Viroon ja Venä-

jälle. Hintaan vaikuttavat mm. Pohjolan vesivarannot ja sähkön tuotannon määrä. Päästö-

kauppa vaikuttaa vuosi vuodelta enemmän sähkön markkinahintaan. Toisin sanoen fossiili-

sen polttoaineen ja turpeen käyttö nostavat sähkön hintaa. Suomi on sähköntuotannon osalta 

alijäämäinen ja joutuu hankkimaan muilta mailta sähköä. Pääsääntöisesti sähkö tuodaan 

Ruotsista, mutta sähköä ostetaan myös vähäisessä määrin Venäjältä /21/. 

 

Säätösähkökauppaa käydään Fingrid Oyj:n ylläpitämillä säätösähkömarkkinoilla, jotka ovat 

osa yhteisiä pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita. Jokainen säätökykyisen kapasiteetin hal-

tijat voivat halutessa tarjota kapasiteettiaan säätösähkömarkkinoille. Järjestelmävastaavan 

ylläpitämä kansallinen säätösähkömarkkina on osa pohjoismaista säätösähkömarkkinaa, 
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jolla pyritään tasaamaan sähkön kulutuksen ja tuotannon välisiä eroja 15 minuutin aikareso-

luutiolla. Esimerkiksi silloin, kun siirtokapasiteetti riittää, voidaan säätötarjoukset toteuttaa 

hintajärjestyksessä /21/.  
 

Säätösähkömarkkinat liittyvät siihen, että sähköntoimittajat osaavat ennustaa sähkönkäytön 

ajalle. Tällä pystytään varautumaan sähkötuotantoon ja siirtosähkön määrään. Kaikille tase-

vastaaville määritetään tuotantotase ja kulutustase. Pohjoismaissa tasehallinnan tärkein ta-

voite on pitää oikeaa taajuutta, joiden vaihteluväli on 49,9–50,1 Hz. Taajuuden muututtua 

käytetään reservimarkkinoita, joista kerrotaan lisää seuraavassa luvussa /21/. 

 

Pohjoismaat ovat mukana Spot-markkinassa. Spot-markkinoilla käydään sähkökauppaa seu-

raavan vuorokauden tuntien sähköntoimituksesta Elspot- ja Elbas-markkinoilla. Elspot-

markkinoilla tarjoukset käydään anonyymina huutokauppana, johon voi osallistua osto- tai 

myyntitarjouksilla. Elbas-markkinat toimivat Elspot-markkinoiden jälkimarkkinoina. Poh-

joismaisen Nord Poolin markkina-alueeseen kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi, Viro, Liettua 

ja Latvia /21/. Kuvassa 8 näkyy Elspot-markkinoiden aluehinta 10.2.2020. Sähkön hinta oli 

tuolloin edullista. 

 

 

 
Kuva 8. Elspot markkinoiden aluehinta 10.2.2020 /25/. 
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3.2 Sähkön jakeluverkkotoiminta 
 
Sähkön jakeluverkkotoiminta on Suomessa monopoliasemassa. Tällä hetkellä Suomessa toi-

mii 77 sähkönjakelun verkkoyhtiötä. Sähköverkkoa on Suomessa noin 67 000 km. Sähkö-

verkkoliiketoiminta on luvanvaraista ja toimintaa valvoo energiavirasto. Loppuasiakas on 

sitoutunut käyttämään oman alueensa sähköverkkoa, mutta voi ostaa sähköenergiaa vapaasti 

markkinoilta. Noin 30 % sähkön hinnasta koostuu sähkönjakelusta. Sähkönjakelun keskey-

tyshaitoista aiheutuu noin 90 %  sähkönjakeluverkoissa olevista häiriöistä. Sähkömarkkina-

laissa on asetettu verkonhaltijalle velvoitteita, joiden mukaan sähkönjakeluverkkoa tulee ke-

hittää ja ylläpitää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sähkön hinnan tulee myös olla kohtuul-

lista, ja hinnoittelussa tulee huomioida sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus. 

Verkkoliiketoiminnassa ei ole luontaista kilpailua, koska sähköverkot muodostavat luonnol-

lisen monopolin. Rinnakkaisten verkkojen rakentaminen tulisi taloudellisesti kannattamat-

tomaksi /21/. 

 

Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnalle on asetettu kohtuullisen voiton saanti, jota valvoo ener-

giavirasto. Verkkoyhtiöille on asetettu monopoliasema, koska rinnakkaisverkkojen rakenta-

minen on kallista. Suomessa on määritelty, että myös haja-asutusalueiden asukkaat saavat 

sähkön siirron samaan hintaan kuin taajamissa asuvat. Kuntien omistamat sähköyhtiöt pyr-

kivät toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Nykyään useiden verkkoyhtiöiden 

tavoitteena on maksimaalinen tuoton tavoittelu /21/. 

 

Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan yhteydessä peritään myös sähkövero. Sähkönjakelu-

verkkoliiketoiminnan on asetettu neljä sääntelyä: tuoton sääntely, hintasääntely, liikevaih-

don sääntely sekä niin sanottu mittatikkusääntely. Energiavirasto määritellyt tuoton säänte-

lylle katon, jossa sitoutuneelle pääomalle on määritetty tuottoaste, jota ei saa ylittää. Malli 

kannustaa investoimaan verkkoon. Kattohintasääntelyssä asetetaan yritykselle liikevaihdon 

yläraja. Mittatikkusääntelyssä puolestaan verrataan yhtiön suoritusta muihin yrityksiin. 

Omistajan näkökulmasta odotetaan, että liiketoiminta on kannattavaa, ja että asiakkaille hoi-

detaan hyvälaatuista sähköä. Samalla yritetään minimoida sähkönjakelun katkoja, koska 

nämä ovat sanktioiden piirissä /21/. 
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Asiakkaan näkökulmasta odotetaan kohtuuhintaista ja hyvälaatuista sähköä. Yhteiskunnan 

näkökulmasta odotetaan monopolitoiminnan valvomista ja tehostamista, verkkojen ylläpitä-

mistä ja investointeja sekä sähkön laadun valvontaa. Sähkömarkkinalaki uudistui vuonna 

2013 isojen myrskyjen jälkeen. Sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vuotuisista verk-

kopalvelumaksuista sähkökatkon pituudesta riippuen, mutta käyttäjiä on oikeutettu maksi-

missaan oikeutettu 2000 euron korvaukseen. Samalla määritettiin enimmäisajat sähkönjake-

lun keskeytyksille. Verkkoyhtiöiden on jatkossa tehtävä enemmän maakaapelointia ja tien 

varteen rakentamista sekä levennettävä johtokatuja /21/. 

 

Verkkoliiketoimintaa kohtaan on monia odotuksia. Asiakkaat odottavat kohtuullisia hintoja 

ja tasalaatuista sähköä. He myös tavoittelevat sähkönsiirron edullisuutta ja syrjimätöntä hin-

noittelua, riittävää sähköä ja asiakaspalvelun laatua. Lisäksi verkkotoiminnan ympäristöys-

tävällisyys ja sähkön toimintavarmuus ovat tärkeitä asiakkaille. Verkkoyhtiöt tavoittelevat 

vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä. Liiketoiminnan tulisi olla riittävän vakaa ja 

vapaa, toiminnan tulisi olla yleisesti hyväksyttyä ja henkilöstölle tulisi voida tarjota haas-

teellisia tehtäviä sekä turvattu työ. Omistajat taas odottavat saavansa sijoituksistaan tuottoa. 

Lyhyellä aikavälillä tavoitteet ovat ristiriidassa, mutta pitkällä aikavälillä sähkönjakelun inf-

rastruktuurin kehittäminen ja ylläpito ovat kaikkien näiden etujen mukaista /21/. 

 

3.3 Reservimarkkinat 

 
Pohjoismaissa sähköverkon taajuus on 50,0 Hz. Taajuuden muutos kertoo verkon tasapaino-

tilasta. Kun taajuus menee alle 50 Hz, kulutus on yli tuotannon, ja vastaavasti taajuuden 

mennessä yli 50 Hz tuotanto on yli kulutuksen. Tavoitteena on pitää taajuus koko ajan lähellä 

50 Hz. Sähkömarkkinoissa suunnitellaan kulutuksen ja tuotannon kapasiteettia etukäteen, 

mutta poikkeustilanteita varten tarvitaan reservimarkkinoita. Reservien ylläpitovelvoitteet 

on sovittu Pohjoismaiden välisellä järjestelmävastaavien käyttösopimuksella. Suomessa 

Fingrid hallitsee ja ylläpitämiä nopeaa häiriöreserviä. Reservimarkkinoilla tarkoitetaan voi-

maloita tai kuluttajia, jotka mukautuvat tehon tarpeeseen. Vuonna 2019 Pohjoismaissa oli 

taajuusohjatuilla käyttöreservimarkkinoilla yhteensä 600 MW. Normaalitilanteessa ylläpi-
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detään 1450 MW:n taajuusohjattua häiriöreserviä. On ennustettu, että vuodelle 2020 Poh-

joismaissa ylläpidetään automaattista taajuudenhallintareserviä (aFRR) 300–400 MW. Tämä 

tarkoittaa, että taajuusohjatut markkinat pitävät 0,5 Hz taajuuspoikkeaman hallinnassa, 

vaikka jokin voimala irtoaisi verkosta /26/. 

 

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähkön tuotannon ja kulu-

tuksen tasapainosta kertoo sähköverkon taajuus, joka on tasapainotilassa 49,9–51,1 Hz. Säh-

kömarkkinaosapuolet suunnittelevat etukäteen kulutuksensa ja tuotantonsa tasapainoon, 

mutta käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan reservejä, joita Fingrid 

hankkii ylläpitämiltään markkinoilta. Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia ja kulutuskoh-

teita, jotka joko nostavat tai laskevat tehoaan tarpeen mukaan /27/.  

 

Reservimarkkinat jakaantuvat viiteen eri toimintatasoon. Nämä tasot ovat FFR, FCR-D, 

FCR-N, aFRR ja mFRR. FFR on nopea taajuusreservi, FCR-D tarkoittaa taajuusohjattu häi-

riöreservi, FCR-N on taajuusohjattu käyttöreservi, aFRR on automaattinen taajuudenhallin-

tareservi ja mFRR on säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat. Toimintatasojen alla on 

markkinoilla automaattisia tuotteita ja manuaalisia tuotteita. Kuvassa 9 on esitetty kysyntä-

jouston eri reservilajit /27/. 

 

 
Kuva 9. Kysyntäjouston reservilajit /27/. 
 

Nopea taajuusreservi FFR tulee englanninkielisistä sanoista fast frequency reserve. Pääsään-

töisesti nopeaa taajuusreserviä käytetään pienen inertian tilanteiden hallintaan. Odotus on, 
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että järjestelmä aktivoituu nopeasti alitaajuushäiriöissä. Aktivointiaika on 1,3 sekuntia taa-

juuden ollessa 49,7 Hz, 1 sekunti taajuuden ollessa 49,6 Hz ja 0,7 sekuntia taajuuden ollessa 

49,5 Hz. Nopea taajuusreservi otetaan käyttöön kesällä 2020. Nopean taajuusreservin tar-

peeseen vaikuttaa muun muassa vesitilanne /27/. 

 

Taajuusohjattu häiriöreservi FCR-D tulee englanninkielisistä sanoista frequency containt-

ment reserve for disturbances. Taajuusohjattuun häiriöreserviin pääsee osallistumaan yhden 

MW:n vähimmäisteholla. Taajuuspoikkeaman sattuessa häiriöreservin pitää aktivoitua vii-

dessä sekunnissa 50 %:sti reserviin luvatusta tehosta ja 30 sekunnissa 100 %:n luvatusta 

tehosta. Häiriöreservissä keskitytään vain kuorman tehonpudotukseen. Hintataso vuonna 

2019 oli vuosimarkkinoilla noin 13 €/MWh ja tuntimarkkinoilla useita kymmeniä euroja 

/27/. 

 

Taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N tulee englanninkielisistä sanoista frequency containt-

ment reserve for normal operation. Taajuusohjattuun käyttöreserviin pääsee osallistumaan 

0,1 MW:n vähimmäisteholla. Taajuusohjatussa käyttöreservissä kulutuskohteet joko nosta-

vat tai laskevat tehoa tarpeen mukaan. Taajuusohjatussa käyttöreservissä pysytään 49,9–50,1 

Hz välissä. Käyttöreservin täytyy aktivoitua kolmen minuutin sisällä luvatun kuorman teh-

dessä muutoksen verkkoon. Parhaiten taajuusohjattuun käyttöreserviin soveltuvat laitteet, 

jotka on varustettu taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajilla varustetuilla laitteilla pystytään 

laskemaan kuormaa tasaisesti pysäyttämättä laitteita. Hintataso vuonna 2019 oli vuosimark-

kinoilla noin 2 €/MWh ja tuntimarkkinoilla muutamasta eurosta useaan kymmeneen euroon 

/27/. 

 

  



 

 

26  

4 SISÄILMASTON LÄMPÖOLOSUHTEIDEN SUUNNITTELU- JA 
TARVOITEARVOT 

 
Sisäilmaston lämpöolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat operatiivinen lämpötila, ilman 

kosteus ja ilman liikenopeus. Koettuun lämpöviihtyvyyteen vaikuttaa aktiivisuus, vaatetus, 

ilman liikenopeus, lämpösäteily, lämpötilan vaihtelu, lämpötilaerot ja pintalämpötilat. Läm-

mityskaudella huonelämpötilan suunnitteluarvo on yleensä 21 °C ja sallittu vaihteluväli on 

20–25 °C. Lämmityskauden ulkopuolella lämpötilan sallittu vaihteluväli on 20–27 °C. Tilo-

jen toiminnan tai tilan erityisluoneen vuoksi voidaan poiketa yllämainitusta vaihteluvälistä. 

Ilman kosteudelle ei ole rakentamismääräyksissä annettu ohjearvoja /28/. Ilman liikenopeus 

ei yleensä saa ylittää arvoa 0,2 m/s lämmityskauden aikana. Sisäilmassa ei saa olla tervey-

delle haitallisessa määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikro-

biologisia tekijöitä eikä viihtyisyyttä heikentäviä hajuja /28/. 

 

Sisäministeriön asetusten ja ohjeiden lisäksi sisäilmaston tavoitearvoja on annettu sisäilmas-

toluokituksessa. Voimassa oleva sisäilmastoluokitus otettiin käyttöön vuonna 2018 ja sen 

tavoitteena on edistää rakennusten viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Sisäilmastoluokituksessa 

on kolme laatutasoa S1, S2 ja S3. S3-sisäilmastoluokka edellyttää, että sisäilman laatu ja 

lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät säädöksen ja asetusten vähimmäisvaa-

timukset. Sisäilmastoluokka S2 vaatimustaso edellyttää, että tiloissa on hyvät sisäilmaolo-

suhteet, lämpötilat ovat sopivat ja vetoa ei esiinny. Sisäilmastoluokassa S2:n ylilämpenemi-

nen sallitaan hetkellisesti kesäpäivinä. Taitavalla suunnittelulla rakennukseen ei tarvitse ra-

kentaa erillistä jäähdytystä. Sisäilmastoluokka S1 on paras laatutaso, joka tarjoaa tilojen 

käyttäjille hyvät ja yksilölliset sisäilmaston olosuhteet. Se tarkoittaa, että ilmanvaihto, läm-

mitys ja jäähdytys on toteutettu, niin että käyttäjä pystyy itse vaikuttamaan lämpötilaan 

muun muassa huonekohtaisilla säätömahdollisuuksilla /30/.  

 

Kuvassa 10 on esitetty sisäilmastoluokkien S1 ja S2 operatiiviset lämpötilat ja sallitut poik-

keamat oleskeluvyöhykkeellä. Tämä tarkoittaa, että ulkolämpötilan 24 tunnin keskiarvon 

mukaisesti lämpötilaa voidaan kesäaikana hetkellisesti nostaa 21 °C:n asetusarvosta jopa 27 

°C:een. Laskennallisesti sisäilman lämpötila ei saa nousta kesäaikana liike- tai toimistokiin-

teistöissä yli 25°C:seen useammin kuin 150 astetuntina kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. 
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päivän välisenä aikana, kun käytetään suunniteltua ilmavirtaa. Tämä tarkoittaa, että jos läm-

pötila ylittää tunnin ajan yhden asteen, niin tämä lasketaan yhdeksi astetunniksi. Rakennus-

lupaa haettaessa kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen on osa 

energiaselvitystä. Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuus on osoitettava eri tila-

tyypeissä käyttämällä dynaamista laskentatyökalua /29/. Kuvassa 10 on esitetty sisäilmasto-

luokituksen mukaiset sisäilman operatiivisen lämpötilojen tavoitearvot. 
 

 
Kuva 10. Sisäilmaluokitusten S1 ja S2 operatiivinen lämpötila oleskeluvyöhykkeellä /30/. 
 

Sisäilman laatu sisältää ilman hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet. Asetuksen 

1010/2017 mukaan hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa saa olla enintään 800 ppm suurempi 

kuin sen pitoisuus ulkoilmassa. Sisäilmastoluokituksen vuoden 2018 tavoitearvo sisäilman 

hiilidioksidipitoisuudelle on <300 ppm suurempi kuin ulkoilman pitoisuus S1-luokassa. 

Vastaava arvo S2-luokassa on <550 ppm /30/. 

4.1 Jäähdytystekniikka 
 

Kylmätekninen prosessi perustuu kylmäaineen kiertoprosessiin, jossa kylmäaineen olo-

muoto muuttuu höyrystymisen ja lauhtumisen välillä. Jäähdytyskoneistossa on minimissään 

kompressori, höyrystin, lauhdutin ja paisuntalaite. Kylmäteknisessä prosessissa kompressori 

tekee työn ja ottaa matalapaineisen kylmäainehöyryn ja puristaa sen korkeampaan painee-

seen. Puristuksessa höyryn lämpötila nousee. Lauhduttimessa ympäristöä korkeammassa 

lämpötilassa oleva höyry nesteytyy eli lauhtuu samalla luovuttaen lämpöä ympäristöön. Pai-

suntalaitteessa paine laskee, joka muuttaa nestemäisen kylmäaineen neste-höyryseokseksi, 
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ja samalla seoksen lämpötila laskee. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy ympäristöä mata-

lammassa lämpötilassa sitoen lämpöä ympäristöstä. /40/.  

 

Kuvassa 11 on esitetty kylmäkoneen pääkomponentit. Kompressorin ottama teho on mer-

kitty symbolilla 𝑃!, lauhduttimen luovuttama lämpötehoa symbolilla ø" ja höyrystimen si-

toma lämpöteho on ø#. Kylmäaineen valintaan vaikuttaa laitteiston käyttötarkoitus, muun 

muassa verkoston meno- ja paluunesteen lämpötilat, jotta kylmälaite toimii mahdollisimman 

hyvän hyötysuhteen alueella /31/. 

 
 

 
Kuva 11. Kylmäkoneen pääkomponentit.  
 

log p,h -tilapiirros on kylmäprosesseissa yleisesti käytetty piirros. x-akselilla on ominaisen-

talpia, joista voidaan lukea höyrystimen ja lauhduttimen lämpömäärät sekä kompressorin 

puristustyö. y-akseli kuvaa paineen muutosta jäähdytysprosessissa, joka on piirretty logarit-

misena asteikkona. Jokaisella kylmäaineella on oma log p,h -piirros. Kylmäaineen kriittinen 

piste jakaa kylmäaineen kylläisen nesteen ja kylläisen höyryn alueille. Kriittisen pisteen ylä-

puolista tilaa kutsutaan ylikriittiseksi tilaksi, jossa ei voida erottaa höyry- ja nestefaaseja 

toisistaan /31/. Kuvan 12 log p,h -piirroksessa on vasemmalla puolella kylläisen nesteen tila 

ja oikealla kylläisen höyryn tila. 
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Kuva 12. log p,h -piirroksen periaate /31/. 
 

Kylmäprosessissa kompressori puristaa kylmäaineen korkeampaan paineeseen, jolloin 

höyry tulistuu. Teoreettisessa kylmäprosessissa kompressorin työ on häviötöntä eli 

isentrooppista ja kylmäaineen entropia ei muutu puristuksessa. Kun kylmäaine siirtyy lauh-

duttimeen, kylmäaineesta poistuu ensin höyrystymisen ja puristuksen aiheuttama tulistus, 

jonka jälkeen höyry lauhtuu. Kylmäaine nesteytyy vakiopaineessa ja lämpötilassa. Lauhdut-

timen jälkeen kylmäaine siirtyy paisuntalaitteelle, jonka tehtävä on laskea kylmäaineen pai-

netta ja aine muuttuu neste-höyryseokseksi. Seoksen lämpötila laskee paineen alenemisen ja 

höyrystymisen seurauksena. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy ja prosessista riippuen 

myös tulistuu hieman.  

 

Kuvassa 13 on CoolPackista laadittu kuva kylmäaine R407C:n teoreettisesta prosessista. 

CoolPack on tanskalaisen IPU-yrityksen ohjelma. Kuvassa 13 on kompressorin tekemä pu-

ristustyö välillä 1–2, jolloin kylmäaineen lämpötila, paine ja entalpia kasvavat. Välillä 2–3 

lauhdutin luovuttaa lämpöenergiaa, jolloin kylmäaineen entalpia pienenee. Nesteenä oleva 

kylmäaine höyrystyy osittain paisuntaventtiilissä välillä 3–4. Välillä 4–1 höyrystimessä 

oleva kylmäaine höyrystyy ja osittain tulistuu /31/. 
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Kuva 13. Teoreettinen kylmäprosessi kylmäaineella R407C. 
 

Kompressorin teho saadaan lasketuksi kylmäaineen massavirran ja ominaisentalpioiden 

erotuksen tulona. Kompressorin teho 𝑃! saadaan lasketuksi yhtälöllä (1).  

 

𝑃! = 𝑞$(ℎ% − ℎ&)         (1) 

jossa  

𝑞$ kylmäaineen massavirta kg/s  

ℎ% ominaisentalpia kompressorin puristuksen jälkeen, kJ/kg 

ℎ& ominaisentalpia höyrystimen jälkeen, kJ/kg 

 

Lauhduttimen luovuttama lämpöteho saadaan yhtälöstä (2).  

ø" = 𝑞$(ℎ% − ℎ')        (2) 

jossa  

ℎ%	ominaisentalpia kompressorin puristuksen jälkeen, kJ/kg 

ℎ'	ominaisentalpia lauhduttimen jälkeen, kJ/kg      

  

Höyrystimen teho saadaan yhtälöstä (3).  

ø# = 𝑞$(ℎ& − ℎ()         (3) 



 

 

31  

jossa  

ℎ&	ominaisentalpia höyrystimen jälkeen, kJ/kg 

ℎ(	ominaisentalpia paisuntaventtiilin jälkeen, kJ/kg      

  

Todellisessa kylmäprosessissa tulee häviöitä, jolloin kylmäprosessi poikkeaa teoreettisesta 

prosessista. Isoimpia häviöitä todellisissa kylmäprosesseissa tulee putkistoista, 

kompressorissa, lauhduttimissa ja höyrystymisessä. Todellinen puristusprosessi ei ole 

isentrooppinen. Myös putkistoissa ja lämmönvaihtimissa tapahtuvilla painehäviöillä on iso 

merkitys kylmälaitoksen hyötysuhteelle, ja hyvän suunnittelun avulla voidaan parantaa 

kylmäkoneiden hyötysuhdetta. 

 

Kylmälaitoksen kylmäkerroin voidaan määritellä hetkellisenä, nimellistehoa vastaavana, 

osatehoa vastaavana ja kausikylmäkertoimena. Kylmälaitoksen hyötysuhdetta kuvataan 

usein symbolilla ε, joka kertoo jäähdytysenergian hetkellisen tuoton. Hetkellisestä kylmä-

kertoimesta käytetään myös termiä EER Energy Efficiency Ratio /32/. Jäähdytysenergian 

hetkellinen tuotto saadaan laskettua yhtälöllä (4). 

 

𝜀) =
*!
+"

         (4) 

jossa 

𝜀) jäähdytysenergian tuoton hetkellinen kylmäkerroin  

𝜙, jäähdytysyksikön tuottama kylmäteho, W 

𝑃- kompressorin käyttämä sähköteho, W. 
 

4.2 Vedenjäähdytyskoneet 

 
Ilmastointiin tarvittaava jäähdytysvesi tuotetaan usein vedenjäähdytyskoneilla. Kaukokyl-

män käyttö on lisääntynyt rakennusten jäähdytyksessä paikkakunnilla, jossa sitä on saata-

villa. Rakennuksen jäähdytystehon tarve on laskettava ajasta riippuvana, koska yksittäisten 

huonetilojen maksimijäähdytystehon tarve ei ole samaan aikaan päivästä. Vedenjäähdytys-

kone mitoitetaan huonetilojen samanaikaisen jäähdytystehon maksimiarvon mukaan. Tilo-



 

 

32  

jen jäähdytyslaitteet mitoitetaan tilan suurimman jäähdytystehon tarpeen mukaan. Suurem-

missa jäähdytysjärjestelmissä vedenjäähdytyskoneet voidaan jakaa kahdeksi tai useam-

maksi laitteeksi, jolloin säätömahdollisuus ja toimintavarmuus paranevat yksittäisen lait-

teen vikaantuessa. Kun jäädytyksen yhteisteho on saatu laskettua, laitevalinta tehdään 

yleensä laitetoimittajien omilla mitoitusohjelmilla /33/.  

 

Yksittäisten tilojen jäähdytyksessä käytetään pienempiä paikallisia jäähdytyslaitteita, kuten 

ilmalämpöpumppuja. Markkinoilla on vedenjäähdytyskoneita kiinteistönjäähdytykseen, 

kuten ruuvi-, rotaatio ja kierukkakompressoreita. Vedenjäähdyttimet käyttävät pääsääntöi-

sesti sähköä jäähdytysenergian tuottamiseen. Suurimman sähkötehon prosessissa käyttää 

kompressori ja pienemmät sähkön kuluttajat ovat lauhduttimet ja pumput. /33/. 

 

Rakennusta voidaan jäähdyttää myös ulkoilman avulla. Tätä jäähdytystapaa kutsutaan va-

paajäähdytykseksi. Ulkoilman lämpötilan pitää olla riittävän alhainen, että ulkoilmalla voi-

daan jäähdyttää rakennusta. Suomessa kevät ja syksy ovat hyviä aikoja vapaajäähdytyksen 

käytölle. Myös kesäyöt ovat yleensä huonelämpötilaa viileämpiä. Yöaikaista vapaajäähdy-

tystä kutsutaan yötuuletukseksi. Yötuuletus vähentää seuraavan päivän jäähdytyksen tar-

vetta ja säästää jäähdytysenergian kulutusta /33/. 

 

Ruuvikompressorit ovat pääsääntöisesti yksi- tai kaksiruuvisia. Ruuvikompressoreissa spi-

raalinmuotoiset ruuvit nostavat painetta. Kompressoreissa, joissa on useampi ruuvi, paine 

nousee ruuvien välisessä raossa. Ruuvien puristuksen myötä ruuvin toiselle puolelle muo-

dostuu imupaine, joka imupaine kuljettaa kylmäainetta ruuvien väliin. Ruuvikompressorin 

tehoa voidaan säätää hydraulisesti ohjatulla säätöluistimilla. Yksiruuvisella kompressorilla 

puristus tapahtuu ruuvin ja rungossa olevan sakara- eli sulkupyörän väliin. Enemmän käyte-

tyn kaksiruuvisen kompressorin hyötysuhde on parempi kuin yksiruuvisen /34/. Kuvassa 14 

on kauppakeskus Sellon ruuvikompressori, joka on teholtaan 1132 kW. 
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Kuva 14. Kauppakeskus Sellon ruuvikompressori. 
 

Rotaatiokompressoreita kutsutaan myös nimellä kiertomäntäkompressori. Rotaatiokompres-

soreita käytetään jäähdytyksen tehon tarpeen ollessa pieni. Rotaatiokompressorissa sähkö-

moottori pyörittää mäntää epäkeskeisesti runkoa vasten. Männän ja rungon väliin jäävä tila 

puristaa kylmäainetta. Rungossa on luistin, joka on varustettu jousella. Mäntä ja luistin te-

kevät toimivat yhdessä. Männän puristaessa kylmäainetta, luistin aiheuttaa sille imupaineen 

/35/. 

 

Kierukkakompressoria kutsutaan myös nimellä Scroll-kompressori. Kierukkakompressori 

toimii samaan tapaan kuin ruuvikompressori. Kierukkakompressorissa on kaksi kierukkaa, 

joista toinen on kiinteänä rungossa kiinni ja toinen pyörii akselin ympäri. Kierukoiden pyö-

riessä imupaine kohdistuu kierukan ulkokehälle, josta kylmäaine siirtyy kierukan sisälle ja 

nostattaa painetta /35/. 

4.3 Vedenjäähdytyskoneiden säätö  

 
Vedenjäähdytyskoneiden tehoa voidaan säätää eri tavoilla. Tyypillisiä säätöjä vedenjäähdy-

tyskoneille ovat päälle ja pois -ohjaus sekä taajuusmuuttajaohjaus. Tyypillisesti vedenjääh-

dytyskone on liitetty kiinteistöautomatiikkaan, mutta kiinteistöautomatiikan avulla konetta 

voidaan säätää vain päälle ja pois -ohjauksella. Vedenjäähdytyskoneen oma automatiikka 

hoitaa tarkemman säädön. Eri kompressorityypeille löytyy myös erilaisia säätöjä. Tulevai-

suudessa myös jäähdytystekniikalta odotetaan enemmän säätömahdollisuuksia. 
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Yleinen vedenjäähdytyskoneiden tehon säätömahdollisuus on päälle ja pois ohjaus. Tässä 

ohjauksessa kompressori käy täydellä teholla. Tehontarpeen laskiessa imupaine laskee ja 

painekytkin ohjaa kompressorin käynnistymisen ja pysäytyksen. Imupaineen noustessa pai-

nekytkin antaa myös luvan käynnistyä.  

 

Vedenjäähdytyskoneissa voidaan käyttää taajuusmuuttajia kompressorin portaattomaan 

pyörimisnopeuden säätöön. Myös taajuusmuuttajia voidaan käyttää vedenjäähdytyskonei-

den puhaltimissa ja pumpuissa. Vedenjäähdytyskoneen taajuusmuuttajalla voidaan säätää 

tehontarvetta. Jäähdytysteho kompressorin tuottaman massavirran kautta on suoraan verran-

nollinen kierrosnopeuteen. Taajuusmuuttajilla voidaan säätää tehontarvetta imupaineen mu-

kaan. Taajuusmuuttajan käyttö on energiatehokasta ja vedenjäähdytyskoneen kulutus vähe-

nee noin 30 % tyypilliseen päälle ja pois -ohjattavaan vedenjäähdytyskoneeseen verrattuna 

/34/. 

 

Digital Scroll -säätö soveltuu kierukka- eli Scroll-kompressoreiden säätöön. Digital Scroll  

-ohjauksella voidaan ohjata tehonsäätöä välillä 10–100 %. Digital Scroll -ohjauksessa kie-

rukka liikkuu pystysuunnassa jousen ja männän ohjaamana. Tehontarpeen vähentyessä so-

lenoidiventtiili antaa tiedon kompressorille /36/. 

 

Luistisäätö on yleinen tapa ohjata ruuvikompressorin tehosäätöä. Luistisäädössä siirretään 

luistia öljypaineen avulla. Yleisesti imuportin sulkeutumiskohta määräytyy luistin asennon 

mukaan. Ruuvikompressorin toiminta tarvitsee öljyn ruiskutusta, koska öljykalvo tiivistää 

ja voitelee roottorien pinnat sekä jäähdyttää kompressoria. Ruuvikompressorin säädössä öl-

jyn kulutus on usein runsasta. Ruuvikompressorin koneistossa on öljynerotin ja öljynjääh-

dytin /34/.  

4.4 Ilmastoinnin jäähdytys 

 
Tiloja ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät voidaan jakaa keskitettyihin ja hajautettuihin jär-

jestelmiin. Keskitetyn ilmastointijärjestelmän etuna on, ettei rakennukseen tarvitse rakentaa  

erillistä jäähdytysvesiverkostoa. Hajautettujen ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien etuna 

on erityisesti yksilöllinen säädettävyys. Ilmastointikoneen jäähdytyspatterin meno- ja paluu-
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veden lämpötilat ovat yleensä 7–12 °C:n välillä. Kun tilaa jäähdytetään tuloilmalla, niin si-

säänpuhalluslämpötila on yleensä 15–18 °C. Maksimi jäähdytysteho, joka voidaan jäähdy-

tetyllä tuloilmalla vedottomasti tuoda huonetilaan, on yleensä alle 100 W/m2 /37/.   

 

Ilmastointikoneen jäähdytyspatteri on varustettava kondenssivesialtaalla ja vesilukolla ve-

den pois viemäröintiä varten. Vesilukon tehtävä on estää viemärikaasujen pääsy tuloilmaan. 

Jäähdytysputkisto ja jäähdytetty tuloilmakanava on eristettävä koko matkalta kondensoitu-

misriskin takia. Kuvassa 15 on kauppakeskus Sellon vesikiertoinen jäähdytyspatteri. Jääh-

dytyspatterissa kiertävä lämmönsiirtoaine neste voi olla vesi, glykoliliuos tai kylmäpiirin 

kylmäaine. Suorahöyrysteisessä jäähdytyspatterissa toimintaperiaate on sama kuin vesikier-

toisessa patterissa, mutta sen pintalämpötila on likimain vakio /38/. 

 

 
Kuva 15. Kauppakeskus Sellon ilmastointikoneen jäähdytyspatteri. 
 

4.5 Puhallinkonvektorit 

Puhallinkonvektoreita varten tarvitaan oma jäähdytysvesiverkosto, joka tulee vedenjäähdy-

tyskoneen ja jäähdytettävän tilan välille. Puhallinkonvektoreilla voidaan tehokkaasti jääh-

dyttää sisäilman lämpötilaa tilassa, jossa on suuri jäähdytyskuorma. Alakattoon asennetulla 
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konvektorilla on mahdollista tuoda vedottomasti noin 150 W/m2 jäähdytysteho /37/. Puhal-

linpatterissa on oma jäähdytyspatteri, jonka läpi kierrätetään huoneilmaa. Ilma jäähtyy kon-

vektion avulla puhallinkonvektorin jäähdytyspatterissa. 

 

Huonetilassa voidaan käyttää eri tehoisia tai useita puhallinkonvektoreita tilan jäähdytyk-

seen. Puhallinkonvektorit kierrättävät ja jäähdyttävät tilassa olevaa sisäilmaa. Niiden suo-

dattimien puhdistus on tehtävä yleensä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäähdytyskonvek-

toriverkoston meno- ja paluuveden lämpötila on tyypillisesti 7–12 °C. Puhallinkonvekto-

reissa on joko rakennettu kondenssiveden  erillinen poistoputkisto, tai kondensoituva vesi 

haihdutetaan kondenssivesialtaasta. Usein tiloihin on asennettu puhallinkonvektorin ohjauk-

seen oma säädin, jolla käyttäjä voi säätää puhaltimen nopeutta ja lämpötilaa. Puhallinkon-

vektori on usein sijoitettu oleskeluvyöhykkeen yläpuolelle kattoon, mutta se voidaan myös 

asentaa seinälle tai lattiarajaan. Puhallinkonvektoria voidaan käyttää myös lämmitykseen. 

Kuvassa 16 on kauppakeskus Sellon puhallinkonvektori /38/.  

 

 
Kuva 16. Kauppakeskus Sellon puhallinkonvektori. 
 

4.6 Jäähdytyspalkit 

Samoin kuin puhallinkonvektoreille, myös jäähdytyspalkit tarvitsevat oman jäähdytysver-

koston. Jäähdytyspalkkeja käytetään usein toimistotilojen jäähdyttämiseen. Usein jäähdy-

tyspalkit on sijoitettu kattoon. Jäähdytyspalkit voidaan jakaa  toimintatavaltaan  aktiivisiin 

ja passiivisiin jäähdytyspalkkeihin. Aktiivipalkeissa tuloilmakanava on liitetty palkkiin 

(kuva 17). Jäähdytyspalkin lämmönsiirtimeen kytketään jäähdytysvesiverkoston meno- ja 
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paluuputkiin. Palkeissa on jäähdytyslamellit, joissa ilma jäähtyy konvektiolla ja osa palkin 

jäähdytystehosta tapahtuu lämpösäteilynä. Passiivipalkkeihin ei tuoda tuloilmaa, vaan si-

säilma pääsee vapaasti virtaamaan palkin lämmönsiirtimen läpi. Passiivipalkissa jäähdytys 

tapahtuu noin 50 % konvektiona ja 50 % säteilynä.  

 

Jäähdytyspalkkijärjestelmissä sisäilmaa on kuivattava ulkoilmaa kuivemmalla tuloilmalla, 

jotta vältetään sisäilmassa oleva kosteuden kondensoituminen jäähdytysvesiputkien ja 

jäähdytyspalkkien pinnoille. Jäähdytyspalkkien jäähdytysveden lämpötilaa ei saa laskea si-

säilman tilaa vastaavan kastepistelämpötilan alapuolelle, koska veden kondensoituminen 

lämmönsiirtimen pinnoille tulee välttää. Jäähdytyspalkeille tulevan veden lämpötila on 

yleensä 14–18 °C. Passiivipalkkien luovuttama jäähdytysteho on tyypillisesti 150–250 

W/m ja aktiivipalkkien jäähdytysteho 250–350 W/m /38/. Kuvassa 17 on kauppakeskus 

Sellon aktiivijäähdytyspalkki. 

 

 
Kuva 17. Kauppakeskus Sellon aktiivijäähdytyspalkki. 
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5 KAUPPAKESKUS SELLON VIRTUAALIVOIMALA 
 

Kokonaisenergiankulutus vuonna 2019 kauppakeskuksessa oli sähkön osalta 13,6 GWh ja 

kaukolämmön osalta 12 GWh. Kauppakeskus Sellossa on noin 130 ilmanvaihtokonetta ja 15 

jäähdytyskonetta. Pääasiallinen lämmitysmuoto on kaukolämpö. Kauppakeskuksessa on 11 

sähkömuuntajaa, joiden kautta sähkö tuodaan kauppakeskukseen. Kuvassa 18 on esitetty 

Kauppakeskus Sellon kuukausikohtainen energiankulutuksen vaihtelu vuonna 2019. Sähkön 

kulutus oli suurin kesäkuukausien aikana, jolloin myös jäähdytykseen käytettävää sähkö-

energian tarve on suuri. Kaukolämmön käyttö rajoittuu pääosin lämmityskaudelle. Kesän 

aikana kaukolämpöä käytetään lähinnä lämpimän käyttöveden valmistukseen. 

 
Kuva 18. Kauppakeskus Sellon energiankulutus vuonna 2019. 
 

Kauppakeskus Sello otti käyttöön oman virtuaalivoimalan kesällä 2019. Virtuaalivoimala on 

rakennettu Siemens Oy:n automaatio-ohjelman alustalle. Sellon omaa verkkoa kutsutaan 

microgridiksi eli älykkääksi mikroverkoksi. Virtuaalivoimala pitää sisällään kahden mega-

watin akuston, 750 kWp aurinkopaneelit sekä talotekniikan ja varavoiman säätömahdolli-

suudet. Talotekniikan säädössä on mukana myös valaistus, jossa on noin 3000 led-valaisinta 

ja ilmastointikoneiden puhaltimet, joiden yhteenlaskettu teho on 848 kW. Kauppakeskuksen 

varavoimakoneet, joiden kokonaisteho on noin 1,3 MW, on lisätty kysyntäjoustoon. Kaup-

pakeskuksessa olevien sähköautojen latauspisteiden kokonaisteho on 300 kW. Mikroverkon 

piiriin on tällä hetkellä liitetty noin 4 megawattia, jolla pystytään osallistumaan kysyntäjous-

toon. Akusto varastoi, lataa tai ostaa, kun sähkön hinta on halpaa, ja kun ostohinta on korkea, 

niin akusto luovuttaa sähköä kiinteistön omaan käyttöön.  

 

Kysyntäjousto toimii kauppakeskuksessa kokoaikaisesti. Kuvassa 19 on esitetty, miten 

kauppakeskus Sellon kysyntäjousto toimii. Sellon mikroverkkoon on lisätty akusto, joka 
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pystyy luovuttamaan tai lataamaan tilanteen mukaan. Aurinkopaneelien tuottamaa sähkö-

energiaa voidaan syöttää joko akustolle, kiinteistöön tai verkkoon. Kiinteistö toimii yhteis-

työssä akuston, aurinkopaneeleiden ja kiinteistön kysyntäjouston kanssa. 

 

 
Kuva 19. Kauppakeskus Sellon kysyntäjousto /39/. 
 

Kauppakeskuksen isoin kysyntäjoustossa hyödyntämätön osa on kiinteistön ilmastoinnin ja 

tilojen jäähdytystekniikka, jonka sähkönottoteho on noin 2,2 MW. Haasteena on, että osa 

kiinteistön vedenjäähdytyskoneista on alkuperäisiä ja niiden ohjaukset toimivat päälle ja 

pois ohjauksella. Ensimmäiset vedenjäähdytyskoneet ovat asennettu vuonna 2003 ja uusim-

mat vuonna 2008. Vedenjäähdytyskoneet ovat liitetty kiinteistöautomaatioon, mutta niissä 

ei ole taajuusmuuttajia. Vedenjäähdytyskoneiden säätömahdollisuutta selvitettiin koneiden 

maahantuojan kanssa. Vedenjäähdytyskoneen piirissä on 3000 dm3 varaajasäiliö. Liitteessä 

1 on kauppakeskus Sellon K7-210 vedenjäähdytyskoneen kytkentä- ja säätökaavio.  

 

Kauppakeskus Sellon mikroverkon rakentamisen investointi maksoi kokonaisuudessaan 

noin 6,5 M€. Investointiin saatiin työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 2 M€:n investointituki. 

Virtuaalivoimala on kirjoittamishetkellä Euroopan suurimpia virtuaalivoimaloita. Samalla 

kauppakeskus Sello on liittynyt Fingridin kysyntäjoustomarkkinoille. Laskennalliset hyödyt 

kysyntäjoustosta kauppakeskus Sellolle ovat noin 483 000 € vuodessa, ja aurinkopaneelien 

tuoton arvioitiin olevan 57 500 € vuodessa. Sellon virtuaalivoimala on vuonna 2018 perus-

tettu yritys, josta Siemens omistaa 100 %. Sellon virtuaalivoimalayrityksen tavoitteena on 
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kasvattaa hajautettujen energiajärjestelmien etuja, osallistua kysyntäjoustomarkkinoille ja 

ohjata älykkäästi rakennuksen sähkökuormia /39/. 

 

Akkuenergian varastointijärjestelmä on kahden megawatin kokoinen. Akku perustuu Sam-

sungin valmistamien litiumakkujen tekniikkaan. Siemens toimittaa akkuenergian varastoin-

tijärjestelmiä ja kehittää edelleen uusia varastointiratkaisuja ja -palveluita. Akkuenergian va-

rastointijärjestelmä on mallia Siestorage, ja se on suunniteltu nopeaan reagointiin kysyntä-

joustossa sekä taajuusvasteeseen ja varmuuskopiontiin. Varastointijärjestelmän ensisijaiset 

tehtävät ovat ylimääräisen aurinkovoiman varastointi myöhempää käyttöä varten, sähkön 

varastointi, kun sähköenergian hinta on halpa ja suurimman tehontarpeen leikkaaminen /40/. 

Kuvassa 20 on kauppakeskuksen akkuenergian varastointijärjestelmä. 

 

 
Kuva 20. Kauppakeskus sellon akkuenergian varastointijärjestelmä. 
 

Kauppakeskus Sellon katolle on asennettu aurinkopaneeleita, joiden huipputeho on 

750 kWp. Aurinkovoimala pystyy tuottamaan osan kauppakeskuksen tehon tarpeesta. Au-

rinkovoimalasta tuotettu sähkö menee täysin kauppakeskuksen omaan käyttöön. Aurinko-

voimalan päivittäistä energiantuottoa ei pystytä muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi tarkasti 

ennustamaan, mutta vuosittainen keskimääräinen tuotto pystytään arvioimaan. Vuonna 2019 

kokonaistuotto aurinkovoimalla oli noin 472 MWh, joka oli vähän korkeampi kuin alun pe-

rin laskettu tuotto. Kuvassa 21 on esitetty vuoden 2019 aurinkovoimalan kuukausittaiset tuo-

tot. 
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Kuva 21. Kauppakeskus Sellon aurinkovoimalan tuotto vuonna 2019. 
 

Kauppakeskus Sellossa on neljä kappaletta Sisudieselin varavoimakoneita. Kokonaisteho 

varavoimakoneissa on 1,3 MW. Varavoimakoneet osallistuvat myös kysyntäjoustomarkki-

noille. Varavoimakoneet toimivat dieselmoottoreilla, jotka tuottavat sähköä generaattorin 

avulla. Varavoimalaitoksia voidaan käyttää varavoimanlähteenä, varsinaisena voimanläh-

teenä tai tehon huipun leikkaamisessa. Tyypillisesti varavoimakone käynnistyy automaatti-

sesti verkkohäiriön sattuessa tai sitä ohjataan automatiikan avulla tehohuippujen tasaami-

seen. Varavoiman ensisijaisena tarkoituksena on sähkön saannin varmistaminen. Varavoi-

makone aktivoituu, kun sähköverkossa on poikkeama /41/. Tämän diplomityön tekemisen 

aikana varavoimakone on osallistunut kysyntäjoustomarkkinoille. Kuvassa 22 on kauppa-

keskus Sellon varavoimakone, joka on teholtaan 250 kW.  

 

 
Kuva 22. Kauppakeskus Sellon varavoimakone. 
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Virtuaalivoimalan yhtenä tavoitteena on huipputehon tasaaminen kauppakeskus Sellossa. 

Kauppakeskuksessa tyypillisesti suurimmat tehopiikit tulevat puolen päivän jälkeen ja illalla 

noin kello viiden aikoihin. Kysyntäjoustolla tavoitteena on tasoittaa päivän tehopiikkejä. 

Kuvassa 23 on esitetty, kuinka kulutusprofiili voidaan tasata perustilanteessa  vuorokauden 

aikana. Ensimmäisessä on stand by -tilanne, jossa kulutus on minimissään. Case 2 tilanteessa 

on normaalia suurempi ja case 3 tilanteessa normaalia pienempi kulutus.

 
Kuva 23. Huipputehon tasaaminen kauppakeskus Sellossa /39/. 
 

Kauppakeskus Sellossa on 15 vedenjäädytyskonetta, jotka sijaitsevat kauppakeskuksen iv-

konehuoneissa. Vedenjäähdytyskoneista 11 kappaletta on Carrierin ruuvimallisia vedenjääh-

dytyskoneita ja neljä kappaletta Carrierin Scroll-kompressoreita. Jokainen vedenjäähdytys-

kone hoitaa omaa erillistä jäähdytysvesiverkkoa. Jäähdytysvesiverkot ovat itsenäisiä verk-

koja, eikä niitä ole liitetty toisiinsa. Vedenjäähdyttimet ovat tehoiltaan 82–1132 kW. Kiin-

teistön jäähdytys toimii kahdella eri tavalla: ilmastoinnin jäähdytyksellä sekä konvektori- ja 

jäähdytyspalkkiverkostojen kautta. Jäähdytyskonvektoreita kauppakeskuksessa on noin 500 

kappaletta, ja ne ovat tehoiltaan keskimäärin 1–5 kW. Jäähdytyspalkit sijaitsevat kauppakes-

kuksen toimistoissa. Jäähdytyspalkit ovat aktiivipalkkeja, niitä on kauppakeskuksessa noin 

100 kappaletta ja ne ovat tehoiltaan 0,7–1,2 kW. 

 

Kauppakeskus Sellon kiinteistötekniikkaan tutustuttaessa havaittiin, että yötuuletusta ei ole 

hyödynnetty täysin. Kiinteistöautomaation yötuuletukselle on valmis ohjelma, jota ei ole oh-

jelmoitu kaikille ilmastointikoneiden palvelualueille. Ilmastointikoneen K7-TK271-toimin-

taselostuksen mukaan yötuuletuksen käynnistyslupaehto täyttyy, kun ulkolämpötila on yli 
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12 °C, sisäilman lämpötila on yli 22 °C ja sisä- ja ulkoilman välinen lämpötilaero on vähin-

tään 3 °C. Yötuuletus pysähtyy, kun sisäilman lämpötila on alle 19 °C, sisä- ja ulkoilman 

lämpötilan välinen ero on alle 2 °C tai ulkolämpötila on alle 12 °C. Yötuuletuksen aikana 

lämmöntalteenotto ohitetaan tai sen käyttö minimoidaan ja tuloilmaa ei lämmitetä. Liitteessä 

2 on TK 271-ilmastointikoneen kytkentä- ja säätökaavio. 

 

Tätä diplomityötä tehtäessä ei ollut tiedossa, että Suomessa olisi liitetty ilmastoinnin ja tilo-

jen jäähdytysjärjestelmät kysyntäjouston piiriin. Kauppakeskus Sello tulee olemaan ensim-

mäinen kohde, joka liittää kiinteistön tilojen jäähdytyksen kysyntäjoustoon. Kauppakeskus 

Sello pystyy liittämään jäähdytystekniikan taajuusohjattuun häiriöreserviin FCR-D tai taa-

juusohjattuun käyttöreserviin FCR-N. Sellon vedenjäähdytyskoneiden suurin ottoteho on 2,2 

MW, mutta Siemensin tekemien alustavien arvioiden mukaan kysyntäjoustokapasiteettia 

voidaan käyttää ilmastoinnin jäähdytyksen osalta 0,5 MW. 

 

Kauppakeskus Sello on liittynyt taajuusohjattuun tuntikauppaan. Ilmastoinnin jäähdytysjär-

jestelmien käyttöaika riippuu pääasiassa ulkoilman lämpötilasta sekä ulkoisista ja sisäisistä 

lämpökuormista. Ilmastoinnin koneellinen jäähdytys on kesäaikana päällä yleensä 8–16 tun-

tia vuorokaudessa. Historiadatan perusteella jäähdytyskoneita on käytetty 1 000 tuntia vuo-

dessa. Kysyntäjoustossa aktivoituneen sähköenergian käytön korvausta ei ole huomioitu 

tässä laskennassa. Kysyntäjoustossa aktivoituneen sähköenergian määrää ei voitu arvioida. 

Yhtälössä (5) on esitetty Fingridin ansaintamalli reservimarkkinoille. 

 

𝐾𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛	𝑦𝑙𝑙ä𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎 = 	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑜𝑖𝑙𝑙𝑒	𝑡𝑎𝑟𝑗𝑜𝑡𝑡𝑢	𝑡𝑒ℎ𝑜 ∙

𝐹𝑖𝑛𝑔𝑟𝑖𝑑𝑖𝑛	𝑝ä𝑖𝑣ä𝑛	ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑙𝑙𝑒 ∙ 𝑝𝑦𝑠𝑦𝑣𝑦𝑦𝑠     (5) 

 

Kun yhtälöön (5) sijoitetaan arvot, saadaan ansaintamalli taajuusohjattuun käyttöreserviin 

FCR-N tuntimarkkinoille. Fingridin keskimääräinen hinta FCR-N tuntimarkkinoille vuonna 

2019 on 22 €/MWh /42/. 

𝐾𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛	𝑦𝑙𝑙ä𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎	𝐹𝐶𝑅 − 𝑁 = 0,5	𝑀𝑊 ∙
22	€
𝑀𝑊ℎ ∙ 1000	ℎ/𝑎

= 11	000	
€
𝑎 
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Kun yhtälöön (5) sijoitetaan arvot, saadaan ansaintamalli taajuusohjattuun taajuusreserviin 

FCR-D tuntimarkkinoille. Fingridin keskimääräinen hinta FCR-D tuntimarkkinoille vuonna 

2019 on 5,3 €/MWh /42/. 

𝐾𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛	𝑦𝑙𝑙ä𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎	𝐹𝐶𝑅 − 𝐷 = 0,5𝑀𝑊 ∙
5,3	€
𝑀𝑊ℎ ∙ 1000	ℎ/𝑎

= 2650
€
𝑎 
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6 SISÄILMASTON OLOSUHTEIDEN SIMULOINTI  
 
Uusissa rakennuksissa energiatehokkuus on parantunut ja rakennuksen vaipan lämpöhäviöt 

ovat pienentyneet. Suurten ikkunapintojen kautta tuleva auringon lämpösäteily ja sisäiset 

kuormat saattavat nostaa sisälämpötilan epämukavan korkeaksi. Korkean lämpötilan on ha-

vaittu ostokeskuksissa vaikuttavan negatiivisesti asiakkaiden ostokäyttäytymiseen /38/. Si-

säilmaston lämpöolojen hallinta kauppakeskuksissa on tärkeä osa viihtyisyyttä ja terveelli-

syyttä. 

Rakennuksen suuren lämpökapasiteetin vuoksi sisäilman lämpötila ei seuraa lämmitys- ja 

jäähdytystehossa tapahtuvia muutoksia välittömästi, vaan viiveellä. Rakennuksen tai huo-

neen yksinkertaisin tasemalli on yhden aikavakion malli, jossa huoneilma ja rakenteen ak-

tiivisen osan lämpötila on sama. Huoneen lämpötase määritetään matemaattisesti energiata-

seella huoneeseen tulevien ja sieltä poistuvien energiavirtojen avulla. Rakennuksen lämmi-

tystehon tarve voidaan ratkaista jatkuvuustilassa. Jäähdytystarpeen laskennassa otetaan huo-

mioon tilojen sisäiset ja ulkoiset lämpökuormat sekä lämmön varastoituminen rakenteisiin. 

Jäähdytystarpeen laskemisen edellytyksenä on huoneen lämpötaseen ratkaiseminen ajasta 

riippuvana eli epästationäärisessä tilanteessa. Kuva 24 mukaisesti huoneen jäähdytystarpee-

seen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa auringon -säteily, sisäiset kuormat ihmisistä, 

koneista ja laitteista sekä valaistuksesta, ulkoilman lämpötila, tuloilman lämpötila, kosteus, 

ilmavirtaukset, huoneen seinä-, lattia- ja kattorakenteet ja niiden lämmönvarastoitumiskyky 

sekä kosteuden varastoituminen /38/.  
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Kuva 24. Huoneen jäähdytystarpeeseen vaikuttavia tekijöitä /38/. 
 
Huoneen jäähdytystarpeeseen liittyy monia tekijöitä. Lämpö siirtyy huoneessa pintojen vä-

lillä pitkäaaltoisena säteilynä sekä konvektiona ilman välityksellä. Huoneen jäähdytystarve 

muodostaa monimutkaisen lämpödynaamisen prosessin. Samalla rakenteiden sisällä tapah-

tuu lämmönsiirtoa ja huoneen ilmamassa ei muutu tasaisesti. Prosessia voidaan yksinkertais-

taa, jolloin laskennassa huomioidaan seuraavat asiat: 

 

• pitkäaaltoisen lämpösäteilyn laskenta linearisoidaan  

• konvektion lämmönsiirtokerroin pinnoissa oletetaan vakioksi 

• kalustusta ei oteta huomioon  

• sisäseinät ja kalustus käsitellään yhtenä tasalämpöisenä massana  

• sisäpinnoista heijastuneen lyhytaaltoisen säteilyn (aurinko, valaistus) oletetaan ja-

kaantuvan tasaisesti kullekin pinnalle 

• ilman lämpötila oletetaan tasaiseksi (täydellinen sekoittuminen)  

• pinnat oletetaan tasalämpöisiksi  

• säteilylämmönsiirto yhdistetään konvektioon /38/. 

Huoneeseen tulevat lämpötehojen kokonaissummat aiheuttavat lämpökuorman. Tilan jääh-

dytystarve määrittää, millä jäähdytysteholla huoneilma voidaan pitää halutussa lämpötilassa. 
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Lämpöteho ja jäähdytysteho eivät ole samoja, koska lämpö varastoituu rakenteisiin. Lämpö-

kuorman lämpösäteilyn osuus tuo viivettä jäähdytyskuormaan. Sen vuoksi hetkellinen jääh-

dytyskuorma on pienempi kuin hetkellinen lämpökuorma /38/. 

 

Laskennan vaikeus tulee lämpökuormien varastoitumisesta rakenteisiin. Lämpökuorman 

konvektiivinen teho siirtyy suoraan huoneilmaan. Säteily varastoituu rakenteisiin nostaen 

niiden lämpötilaa ja siirtyen viiveen jälkeen konvektiona ilmaan. Laskennassa on muistet-

tava tarkastella erikseen konvektiivista erikseen ja säteilyn osuutta jäähdytystehon tarpee-

seen. Luonnollisesti myös huoneen lämpötilan asetusarvo vaikuttaa jäähdytystehon tarpee-

seen /38/. 

6.1 Yhden aikavakion malli 
Yksinkertaisin tasemalli on yhden aikavakion malli, jossa ilman, eristeen sisäpuolisten ra-

kenteiden ja kalusteiden terminen massa on yhdistetty yhteen lämpökapasiteettiin, jonka ole-

tetaan olevan samassa yhtenäisessä ajasta riippuvassa lämpötilassa. Huoneeseen tulevat ja 

sieltä siirtyvät lämpövirrat lasketaan lämpökonduktanssin avulla. Kokonaislämpökonduk-

tanssi 𝐺. muodostuu vaipan, ilmanvaihdon ja vuotoilmavaihdon lämpökonduktansseista. 

Kuvassa 25 on esitetty periaatekuva yhden aikavakion mallista /38/. 

 

 

Kuva 25. Yhden aikavakion mallin periaate /38/. 	
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Huonetilaan tulevista ja poistuvista lämpövirroista saadaan yhtälö (6)  
 

𝐶/
01#
0.
= 𝐺.R𝑇2 − 𝑇/T + 𝜙       (6) 

jossa 

𝐶/ rakenteiden, kalusteiden ja ilman lämpökapasiteetti, J/°C 

𝑡 aika, s 

𝑇/ sisälämpötila, °C 

𝐺. kokonaiskonduktanssi, W/°C 

𝑇2 ympäristön lämpötila, °C 

𝜙 vaikuttava teho, W. 

Toimistoiden rakenteiden lämpökapasiteetti on tyypillisesti 0,6–3,0 MJ/°C:n välillä /38/. 

Kokonaiskonduktanssi 𝐺. ratkaistaan seinien konduktansseista ja ilmavirtojen lämpökapasi-

teettivirroista. Kokonaiskonduktanssi 𝐺. on (7). 

𝐺1 = 𝐺3 + �̇�3 = 𝑈4𝐴4 + 𝜌𝑞3𝑐5      (7) 

jossa  

𝐺3 seinien konduktanssi W/°C 

�̇�u Ilmanvaihdon lämpökapasiteettivirta W/°C 

𝑈4 Rakenteen lämmönläpäisykerroin, W/(m2°C) 

𝐴4 Rakenteen pinta-ala, m2 

𝜌  ilman tiheys, kg/m3 

𝑞3 ilmanvaihdon ulkoilmavirta, m3/s 
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𝑐5 ilman ominaislämpökapasiteetti, J/(kg °C) 

Yhtälöstä (6) saadaan integroimalla ajanhetkeltä t = 0 jolloin TS = T0 ajanhetkeen t , jolloin 

TS = TS  

6$71#81%98*
6$71&81%98*

= 𝑒8
$
'𝑑𝑡        (8) 

josta voidaan ratkaista sisäilman lämpötila. 

𝑇/ = 𝑇2 +
*
6$
[1 − 𝑒8

$
'\ + R𝑇: − 𝑇2T𝑒

8$'     (9) 

jossa 

𝑇: tilan alkulämpötila 

𝜏  huoneen tekninen aikavakio  

Yhden aikavakion mallissa ilman, eristeen sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden sisäpuo-

linen massa on yhdistetty yhteiseen lämpökapasiteettiin, jonka oletetaan olevan samassa 

ajasta riippuvassa lämpötilassa. /38/. Yhtälöstä (9) voidaan päätellä, että huoneen lämpötila 

lähenee arvoa 𝑇/ = 𝑇2 +
*
6$

 ajan t kasvaessa kohti ääretöntä, jolloin termi 𝑒8
$
' lähestyy nol-

laa.  

Yhtälöstä (9) voidaan ratkaista myös sisäilman epäpuhtauspitoisuus sijoittamalla lämpötilan 

𝑇/ paikalle epäpuhtauspitoisuus 𝐶/ ympäristön lämpötilan 𝑇2 paikalle tuloilman epäpuhtaus-

pitoisuus 𝐶3 tehon 𝜙 paikalle epäpuhtaustuotto  ja 𝐺 kokonaiskonduktanssin paikalle ilma-

virta 𝑞;. Sisäilman epäpuhtauspitoisuus ajan hetkellä t on 

     𝐶/ = 𝐶:𝑒
8$' + 𝐶3 [1 − 𝑒

8$'\ + 6
<(
[1 − 𝑒8

$
'\    (10)     	

 

Yhtälöä (10) voidaan käyttää epäpuhtauspitoisuuden arviointiin silloin, kun epäpuhtaus on 

sekoittunut täydellisesti sisäilmaan. 
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6.2 Kahden aikavakion malli 
Kahden aikavakion mallissa ilman ja eristeiden sisäpuoleisille rakenteille laaditaan omat ta-

seyhtälöt. Taseyhtälöt ratkaistaan vuoron perään käyttämällä laskennassa sisäilman ja raken-

teiden lämpötilojen lähtöarvoina edellisen laskentakierrokselta saatuja arvoja. Huoneen läm-

pövirrat muodostuvat pääosin säteilystä ja konvektiosta. Konvektiossa huoneilman lämpe-

neminen tapahtuu välittömästi ja säteily lämmittää tilan pintoja. Kahden aikavakion mallissa 

molemmat lämpövirrat eritellään toisistaan. Konvektiivinen osuus lasketaan huoneilman 

lämpötaseeseen ja säteilyosuus lasketaan seinien taseeseen. Yhtälöt (11) ja (12) voidaan rat-

kaista esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmalla. Simulointiohjelmat perustuvat tasemalleihin. 

Huoneilman lämpötaseen yhtälössä (11) vasemmalla puolella on ilman lämpökapasiteetin 

muutosnopeus ja oikealla puolella huoneilmaan tulevia ja poistuvia lämpövirtoja. 

𝐶=
01)
0.
= ℎ!>?;𝐴/(𝑇/ − 𝑇4) + ℎ4!!,!>?;𝐴4!!(𝑇4!! − 𝑇4) + Ć3R𝑇2 − 𝑇4T + 𝜙!>?;  

           (11) 

Seinien lämpötase ratkaistaan yhtälöllä (10). Siinä vasen puoli kuvaa rakenteiden lämpösi-

sällön muutosnopeutta ja oikea puoli rakenteisiin tulevia ja niistä poistuvia lämpövirtoja.  

𝐶/
01#
0.
= ℎ!>?;𝐴/(𝑇/ − 𝑇4) + 𝑈/𝐴/R𝑇2 − 𝑇4T + 𝜙/ä.    (12) 

jossa 

𝐶= ilman lämpökapasiteetti, J/°C 

ℎ!>?;	seinäpintojen konvektiivinen lämmönsiirtymiskerroin, W/(m2 °C) 

𝐴/ seinän pinta-ala, m2 

𝑇/ rakenteiden lämpötila, °C 

𝑇4 ilman lämpötila, °C 

ℎ4!!,!>?; ikkunan sisäpinnan konvektiivinen lämmönsiirtymiskerroin, W/(m2 °C) 

𝐴4!! ikkunan pinta-ala, m2 
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𝑇4!! ikkunan sisäpinnan lämpötila, °C 

Ć3 ilmanvaihdon lämpökapasiteettivirta, W/°C 

𝑇2 ympäristön lämpötila, °C 

𝜙!>?; lämpökuormien konvektiivinen teho, W 

𝐶/ rakenteiden lämpökapasiteetti, J/°C 

𝑈/ rakenteiden U-arvo ilman sisäpuolista lämmönsiirtokerrointa, W/(m2 °C) 

𝜙/ä. lämpökuormien säteilyteho, W.  

Seinän U-arvo ilman sisäpuolista lämmönsiirtokerrointa lasketaan yhtälöstä (13) 

	&
C#
= &

C*
− &

#+,-(
        (13) 

jossa  

𝑈D 	seinän lämmönläpäisykerroin, W/(m2 °C).  

Kuvassa 26 on esitetty kahden aikavakion mallin taseyhtälöiden tekijät. Yhtälöt (11) ja (12) 

voidaan ratkaista numeerisesti integroimalla. Laskenta etenee siten, että yhtälössä (11) käy-

tetään yhtälöstä (12) ratkaistua rakenteiden lämpötilaa 𝑇/ ja vastaavasti yhtälössä (12) käy-

tetään yhtälöstä (11) ratkaistua ilman lämpötilaa 𝑇4 Kahden aikavakion mallia voidaan käyt-

tää esimerkiksi silloin, kun halutaan optimoida jäähdytyspalkin konvektiivisen tehon ja sä-

teilytehon vaikutusta sisäilman lämpötilaan ja rakenteiden aktiivisen pintakerroksen lämpö-

tilaan /38/. 
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Kuva 26. Kahden aikavakion malli /38/. 
 

Lämpötilan muutos voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joiden muutos on askelmainen. 

Muutoksen alkuvaiheessa ilman lämpötila muuttuu nopeasti. Pääsääntöisesti ilman lämpö-

tila muuttuu, mutta rakenteiden lämpötilan muutos on pieni. Ilman ja rakenteiden lämpötila-

ero johtuu konvektiivisen lämmönsiirtokertoimen suuruudesta rakenteiden sisäpinnoilla, 

lämpötehon jakautumisesta konvektiiviseen ja säteilylämpötehoon sekä ilmanvaihtokertoi-

mesta. Toisessa vaiheessa ilman lämpötila asettuu tasolle, jossa konvektiivinen lämmön-

siirto rakenteisiin vastaa huoneilmaan tuotua tai siitä poistettua lämpötehoa. Viimeisessä 

vaiheessa huone asettuu stationääritilaan ympäristönsä kanssa. Johtumislämpöhäviöt raken-

teiden lävitse ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan kasvavat hidastaen rakenteiden lämpötilan 

nousua, kunnes uusi tasapainotila on saavutettu /38/.  

Laskennan suurin virhe tulee molemmissa aikavakion malleissa seinien lämpökapasiteetin 

Cs määrittämisestä. Seinien lämpökapasiteettiin vaikuttavat materiaali ja muutoksen nopeus. 

Seinän lämpökapasiteetti Cs määritetään yhtälöllä (14). 

 

𝐶/ = 𝛿𝜌𝑐/𝐴/         (14) 

 

jossa 

𝛿 rakenteen aktiivisen pintakerroksen paksuus, m  

𝜌 seinämateriaalin tiheys, kg/m3 

𝑐/	seinämateriaalin ominaislämpökapasiteetti, J/kgK 

𝐴/ seinän pinta-ala, m2. 
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Aktiivinen pintakerroksen paksuus lasketaan yhtälöstä (15). 

𝛿 = (𝑎𝑡):,E         (15)  

jossa 

 

𝑎 materiaalin lämpötilanjohtuvuus (terminen diffuusiviteetti), m2/s  

𝑡 jakson pituus, s.  

Kun halutaan saavuttaa yksityiskohtaisempaa tarkkuutta laskentaan, voidaan käyttää huo-

neen lämpötasemallia. Huoneen lämpötasemallilla voidaan tarkistaa huoneen ja rakennuk-

sen epästationääristä lämpötasetta. Laskentamallissa erotellaan lämpötaseet huoneilmalle ja 

jokaiselle pinnalle. Huoneen lämpötasemalli ratkaistaan yhtälöllä (16). Konvektiivinen teho 

pitää sisällään laitteiden lämpökuorman ja auringon huoneilmaan tuoman energian. Lämpö-

tilan ratkaisemiseksi pitää laskea erikseen jokaisen huonepinnan lämpötila. Haastavin osuus 

laskennassa on seinäpintojen lämpötilojen epätasaisuus ja se, että ne eivät ole stationääriti-

lassa, vaan muuttuvat ajan kuluessa /38/. 

 

𝐶!
"#!
"$
= ℎ%&'(𝐴)(𝑇) − 𝑇*) + ℎ*%%,%&'(𝐴*%%(𝑇*%% − 𝑇*) + Ć(,&$&*((𝑇(,&$&*( − 𝑇*) +

Ć*((𝑇*( − 𝑇*) + 𝜙%&'(        (16)  

jossa 

 

𝐶= ilman lämpökapasiteetti, J/°C 

𝑇4 ilman lämpötila, °C 

ℎ!>?; yksittäisen seinän konvektiivinen lämmönsiirtokerroin, W/(m2 °C) 

𝐴/ seinän pinta-ala, m2 

𝑇/ seinän lämpötila, °C 

ℎ4!!,!>?; ikkunan sisäpinnan konvektiivinen lämmönsiirtymiskerroin, W/(m2 °C) 



 

 

54  

𝐴4!! ikkunan pinta-ala, m2 

𝑇4!! ikkunan sisäpinnan lämpötila, °C 

Ć;3>.>4; vuotoilman lämpökapasiteettivirta, W/°C 

𝑇;3>.>4; vuotoilman lämpötila, °C 

𝑇4; tuloilman sisäänpuhalluslämpötila, °C 

Ć4; ilmanvaihdon lämpökapasiteettivirta, W/°C  

𝜙!>?;	lämpökuormien konvektiivinen teho, W.  

Huoneilman lämpötase lasketaan yleensä kuivan ilman lämpötaseena. Tarkemmassa lasken-

nassa huoneen lämpötaseessa pitää lisäksi huomioida sisäilman kosteus. Kostean ilman läm-

pötase ratkaistaan, kun yhtälöt (17) ja (18) ratkaistaan samanaikaisesti. Yhtälössä (17) on 

huoneen lämpötase, johon on lisätty kosteuskuormat. Yhtälössä (18) on huoneen kosteusaste 

/38/. 

𝑚4
0#)
0.
= ℎ!>?;𝐴/(𝑇/ − 𝑇4) + ℎ4!!𝐴4!! + 𝑞$,;3>.>4;(ℎ;3>.>4; − ℎ4) + 𝑞$,4;Rℎ/5 −

	ℎ4T + 𝜙!>?; + 𝑞$,#!ℎ# + 𝑞$,#;𝑐5#𝑡;      (17) 

𝑚*
"-!
"$
= 𝑞.,(,&$&*((𝑥(,&$&*( − 𝑥*) + 𝑞.,*(/𝑥)/ − 𝑥*0 + /𝑞.,0% − 𝑞.,0(0 (18)  

 

jossa  

ℎ4 sisäilman entalpia, kJ/(kg) 

𝑚4 huoneilman massa, kg 

𝑇4 	huoneilman lämpötila, °C 

ℎ!>?; yksittäisen seinän konvektiivinen lämmönsiirtokerroin, W/(m2) 

𝐴/ seinän pinta-ala, m2 

𝑇/ seinän lämpötila, °C 

ℎ4!! ikkunan sisäpinnan konvektiivinen lämmönsiirtymiskerroin, W/(m2 °C)  
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𝐴4!! 	ikkunan pinta-ala, m2 

𝑞$,;3>.>4; vuotoilman massavirta, kg/s  

ℎ;3>.>4;	vuotoilman entalpia, kJ/kg  

ℎ4 sisäilman entalpia, kJ/kg  

𝑞$,4;	tuloilman massavirta, kg/s  

ℎ/5	tuloilman entalpia, kJ/kg    

𝜙!>?;	lämpökuormien konvektiivinen teho, W 

𝑞$,#! 	huoneen kosteuskuorma (höyrynä), kg/s 

ℎ# vesihöyryn entalpia, kJ/kg 

𝑞$,#; huoneen kosteuskuorma (vetenä), kg/s 

𝑐5#	veden ominaislämpökapasiteetti, kJ/(kgK) 

𝑡; veden lämpötila, °C 

𝑥/5 tuloilman absoluuttinen kosteus, g/kgk.i. 

𝑥;3>.>4;vuotoilman absoluuttinen kosteus, g/kgk.i. 

𝑥4 sisäilman absoluuttinen kosteus, g/kgk.i. 

 

Sisäisiä kuormia tiloihin tulee ihmisistä, koneista, laitteista ja valaistuksesta. Varsinkin 

kauppakeskuksessa sisäisten kuormien vaihteluväli on suuri. Kauppakeskuksen sijaitse-

vissa liikkeissä käytetään vielä edelleen paljon halogeenivalaisimia, jotka tuovat lämpö-

kuormaa huonetilaan. Kevyessä toimistotyössä henkilön aineenvaihdunta on 1,2 met, hen-

kilön luovuttama kokonaislämpöteho on 125 W ja henkilön tuottama hiilidioksidimäärä on 

18,5 dm3/h. Vastaavat arvot rauhallisessa liikkumisessa ovat 1,6 met, 167 W ja 24,7 dm3/h 

/43/. Sisäistä lämpökuormaa tuovia laitteita ja koneita ovat muun muassa tietokoneet, tu-

lostimet, kassakoneet, kodinkoneet ja viihde-elektroniikka /38/. 
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Yleisesti suurin lämpökuorma rakennukseen tulee auringon säteilystä. Auringon säteily pää-

see huoneeseen helpoiten ikkunoiden kautta. Ikkunoista tuleva lämpökuorma riippuu mo-

nesta erillisestä asiasta, kuten ikkunapinta-alasta, ikkunoiden ilmansuunnasta, mahdollisista 

varjostuksista, ikkunoiden ominaisuuksista, markiiseista ja sälekaihtimista. Ikkunan ominai-

suuksista tärkeimpiä ovat heijastus-, absorptio- ja läpäisyominaisuudet. Auringon säteilyn 

läpäisyominaisuuksiin vaikutetaan ikkunan päällysteillä tai lisäaineilla, mutta nämä päällys-

teet vaikuttavat myös näkyvän valon pääsyyn sisälle. Ikkunan päällysteet heikentävät tal-

vella auringon säteilystä hyödyksi saatavaa lämpökuormaa. Jos lasiin absorboituu auringon 

säteilyä, se nostaa samalla lasin lämpötilaa. Ikkunoiden ominaisuudet riippuvat paljon niissä 

käytettyjen lasien ominaisuuksista. Lämpökuorma siirtyy kahdella tavalla sisälle, joko kon-

vektiona tai säteilemällä. Konvektiota voidaan vähentää lasin välisen täytekaasun avulla 

/38/. Sisään tuleva lämpökuorma ratkaistaan yhtälöllä (19). Taulukossa 1 on esitetty ikku-

noiden suojauskerroin f ja taulukossa 2 auringonsäteilyn osakulmasta riippuva kerroin a.  

 

𝜙 = 𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝐴 ∙ 𝐼        (19) 

 

jossa 

𝜙 huoneen lämpökuorma auringonsäteilystä, W 

𝑎 auringonsäteily osumakulmasta riippuva kerroin 

𝑔 ikkunan aurinkoenergian kokonaisläpäisykerroin  

𝑓 ikkunan suojauskerroin  

𝐴 ikkunan auringon säteilylle altistuvan osan pinta-ala, m2  

𝐼 auringon säteilyteho ikkunaan, W/m2.  
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Taulukko 1. Ikkunoiden suojauskerroin f /35/. 

 
 
Taulukko 2. Auringonsäteilyn osumakulmasta riippuva kerroin a /35/. 

 
 

Jäähdytystehon tarve lasketaan tuntitason laskentamenetelmällä. Ilmatieteenlaitos on luonut 

rakennuksen energialaskennan testivuoden kolmelle paikkakunnalle Helsinkiin, Jyväsky-

lään ja Sodankylään /38/. Jäähdytystarpeen laskennassa ja suunnittelussa noudatetaan ISO 

15927 – 4: 2005:n mukaista energialaskennan standarditestivuotta, Ilmatieteen laitoksen 

2012 testivuotta tai asiakkaan kanssa erikseen sovittua ajanjaksoa. Etelä- ja Keski-Suomessa 

mitoituksessa käytetään kesätilanteessa ulkoilman entalpian arvoa 57 kJ/kgk.i. ja Pohjois-

Suomessa 52 kJ/kgk.i. /30/. 

 

Simulointimenetelmän tarkoituksena on mallintaa todellista prosessin tai järjestelmän tilan-

netta tietyn ajanjakson aikana. Tekninen simulointi pohjautuu ilmiötä mallintaviin yhtälöi-

hin. Todellista prosessin tai järjestelmän tilannetta on vaikea rakentaa, joten simuloinnissa 

pyritään yksinkertaistamaan tilanne ja se avulla saadaan malli, jonka ominaisuudet ovat riit-

tävän lähellä todellista. Taloteknisessä suunnittelussa käytetään jo simulointia, ja markki-

noilla on tarjolla erilaisia simulointiohjelmia /38/. 

 

6.3 Simulointi IDA ICE -ohjelmalla 
  

IDA Indoor Climate and Energy -ohjelma (IDA ICE) on kaupallinen ohjelma, jolla voidaan 

simuloida sisäilman olosuhteita ja laskea koko rakennuksen energiankulutus. IDA ICE -oh-

jelmaan rakennetaan rakennuksen geometria, ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-

mät, joille annetaan laskennassa käytettävät arvot /44/. 

Suojaustasoa Väri, kudos, sijainti Suojauskerroin kokonaisläpäisylle, f Suoran säteilyn läpäisykerroin
Sisäpuoliset verhot Vaalea, harva kudos 0,71 0,67

Vaalea, tiheä kudos 0,44 0,21
Tummahko, harva kudos 0,75 0,54
Tummahko, tiheä kudos 0,59 0,12
Tumma, harva kudos 0,82 0,42
Tumma, tiheä kudos 0,7 0,06

Sälekaihtimet 2-lasinen ikkuna Sisäpuolella 0,65 0,16
Lasivälissä 0,39 0,12
Ulkopuolella 0,14 0,09

Sälekaihtimet 3+ -lasinen ikkuna Sisimmässä lasivälissä 0,53 0,14
Uloimmassa lasivälissä 0,33 0,12

Diffuusisäteily
30º 45º 60º 75º 90º
0,97 0,95 0,82 0,52 0 0,60

Suoran säteilyn osumakulma
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Simulointia varten kerättiin tietoa Enerkey-energiankulutuksen seurantajärjestelmästä, Sie-

mensiltä saaduista tiedoista, Rambollin vanhoista taloteknisistä suunnitelmista ja energia-

selvityksistä sekä kauppakeskuksen automaatiojärjestelmän tiedoista. Jäähdytystarpeen si-

mulointituloksista valittiin kauppakeskuksesta liiketilan alue, jossa lämpökuorma kesällä on 

suurin. Liiketilan alue sijaitsee kauppakeskuksen toisen kerroksen pohjoispuolella ilman-

vaihtoalueella K7 ja palvelualueella 271. Vuoden 2019 aikana keskimääräinen sisäilman 

lämpötila liiketilassa oli 22,5 °C ja keskimääräinen hiilidioksidimäärä 507 ppm. Kuvassa 27 

on esitetty liiketilan K7-TK271:n vuoden 2019 tunnittaiset lämpötilat ja hiilidioksidipitoi-

suudet. Kuvasta voidaan päätellä, että lämpötila vuoden aikana pysyy 19–24,5 °C välillä. 

Kesällä jäähdytyskauden aikana sisäilman lämpötila on hieman korkeampi. Kuvassa 27 da-

taa puuttuu osittain kesän alusta tiedonkeruukatkoksen takia. Nämä ovat sisäilmaluokituksen 

S1 mukaisia arvoja (kuva 10). Sisäilmastoluokan S1 tilassa sisäilman hiilidioksidipitoisuus 

ei saa nousta ulkoilman tasosta kuin alle 350 ppm. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on tällä 

hetkellä noin 400 ppm /30/. 
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Kuva 27. Palvelualueen K7-271 sisäilman keskimääräinen lämpötila (°C) ja hiilidioksidipitoisuus (ppm) 
vuonna 2019. 
 
 
Simulointiin valittu ilmanvaihdonpalvelualue K7 TK271 sijaitsee kauppakeskuksen toisessa 

kerroksessa erikoisliikkeiden alueella. Kauppakeskus Sello on suunnittelun aikana mallin-

nettu kokonaisuudessaan IDA ICE -ohjelmalla. Kuvassa 28 on simulointia varten laadittu 

pohjapiirros. 

 

 
Kuva 28. IDA Indoor Climate and Energy tasokuva. 
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Simuloinnin lähtöarvoina oletettiin, että liiketilan kesäajan lämpötila on 23,5 °C, hiilidiok-

sidipitoisuus 550 ppm, ulko- ja poistoilmavirta 7250 dm3/s ja jäähdytyskuorma 63 kW. Asi-

akkaita arvioitiin olevan rakennuksessa simulointihetkellä 200 henkilöä. Simuloinnissa käy-

tetään sääolosuhteiden pohjana Ilmatieteen laitoksen vuoden 2012 testivuotta. Testipäivän 

ulkolämpötilan maksimiarvo oli 24 °C. Taulukossa 3 on esitetty simuloinnin ja rakennuksen 

vaipan lämmönläpäisykertoimien sekä ikkunoiden kokonaissäteilyn läpäisykertoimen lähtö-

arvot. 

 
Taulukko 3. Simuloinnin lähtöarvot. 

 
 
 
Simuloinnissa määritettiin, että olosuhteet muuttuvat nopeasti. Vedenjäähdytyskoneessa on 

3000 litran varaajasäiliö, jota ei otettu huomioon simuloinnissa. Simuloinnin tavoitteena oli 

laskennallisesti arvioida, miten ilmanvaihdon palvelualueen 271 lämpötila ja hiilidioksidi-

pitoisuus muuttuvat, kun ilmastointi ja jäähdytys on poiskytketty. Samalla selvitettiin, 

kuinka kauan kestää, että liiketilan sisäilmaolosuhteet palaavat takaisin lähtötilanteeseen. 

Koska kauppakeskus Sello on jo mukana kysyntäjoustossa, kysyntäjoustotilanteessa ilman-

vaihtokoneen toiminta laskee minimiin. Simuloinnissa tehtiin skenaario, jossa jäähdytyksen 

lisäksi ilmanvaihtokone on pois päältä.  
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Simuloinnissa tehtiin viisi simulointia, joista ensimmäisessä simuloinnissa jäähdytys ja il-

manvaihto oli kysyntäjoustotilanteessa pysäytetty (kuva 29). Toisessa simuloinnissa jäähdy-

tys ja ilmanvaihto laskettiin 75 %:n osateholla (kuva 30). Samanlainen simulointi tehtiin 

jäähdytyksen ja ilmanvaihdon 50 %:n ja 25 %:n osateholla (kuvat 31 ja 32). Viidennessä 

simuloinnissa tutkittiin yötuuletuksen vaikutusta seuraavan päivän lämpötilaan ja jäähdytys-

tehon tarpeeseen (kuva 33). Simuloinnin tavoitteena oli selvittää  sisäilman lämpötila käyt-

täytyminen ilmanvaihtoa ja jäähdytystehoa pienentäessä ja miten nopeasti lämpötila palau-

tuu takaisin lähtötasoon. Simuloinnin tulokset on esitetty kuvissa 29–33. 

 
Kuva 29. Simuloinnin tulokset ilmanvaihto ja jäähdytys pysäytetty 15 minuutiksi (kello 16.15 – 16.30). 



 

 

62  

 
Kuva 30. Simuloinnin tulokset ilmanvaihto ja jäähdytys 25 %:n osateholla 30 minuuttia. 
 
 

 
Kuva 31. Simuloinnin tulokset ilmanvaihto ja jäähdytys 50 %:n osateholla 30 minuuttia. 
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Kuva 32. Simuloinnin tulokset ilmanvaihto ja jäähdytys 75 %:n osateholla 30 minuuttia. 
. 
 

 
Kuva 33. Yötuuletus päällä kello 22–07. 
 
Simulointitulosten mukaan sisäilman lämpötila nousee 25 °C:een 15 minuutissa, kun ilmas-

tointi ja jäähdytys on kytketty pois päältä. Kun ilmastointi ja jäähdytys kytketään takaisin 
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100 % teholla päälle, lämpötila palautuu lähtötilanteeseen noin 15 minuutissa. Liiketilan ra-

kenteet eivät ehdi lämmetä lyhyen pysäytyksen aikana ja tästä syystä ilman lämpötila palau-

tuu nopeasti takaisin lähtöarvoon. Muissa simuloinneissa käytettiin jäähdytyksen osatehoa 

30 minuuttia. Kun ilmastointia ja jäähdytystä käytetään osateholla, sisäilman lämpötilan pa-

lautuminen lähtötilanteeseen on nopeampi kuin mitä se on kokonaan pysäytyksen jälkeen. 

 

Kauppakeskuksessa sisäisillä kuormilla on suuri vaikutus tilojen jäähdytystarpeeseen. Tässä 

simuloinnissa ei ole huomioitu jäähdytysverkoston 3000 dm3 varaajasäiliötä  ja viivettä, 

joka tulee jäähdytystehossa  vedenjäähdytyskoneiston käynnistymisen jälkeen.  

 

Sisäilman lämpötila nousee päivän aikana aamun tasosta aina klo 21.00 asti. Yötuuletuksella 

voidaan siten vähentää seuraavan aamupäivän jäähdytystehon tarvetta ja kokonaisjäähdy-

tysenergian kulutusta. Yhteenveto simulointituloksista on taulukossa 4. 
 

Taulukko 4. IDA Indoor Climate and Energy -simuloinnin tulokset. 

 
 
 
Kuvassa 34 on laskettu liiketilan alueen (A=2330 m2, tilassa 200 henkilöä) ja yksittäisen 

liikehuoneen O1L-144 (A=26,5 m2, huoneessa 5 henkilöä) hiilidioksidipitoisuuden muutos 

ilmanvaihdon ollessa pysäytettynä (yhtälö 10). Kun ilmanvaihto on pysäytetty, liiketilaan ja 

-huoneeseen tulee ulkoilmaa vuotoilman mukana. Laskennassa on käytetty rakennuksen vai-

pan  ilmavuotoluvun (q50) arvona 2 m3/hm2, jolloin liiketilan alueen vuotoilmavirta on 

0,146 m3/s. Henkilöiden aktiivisuuden arvioitiin olevan 1,6 met, jolloin henkilön tuottama 

hiilidioksidipitoisuus on 24,7 dm3/h /43/. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden arvona on las-

kennassa käytetty 400 ppm. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden arvioitiin olevan 550 ppm 

ennen ilmanvaihdon pysäyttämistä. Kun ilmanvaihto on ollut pysäytettynä 15 minuuttia, si-

säilman hiilidioksidipitoisuus on liiketilassa 722 ppm ja liikehuoneessa 926 ppm. Liiketilan 

hiilidioksidipitoisuus pysyy sisäilmastoluokituksen S1 ja S2 tavoitearvojen mukaisina. Lii-
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kehuoneen hiilidioksidipitoisuus vastaa S2-luokan tavoitearvoa, mutta on jo lähellä S2-luo-

kan maksimipitoisuutta /30/.

 
Kuva 34. CO2-pitoisuuden muutos liiketilassa (A=2330 m2) ja liikehuoneessa O1L-114 (A=26,5 m2) ilman-
vaihdon ollessa pysäytettynä 15 minuuttia.  CO2:n alkupitoisuus sisäilmassa on 550 ppm.  
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7 VAIHTOEHDOT JÄÄHDYTYSTEKNIIKAN KYSYNTÄJOUS-

TOLLE 

Työssä selvitettiin kahta asiaa, jotka liittyvät kiinteistön vedenjäähdytyskoneiden liittämi-

seen kysyntäjoustomarkkinoille. Ensimmäinen tutkittava asia oli sisäilman lämpötilan käyt-

täytyminen kauppakeskuksessa ilmastoinnin ja jäähdytystehon muutoksissa. Kauppakeskus 

Sellon suunnittelussa on käytetty sisäilmaluokkaa S2, jolloin sisäilman lämpötila saa olla 

maksimissaan 25 °C. Lähtökohtaisesti vedenjäähdytyskoneiden liittäminen kysyntäjoustoon 

vaatii kauppakeskukselta investointeja. 

  

Vedenjäähdytyskoneen maahantuojan Carrierin kanssa selvitettiin mahdollisuuksia ja ris-

kejä, kun vedenjäähdytyskone liitetään kysyntäjoustomarkkinoille. Carrierin mukaan 10–20 

kerran käynnistystiheys vuorokaudessa ei vaikuta tekniseen käyttöikään eikä vedenjäähdy-

tyskoneen huoltokustannuksiin. Vedenjäähdytyskoneen pysäyttämisen jälkeen koneen pitää 

olla pysäytettynä vähintään kaksi minuuttia ennen kuin se voidaan käynnistää uudelleen. 

Tämän vuoksi vedenjäähdytyskoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kuluu minuutteja, en-

nen kuin se toimii täydellä teholla /44/. 

 

Kirjoittamishetkellä esiin on tullut yksi investointimahdollisuus, jota kannattaa tutkia kan-

nattavuuslaskelmien kautta tutkia. Nykyisellään laitteita on vaikea lisätä kysyntäjouston pii-

riin. Nykyistä vedenjäähdytyskoneiden tehon ohjausta on muutettava, jotta liittyminen on 

mahdollista. Nykyisissä vedenjäähdytyskoneissa ei ole taajuusmuuttajia muualla kuin lauh-

duttimien puhaltimissa. Kylmäkoneiden tehon ohjauksen muutoksessa kylmäkoneisiin pitää 

rakentaa väyläohjain, joka rajoittaa niiden tehoa. Vedenjäähdytyskoneisiin asennetaan Car-

rierin valmistama J-BUS- väyläohjain, jolla pystytään rajoittamaan vedenjäähdytyskoneen 

tehoa. Ruuvikompressoreille voidaan käyttää tehonrajoitusta 15–100 % tehon välillä. Scroll-

kompressorissa on kaksi erillistä kompressoria. Kauppakeskus Sellon Scroll-kompresso-

reilla ei ole säätömahdollisuutta. Scroll-kompressoreille voidaan asentaa väyläohjain tehon-

rajoitukseen, jolla voidaan ottaa yksittäisiä kompressoreita pois käytöstä. Scroll-kompresso-

rin tehonrajoitus onnistuu tehoalueille 50 % ja 100 %.  

 

Kustannukset J-BUS-väyläohjaimelle ovat noin 3 500 €/vedenjäähdytyskone. Siemens ar-

vioi ohjelmointikulujen olevan 1 000 €/vedenjäähdytyskone, ja Lassila & Tikanoja arvioi 
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kaapelointikustannusten olevan 500 €/vedenjäähdytyskone. Kokonaiskustannukset muutok-

selle ovat noin 5 000 €/vedenjäähdytyskone. Carrierilta saadun tiedon mukaan J-BUS-väy-

läohjaimella voidaan säätää ruuvikompressoreita ja Scroll-kompressoreita. Kuvassa 35 on 

esitetty Carrierin J-BUS-väyläohjain.  

 

 
Kuva 35. Carrier J-BUS väyläohjain /45/.  
 

Investointikustannukset kauppakeskus Sellolle investointiin ovat noin 5 000 €/vedenjäähdy-

tyskone. Kauppakeskus Sellossa on 15 vedenjäähdytyskonetta ja kokonaiskustannuksiksi tu-

lee noin 75 000 €. Reservimarkkinoista laskennallisesti saatu etu ilman aktivoitunutta säh-

köenergian korvausta on 11 500 € vuositasolla.  

 

Kannattavuuslaskennassa määritetään investoinnin kannattavuus /46/. Investoinnin kannat-

tavuus vaikuttaa investoinnin rahoituksen saamiselle, ja kannattavuuden lisäksi investoin-

nille voi olla myös esimerkiksi vastuullisia arvoja. Investoinnin kannattavuuslaskelmia voi-

daan katsoa eri näkökulmista. Yleisin ja yksinkertaisin on, että investoinnin kannattavuutta 

seurataan suoralla takaisinmaksuajalla. Suorassa takaisinmaksumenetelmässä kartoitetaan 

investoinnin yhteenlasketut nettotuotot, joista vähennetään hankintakustannukset. Suora ta-

kaisinmaksulaskenta on yksinkertainen, laskentakorkoa ei huomioida ja vuotuinen netto-

tuotto pidetään vakiona. Suorassa takaisinmaksuajassa hankintakustannus jaetaan vuotui-

sella nettotuotolla. Menetelmässä otetaan huomioon investoinnin pitoaika /47/. Takaisin-

maksu (TMA) lasketaan yhtälöllä (20). 
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𝑇𝑀𝐴	 = =?;F/.>4??4?	#G?!4?.G$F?>
H3>.34/F.	?F..>.3>.>

      (20) 

 

Korollinen takaisinmaksuaika huomioi korkotekijän. Korkotekijä huomioidaan diskonttaus-

tekijää käyttämällä. Ensin vuosittaiset nettotuotot ovat diskontattava investointiajankohtaan. 

Korollinen takaisinmaksuaika on ratkaistu yhtälöllä (21). 

 

𝑛 =
"? .
./!)

"?(&J4)
         (21)  

jossa 

𝑇 vuotuisen nettotuotto 

𝐻 hankintahinta 

𝑖 korkotekijä 

 

Sisäinen korkokanta mittaa investoinnin kannattavuutta tuottoprosenttina. Kun sisäinen kor-

kokanta (IRR) on suurempi tai yhtä suuri kuin investoinnilta vaadittava tuotto, investointi 

on kannattava. Toisaalta, jos sisäinen korkokanta on pienempi kuin investoinnilta vaadittava 

tuotto, investointi ei ole kannattava. Sisäinen korkokanta on ratkaistava iteroimalla. Se voi-

daan tehdä esimerkiksi Excelin solver-työkalulla, jossa on tavoitteen haku. Sisäinen korko-

kanta on ratkaistu yhtälöllä (22) /47/. 

 

𝐼: =
L0
&JM

+ L1
(&JM)1

+ L2
(&JM)2

+⋯+ L-
(&JM)-

     (22) 

jossa 

𝑆? nettokassavirta vuonna t 

𝐼: investoinnin kustannus vuonna 0 (perusinvestointi) 

𝑟 investoinnin sisäinen korkokanta eli IRR. 

 

Investoinnin nykyarvon laskenta tarkoittaa rakennuksen, järjestelmän tai laitteen koko elin-

kaaren nykyarvon kokonaissummaa. Laskennassa huomioidaan hankinta-, käyttö-, kunnos-

sapito- ja uusimiskustannukset. Elinkaarikustannuslaskenta on käytännönläheinen ja havain-

nollistaa rakennuksissa hyvin koko elinkaaren arvo. Elinkaarilaskennassa käytetään tietoko-

neohjelmia laskemisen helpottamiseen. Elinkaarilaskenta voidaan laatia yksittäisestä lait-

teesta, järjestelmästä tai koko rakennuksesta /48/. Jäännösarvo voidaan määritellä yhtälöön, 
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mutta useissa investoinneissa sen arvo on nolla. Elinkaarikustannusten nykyarvo on ratkaistu 

yhtälössä (23). 

   

𝑁 = 𝑘𝑇 + 𝑑𝐽 − 𝐻 = (&J4)-8&
4(&J4)-

𝑇 + &
(&J4)-

𝐽 − 𝐻    (23)  

jossa 

𝑇 vuotuiset samansuuruiset nettotuotot (tuotot-menot) 

𝑘 jälkeenpäin suoritettujen jaksollisten maksujen diskonttauskerroin 

𝐽 jäännösarvo 

𝑑 diskonttauskerroin 

𝐻 hankintahinta  

𝑖 korkoprosentti /100.  

 

Investointeihin liittyy epävarmuus- ja riskitekijöitä. Epävarmuustekijöitä voi olla esimer-

kiksi energianhinnan nousu kiinteistöissä. Riskitekijöitä voivat olla esimerkiksi tekninen toi-

mivuus laitteilla tai yllättävät huoltokustannukset. Perinteisesti epävarmuus- ja riskitekijät 

ovat eroteltu toisistaan. Epävarmuus- ja riskitekijöihin voidaan varautua investointiesityk-

sissä. Epävarmuuden osalta investoinneissa käytetään yleensä herkkyysanalyysejä. Herk-

kyysanalyyseissa laaditaan erilaisia skenaariota esimerkiksi energiahinnan korotuksiin. Kan-

nattavuus lasketaan muutoksen jälkeen uudelleen ja tutkitaan muutoksia kannattavuuteen. 

Riskitekijöiden isoimpia ennakoitavia tekijöitä on tekninen toimivuus ja yllättävät huolto-

kustannukset /47/. 

 

Kun kaikille kannattavuuden osa-alueille laaditaan herkkyysanalyysi, saadaan selville osa-

alueet, joiden arviointivirheiden vaikutus investoinnin kannattavuuteen on kaikkein suurin. 

Vastaavasti herkkyysanalyysissä nähdään, millä tekijöillä on pieni vaikutus investoinnin 

kannattavuuteen. Herkkyysanalyysi antaa selvyyden siitä, mihin asioihin kannattaa keskit-

tyä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos /47/. 

 

Kannattavuuslaskelmissa käytetty vedenjäähdytyskoneiden modernisoinnin kustannusarvio 

on 75 000 €. Vedenjäähdytyskoneiden ovat elinkaaren loppuvaiheessa, mutta on arvioitu, 

että niiden käyttöikää on vielä 10 vuotta jäljellä. Vuotuiset nettotuotot taajuusohjatussa käyt-

töreserviin FCR-N:ssä ovat arviolta 11 000 € ja taajuusohjatussa häiriöreservissä FCR-D:ssä 
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2 650 €. Korkoprosenttina on käytetty 5 %. Taulukosta 5 nähdään kannattavuuslaskenta kyl-

mäkoneiden modernisoinnille. Laskelmissa ei ole huomioitu aktivoituneen sähköenergian 

korvausta. 
 
Taulukko 5. Kauppakeskus Sellon vedenjäähdyttimien modernisoinnin kannattavuuslaskelmat 
 Reservimarkkinat tuntikauppa  FCR-N  FCR-D   
Hankintameno  75 000,00 €   75 000,00 €    
Pitoaika 10 10 vuotta 
Vuotuiset nettotuotot  11 000,00 €   2 650,00 €    
Korkoprosentti 5 5   
Suora takaisinmaksuaika 6,8 28,3 vuotta 
Korollinen takaisinmaksuaika 8,5 - vuotta 
Sisäinen korkokanta 7,6 % -15,5 %   
Investoinnin nykyarvo  9 939,08 €  -54 537,40 €    

 

Kannattavuuslaskelmat osoittavat, että kannattavin ratkaisu on liittää kauppakeskus Sello 

taajuusohjattuun käyttöreserviin FCR-N. Taajuusohjatussa häiriöreservissä FCR-D vuosi-

korvaus on niin matala, ettei investointia voida pitää kannattavana. Taajuusohjattua käyttö-

reserviä FCR-N voidaan pitää eri kannattavuuslaskentamenetelmillä kohtuullisena inves-

tointina. 

 

Herkkyysanalyysissa voidaan yhtenä riskinä pitää lisääntyneitä huoltokustannuksia. Herk-

kyysanalyysin laskelmissa on huomioitu vuosittainen huoltokustannusten kasvu 3 %, 6 % ja 

9 %. Nykyisin kiinteistön vedenjäähdytyskoneiden keskimääräiset huolto- ja korjauskustan-

nukset vuosittain ovat olleet 15 000 €. Suurin riski vedenjäähdytyskoneessa on kompressorin 

käyttöiän lyheneminen. Kompressori on kallein yksittäinen komponentti vedenjäähdytysko-

neessa. Taulukossa 6 on esitetty herkkyysanalyysi huoltokustannusten nousemisesta. 

 
Taulukko 6. Herkkyysanalyysi huoltokustannusten nousemisesta. 
FCR-N-tuntimarkkinat Huoltohintojen kasvu   
  3 % 6 % 9 %   
Hankintameno 75 000,00 €  75 000,00 €  75 000,00 €    
Pitoaika 10 10 10 vuotta 
Vuotuiset nettotuotot 10 550,00 €  10 100,00 €  9 650,00 €    
Korkoprosentti 5,0 % 5,0 % 5,0 %   
Suora takaisinmaksuaika 7,1 7,4 7,8 vuotta 
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Korollinen takaisinmaksu-
aika 9,0 9,5 10,1 vuotta 
Sisäinen korkokanta 6,7 % 5,8 % 4,9 %   
Investoinnin nykyarvo 6 464,30 €  2 989,52 €  -485,26 €    

 
 

Herkkyysanalyysista voidaan havaita, että huoltokustannukset alkavat kasvaa, niin inves-

toinnin kannattavuus heikkenee. Jos vuosittaiset huoltokustannukset nousevat yli 9 %, in-

vestointia ei voida pitää kannattavana. 

 

Kauppakeskuksen yötuuletusta on mahdollista vielä parantaa. Nykyistä yötuuletuksen käyt-

töä pitäisi laajentaa koko kiinteistön alueelle. Yötuuletus voi pienentää jäähdytysenergian 

kulutusta 20 % ja päivän jäähdytystehoa parhaimmillaan 40 % /49./ Nykyiset asetusarvot 

ovat toimivia, mutta ulkolämpötilan alarajaa voisi laskea alle 12 °C:een. Tuloilman sisään-

puhalluslämpötilaa ei tarvitse yötuuletuksen aikana rajoittaa muuten kuin ilmanvaihtoko-

neen lämmityspatterin jäätymissuojauksella. Viihtyvyyshaittojen välttämiseksi tilojen liial-

lista jäähdytystä yöaikaan on kuitenkin vältettävä /50/. Kuvassa 36 on esitetty kauppakeskus 

Sellon yötuuletuksen ohjaukseen periaatekaavio, jossa lämpötilojen asetusarvot ovat ohjeel-

lisia.  

 

 
Kuva 36. Yötuuletuksen ohjauksen periaatteellinen vuokaavio /50/. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Diplomityössä selvitettiin Kauppakeskus Sellon kiinteistön ilmastoinnin ja tilojen jäähdy-

tysjärjestelmien vedenjäähdytyskoneiden ohjauksen liittämistä kysyntäjoustoon. Kauppa-

keskus Sello liittyi kysyntäjoustoon vuonna 2019 mikroverkolla, johon kuuluvat muun mu-

assa 2 MW akusto, 750 kWp aurinkovoimala, ilmastointikoneet, valaistus ja varavoimako-

neet. Kauppakeskus Sello on auki ympäri vuoden kello 06.30–24.00. Ilmastoinnin ja tilojen 

vedenjäähdytyskoneiden lisääminen kysyntäjoustoon ei saa vaikuttaa hyvään asiakaskoke-

mukseen asiakkaiden vieraillessa kauppakeskuksessa. Tätä diplomityötä tehtäessä ei ollut 

tiedossa Suomessa olevia kiinteistöjä, joissa kiinteistön ilmastoinnin ja tilojen jäähdytysjär-

jestelmät ovat liitetty kysyntäjoustoon. Diplomityössä tutkittiin ilmastoinnin ja jäähdytyksen 

jaksottaisen käytön vaikutuksia liiketilan lämpötiloihin. Jäähdytysjärjestelmän laitevalmis-

tajilta selvitettiin jaksottaisen käytön vaikutuksia jäähdytyslaitteiston kestoikään. 

 

Kauppakeskus Sellosta simulointiin ilmastoinnin palvelualue, jossa arvioitiin olevan isoim-

mat lämpökuormat. Simuloinnissa käytettiin IDA ICE -ohjelmaa, jolla simuloitiin sisäilman 

lämpötilan vaihtelu ilmastoinnin ja jäähdytyksen jaksottaisessa käytössä. Jaksottaisen käy-

tön simulointi tehtiin ilmastoinnin ja jäähdytyksen osatehoilla 0 %, 25 %, 50 % ja 75 %. 

Lisäksi simuloitiin yötuuletuksen vaikutus sisäilman lämpötilaan. 

 

Simuloinneissa sisäilman lämpötila oli 23,5 °C ennen ilmastoinnin ja tilojen vedenjäähdy-

tyskoneiden pysäyttämistä tai osateholla käyttöä. Simulointitulosten mukaan liiketilan il-

mastointi ja jäähdytys voidaan pysäyttää jäähdytyskauden mitoitustilanteessa kokonaan noin 

15 minuutiksi ilman, että sisäilman lämpötila nousee liiketilassa yli 25 °C. Vastaavasti il-

mastointia ja jäähdytystä voidaan käyttää 25 %:n osateholla 30 minuuttia ennen kuin sisäil-

man lämpötila nousee 25 °C:een. Kun jäähdytys- ja ilmanvaihtokoneet ohjattiin takaisin täy-

delle teholle, sisäilman lämpötila laski 15 minuutissa lähtötilanteen arvoon. Vedenjäähdy-

tyskoneiden uudelleenkäynnistyksessä on todellisuudessa viive, jota simuloinnissa ei ole 

huomioitu. Se on ottava huomioon kysyntäjoustoon liityttäessä. 

 

Kun ilmanvaihto oli pysäytettynä 15 minuuttia, hiilidioksidipitoisuus nousi  liiketilan alu-

eella arvoon 722 ppm ja yksittäisessä liikehuoneessa arvoon 926 ppm, jotka ovat molemmat 
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sisäilmastoluokituksen S2 tavoitearvojen sisällä. Tuloksen perusteella  ilmastoinnin ja jääh-

dytyksen pysäytysaikaa rajoittaa ensisijaisesti sisäilman lämpötilan nousu sisäilmastoluokan 

S2 tavoitearvoa korkeammaksi. Pienissä liikehuoneissa, joissa  henkilökuorma on tilan ko-

koon nähden suuri, ilmanvaihdon pysäytysaikaa saattaa rajoittaa myös sisäilman hiilidioksi-

dipitoisuuden nousu tavoitearvoa korkeammaksi. 

 

Kauppakeskus Sellossa tulisi harkita yötuuletuksen laajempaa käyttöä. Kiinteistön automaa-

tiossa on yötuuletuksen ohjaukset ovat jo olemassa. Yötuuletuksen käytön tehostamiseksi ne 

tulisi ohjelmoida kattamaan kaikkia ilmastoinnin palvelualueita. Yötuuletuksen ohjauksen 

ulkoilman lämpötilan alaraja on nyt 12 °C, ja sitä voisi laskentatulosten perusteella pienentää 

esimerkiksi arvoon 8 °C, jota yleensä käytetään ilmastoinnin lämmityspattereiden jäätymis-

suojauksen asetusarvona. Tämä mahdollistaa suuremman jäähdytystehon saamisen ulkoil-

masta. Liiallista jäähdytystä yöaikaan on kuitenkin vältettävä. 

 

Olemassa olevien jäähdytysjärjestelmien liittäminen kysyntäjoustoon muuttaa vedenjäähdy-

tyskoneiden kompressoreiden käynnistystiheyttä, mikä saattaa lyhentää niiden käyttöikää. 

Yhtenä vaihtoehtona on käyttää vedenjäähdytyskoneita tehonrajoittimien kanssa, joilla voi-

daan ohjata ruuvikompressoreita 15–100 %:n tehoalueella. Tehonrajoittamisessa on etuna, 

ettei kompressoria tarvitse pysäyttää kokonaan, ja tämän vuoksi voidaan olettaa, että komp-

ressorin käyttöikä on jaksottaisessa käytössä pidempi kuin ilman tehonrajoitinta.  

 

Kannattavuuslaskelmien mukaan taloudellisesti kannattava ratkaisu olisi liittää kauppakes-

kus Sello taajuusohjattuun käyttöreserviin FCR-N. Suora takaisinmaksuaika investoinnille 

on 6,8 vuotta ja korollinen takaisinmaksuaika 8,5 vuotta. Investoinnin nykyarvo on 9 939 €. 

Laskenta tehtiin 5 %:n reaalikorolla ja laskenta-aika investoinnille oli 10 vuotta. Herkkyys-

analyysissä tarkasteltiin huolto- ja korjauskustannusten kasvua, joiden oletettiin olevan 

15 000 €/a. Jos huolto- ja korjauskustannukset nousevat oletusarvosta vuositasolla 9 %, in-

vestointia ei voida pitää kannattavana. Taajuusohjatussa häiriöreservissä FCR-D vuosikor-

vaus on niin matala, ettei investointi tule 10 vuoden käyttöaikana kannattavaksi. 
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Liite 1. Vedenjäähdytyskone K7-210 VJK01 kytkentä-ja säätökaavio.
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Liite 2. Ilmanvaihtokoneen TK271 kytkentä-ja säätökaavio. 
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