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Tässä työssä tutkitaan, miten kasvihuoneiden integrointi kysyntäjoustavina kuormina osaksi 

reservimarkkinoita on onnistunut ja miten nykyaikainen LED-valaistus pystyisi sitä 

tukemaan. Työssä pohjustetaan asiaa tutkimalla kasvien valaistuksen tarpeet, 

kasvihuonevalaistuksen ja valonohjauksen teknologiat ja käymällä läpi reservimarkkinoiden 

tekniset vaatimukset sekä korvaukset. Tutkimuksessa apuna käytettiin oleellisten toimijoiden, 

aggregaattori Sympowerin ja Fingridin haastatteluja.  

 

Kasvihuoneet ovat olleet mukana reservimarkkinoilla vuodesta 2017 alkaen, kun itsenäinen 

aggregointi taajuusohjatussa häiriöreservissä on tullut mahdolliseksi ja pieniä- / keskisuuria 

kohteita on saatu aggregaattorien kautta yhdistetyksi osaksi häiriöreserviä.  

 

Lopputulemana voidaan todeta, että kasvihuoneiden implementaatio on ollut onnistunut ja se 

on tuottanut rahallista hyötyä pienellä vaivalla asiakkaina toimineille kasvihuoneille. 

Nykyisessä FCR-D reservituotteessa olemisen haasteita ovat reservin hinnankehitys ja 

tiukentuvat tekniset vaatimukset. Joskin nykyisellään traditionaalinen loisteputkivalaistus 

pystyy toimimaan osana FCR-D reserviä. Kehittynyt LED-valaistus tarvitaan, jos 

kasvihuoneet liittyvät osaksi FCR-N reservimarkkinoita jatkuvan ylös- ja alassäädön vuoksi.  
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The objective of this study was to research how the implementation of greenhouses as part of 

disturbance reserves have succeeded and how modern LED lighting could assist in the 

operation in future. In the research is discovered the basic principles of horticultural lighting, 

the technical development of the horticultural luminaires, as well as basics of lighting controls 

and control gear of luminaires. Also, requirements and features of disturbance reserve markets 

were studied. The interviews of critical operators (Fingrid and Sympower) were used as a part 

of research methods. 

 

In Finland, the major greenhouses have been part of the disturbance reserve markets since 

2017, when independent aggregator were allowed to operate in the frequency-controlled 

disturbance reserves. This have enabled the participation of small / middle-size power 

consumers as a part of the whole reserve supplied by the aggregator. 

 

As result it can be said that the implementation has succeeded really well and the 

implementation have brought financial benefit to the end-customers (greenhouses) with 

relatively small effort. Operating as part of FCR-D is still possible with the traditional HPS – 

luminaire type, however operation in the FCR-D is becoming more challenging due to 

updates in the technical requirements and also decreasing compensation for reserve is a 

challenge to new customers. In case the greenhouses want to operate in FCR-N reserve, the 

advanced LED lighting is required due to continuous upwards / downwards control of the 

load.  

 



  

 

 

ALKUSANAT 

 

Tämän diplomityön tekeminen oli hieno mahdollisuus tutkia kasvihuonevalaistuksen ja 

kysyntäjoustomekanismien toimintaa. Työn edetessä oli todella mielenkiintoista nähdä, miten 

kasvihuoneita nykypäivänä hyödynnetään osana Suomen sähköverkon vakauttamista. Työn 

puolesta pääsin tutustumaan moniin toimintaketjun eri toimijoihin ja perehtymään laaja-

alaisesti toimintaan vaikuttaviin mekanismeihin ja teknologioihin.  

 

Työn eteneminen tapahtui vaihtelevasti matkan varrella, mutta lopulta työ on saatu puserrettua 

kansien väliin ja julkaistua. Tämä ei olisi onnistunut ilman mukana olleita ihmisiä, joten haluan 

kiittää yhteistyöstä kaikkia haastateltavana olleita yrityksiä sekä erityisesti Sympoweria, jonka 

mukana pääsin myös kulkemaan taimitarhalle katsomaan kasvihuoneen integrointia osaksi 

kysyntäjoustoa sekä haastattelemaan heitä useamman kerran aiheen tiimoilta. Myös iso kiitos 

kaikille Helvarin puolelta työssä auttaneita työkavereitani.  

 

 

28.03.2021  

Matias Sorsa 

 

 

 

 

 



  

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO .............................................................................................................. 4 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ........................................................................................... 4 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset ............................................ 4 

1.3 Tutkimusmenetelmät .................................................................................................. 5 

2 KASVIHUONEVALAISTUS ................................................................................... 6 

2.1 Kasvihuonevalaistuksen historia ................................................................................ 6 

2.2 Valon käyttö kasvatuksessa ....................................................................................... 6 

2.2.1 Yleistä............................................................................................................ 6 

2.2.2 Fotosynteesi ................................................................................................... 6 

2.2.3 Valon spektri ja väripigmentit ....................................................................... 8 

2.2.4 Valon tehokkuus ja mittaaminen ................................................................. 12 

2.3 Kasvatusmetodeja keinovalolla................................................................................ 14 

2.3.1 Perinteinen kasvihuonekasvatus .................................................................. 14 

2.3.2 Kerrosviljely ja muu sisätilakasvatus .......................................................... 15 

3 KASVIHUONEVALAISIMET JA KASVIHUONEET ......................................... 16 

3.1 Standardisointi ......................................................................................................... 16 

3.2 Suurpainepurkauslamppu- valaisimet ...................................................................... 17 

3.2.1 Yleistä.......................................................................................................... 17 

3.2.2 Sähköinen rakenne ...................................................................................... 18 

3.2.3 Valaistuksen hyötysuhde, elinikä ................................................................ 20 

3.2.4 Valaistuksen spektri ja valontoisto .............................................................. 21 

3.3 Light Effect Diode (LED) - valaisimet .................................................................... 22 

3.3.1 Yleistä.......................................................................................................... 22 

3.3.2 Sähköinen rakenne ...................................................................................... 22 



  

 

 

3.3.3 Valaistuksen hyötysuhde, elinikä ja valontuotto ......................................... 23 

3.3.4 Valojakauma valonlähteellä ........................................................................ 25 

3.4 Kasvihuonevalaisintyyppejä .................................................................................... 27 

3.4.1 Kasvihuoneiden ylävalot ............................................................................. 27 

3.4.2 Kasvihuoneiden välivalot ............................................................................ 28 

3.4.3 Kerrosviljely ja korkeaan sisätilakasvatukseen soveltuvat valaisimet ........ 30 

3.5 Valonohjaus ............................................................................................................. 31 

3.5.1 Yleistä valonohjauksesta ............................................................................. 31 

3.5.2 Valonohjauksen alku - Analoginen valonohjaus - 0 / 1 – 10 V ohjaus ....... 31 

3.5.3 Digitaalinen valonohjaus - DALI / KNX / DMX ........................................ 32 

3.5.4 Langaton valonohjaus – Zigbee, Bluetooth, EnOcean ja muut ................... 36 

3.5.5 Valonohjaus kasvihuoneissa ....................................................................... 37 

4 KYSYNTÄJOUSTO ................................................................................................ 39 

4.1 Suomen sähkömarkkinat ja sähköverkko ................................................................. 39 

4.1.1 Yleistä.......................................................................................................... 39 

4.1.2 Sähköverkot ja sen haltijat .......................................................................... 39 

4.1.3 Sähkömarkkinat ........................................................................................... 39 

4.2 Toimijat säätösähkö- ja reservimarkkinoilla ............................................................ 42 

4.2.1 Reservin tarvitsija - Fingrid – kantaverkonhaltija ....................................... 43 

4.2.2 Reservin tarjoaja – kohteen omistaja, agregaattori tai itsenäinen aggregaattori

 43 

4.3 Kysyntäjoustomekanismi ja reservituotteet ............................................................. 43 

4.3.1 Tarkoitus...................................................................................................... 43 

4.3.2 Nopea Taajuusreservi (FFR) ....................................................................... 44 

4.3.3 Taajuuden vakautusreservit (Frequency Contaiment Reserve) – 

taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) ...................................................................... 45 



  

 

 

4.3.4 Taajuuden vakautusreservit (Frequency Contaiment Reserve) – 

taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) ...................................................................... 47 

4.3.5 Taajuuden palautusreservit (Frequency Restoration Reserve) – 

Automaattinen taajuudenhallinta reservi (aFRR) .................................................... 48 

4.3.6 Taajuuden palautusreservit (Frequency Restoration Reserve) – Säätösähkö- 

ja säätökapasiteettimarkkinat (mFRR) ..................................................................... 49 

4.3.7 Korvaukset eri reservituotteissa .................................................................. 50 

4.4 Reservimarkkinoiden kehitys ................................................................................... 56 

5 KASVIHUONEET OSANA KYSYNTÄJOUSTOA .............................................. 58 

5.1 Kasvihuone osana sähköverkkoa ............................................................................. 58 

5.1.1 Energian kulutus .......................................................................................... 58 

5.1.2 Verkon rakenne ja sähkönkulutus ............................................................... 59 

5.2 Kasvihuoneet osana kysyntäjoustoa ........................................................................ 59 

5.2.1 Integraattorit ja reservimarkkinapaikat ....................................................... 60 

5.2.2 Kasvihuoneen integrointi osaksi kysyntäjoustoa ........................................ 61 

5.2.3 Kysyntäjoustoon osallistumisen hyödyt ja haitat ........................................ 64 

5.2.4 Kasvihuoneiden kehitys osana kysyntäjoustoa ........................................... 66 

6 YHTEENVETO ....................................................................................................... 68 

LÄHTEET ................................................................................................................................ 72 

LIITTEET ................................................................................................................................. 85 

 

 

 



3 
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1 JOHDANTO 

Maanlaajuisessa sähköverkossa on sähkön tuotannon ja kysynnän oltava tasapainossa, jotta 

sähköverkko toimii tasapainoisesti. Sähköverkon taajuus kuvastaa tätä tasapainoa ja Suomessa 

kantaverkosta vastaa Fingrid, jonka tehtävä on huolehtia, että verkon taajuuden vaihtelu pysyy 

pienenä. [1] Tämän vuoksi Fingrid on luonut reservimarkkinat, joihin kuuluvien 

reservituotteiden avulla huolehditaan verkon tasapainosta häiriötilanteissa. Osana tätä 

mekanismia on nykyään kysynnän mukaan joustavia kuormia, jotka kykenevät vähentämään 

tai lisäämään sähkön kulutusta Fingridin tarpeen mukaan. [2] Tässä diplomityössä perehdytään 

kasvihuoneiden toimintaa tällaisena kysyntäjousto kuormana osana reservimarkkinoita. 

 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Vuonna 2019, Suomen suurimmat kasvihuoneet ovat integroitu osaksi Suomen sähköveron 

taajuusohjattua häiriöreserviä, kattaen 200 MW reservin Suomen koko 270 MW suuruisesta 

taajuusohjatusta häiriöreservistä [3]. Kasvihuoneiden mahdollisuutta toimia osana reserviä on 

lähdetty tutkimaan vuonna 2014 Pöyryn toimesta [4] ja vuonna 2017 kasvihuoneiden integrointi 

on alkanut kasvihuoneiden ja itsenäisen aggregaattorin, Sympowerin toimesta. Näin ollen 

kasvihuoneet ovat olleet nyt 3 vuotta osana taajuusohjattua häiriöreserviä [3]. 

 

Kasvihuonevalaistus on ollut vuosikymmeniä loisteputki (HPS) valaistusta ja viimeisen 

kymmenen vuoden aikana kasvihuoneisiin on implementoitu energiatehokkaampaa LED-

valaistusta. LED-valaistuksen implementointia kasvihuoneisiin on tutkittu kuluneen 

vuosikymmenen aikana Suomessa niin Janne Andersenin (2010) [5] toimesta kuin Pirkka-Ilari 

Palmumäen (2018) [6]. LED-valaistukseen liittyvät tutkimukset käyvät läpi, miten LED-

valaistus parantaa kasvien kasvattamista ja energiatehokkuutta kasvihuoneissa, mutta LED-

valaistuksen soveltuvuutta sähkömarkkinamekanismeihin ei ole, asian tuoreuden takia, tutkittu. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kasvihuoneiden integrointi osaksi häiriöreservejä 

on onnistunut teknisesti sekä taloudellisesti. Tutkimuksessa paneudutaan varsinkin 

kasvihuoneissa olevan valaistuksen teknisiin ratkaisuihin ja miten ne palvelevat jatkossakin 
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reservikäytön tarpeita, sekä miten sähkömarkkinoiden kehitys tulee vaikuttamaan 

kasvihuoneissa oleviin teknisiin ratkaisuihin tulevaisuudessa.  

Tutkimuksen tavoitetta tukevia tutkimuskysymyksiä ovat:  

- Mitä kasvihuoneiden valaistus vaatii valaisimilta? 

- Miten tekninen integraatio kysyntäjoustoon ja reserveihin kasvihuoneissa on tällä 

hetkellä toteutettu? 

- Miten tekninen integraatio tulee muuttumaan reservituotteiden muutosten myötä? 

- Mikä on ollut varsinainen hyöty / haitta mukana olleille kasvihuoneasiakkaille?  

- Miten kasvihuonevalaistus, eritoten LED-valaistus, voi kehittyä tukemaan 

kasvihuoneiden normaalia toimintaa ja osana kysyntäjousto reserviä? 

Päähypoteesina tutkimuksena on, että kehittynyt LED-kasvihuonevalaistus pystyy tarjoamaan 

konkreettisesta hyötyä kasvihuoneyrittäjälle, joka on osana kysyntäjoustavia sähköreservejä 

tulevaisuudessa. 

 

Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan asiaa kasvihuonevalaistuksen teknisestä näkökulmasta 

reservimarkkinoiden vaatimuksiin nähden ja toisena näkökulmana on, että mikä on lopullinen 

hyöty loppuasiakkaalle reservimarkkinoilla olemisesta. Tutkimuksessa ei lähdetä paneutumaan 

kasvihuoneiden kasvien kasvatuksen muihin elementteihin ja niiden vaikutukseen.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimusta toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusmenetelmänä on 

kirjallisuustutkimus kasvihuonevalaistuksesta ja kysyntäjoustomarkkinoista, sekä prosessin 

osalta oleellisten toimijoiden haastatteluilla.  
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2 KASVIHUONEVALAISTUS 

 

2.1 Kasvihuonevalaistuksen historia 

Kasvihuonevalaistus on nykypäivänä oleellinen osa kasvihuonetta, jossa halutaan kasveja 

kasvattaa myös vuorokauden aikoina, kun auringon valoa ei ole saatavilla. Keinotekoista valoa 

kasvien kasvatukseen on tutkittu venäläisen Andrei Famintsyn toimesta jo vuonna 1868 [7], 

joten valaistuksen hyödyntämistä kasvien kasvatuksessa on tutkittu jo pitkään. Pitkään 

kasvihuonevalaistuksessa on käytetty loisteputkivalaistusta ja LED-valaistuksen käyttöä osana 

kasvien kasvattamisessa on aloitettu tutkimaan Yhdysvalloissa 1988-1989. [8] 

 

2.2 Valon käyttö kasvatuksessa 

2.2.1 Yleistä 

Kasvihuonevalaistusta käytetään kasvihuoneissa auringon valon korvaamiseksi ja itsenäisenä 

valonlähteenä kasvien kasvattamiseen. Kuten Luonnonvarakeskuksen 2017 valmistuneessa 

tutkimuksessa todetaan, jatkuva valon saanti pitää yllä korkeampaa kasvien yhteyttämiskykyä 

[9], joten kasvihuonevalaistuksella pystytään korjaamaan ja takaamaan jatkuva korkea 

valonsaanti kasveille aikoina, kun auringon valoa ei ole saatavilla perinteisessä 

kasvihuonekasvatuksessa. Vastaavasti kasvihuonevalaistusta käytetään myös ainoana 

valonlähteenä vaihtoehtoisissa kasvien kasvatusmenetelmissä kuten kerrosviljely, jossa 

kasveista muodostetaan useita kerroksia, missä jokaista kerrosta valaistaan LED-valaistuksella. 

Seuraavissa kappaleissa paneudutaan aiheisiin tarkemmin. 

 

2.2.2 Fotosynteesi  

Fotosynteesi eli valon avulla yhteyttäminen on kasvien tärkein tehtävä elämisen kannalta. Ilman 

fotosynteesissä muodostuvaa happea, on ihmisen mahdoton elää. Fotosynteesissä tapahtuva 

prosessi on myös tärkeä, jotta ymmärretään miten kasvit pystyvät valoa hyödyntämään.  
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Kuva 1: Fotosynteesin perusprosessi. [10][11][12] 

 

Kuvassa 1 on esitetty fotosynteesin yleistetty perusprosessi. Fotosynteesissä on kaksi vaihetta: 

valosta riippuvainen vaihe ja valosta riippumaton vaihe. [10] 

 

Kun kasvi saa valoa, kasvin solun tumassa lähtee käyntiin valosta riippuvainen reaktio. Kasvin 

saama valoenergia sitoutetaan kasvin soluihin, pigmenttien kuten klorofyllien a ja b avulla. Kun 

valon energia (fotonit) on absorboitu, energian avulla vedestä erotellaan varautuneita 

elektrodeja kasvin toisen fotojärjestelmän (PSII) reaktiokeskuksessa. Tästä varautuneet 

elektrodit siirtyvät eteenpäin elektronin kuljetusketjussa ja päätyvät fotojärjestelmä ykköseen 

(PSI) ja samalla vapauttavat protoneja käytettäväksi ATP:n (adenosiinitrifosfaatti) 

muodostamiseen. Elektrodien avulla fotojärjestelmä ykkösessä NADP+:sta 

(nikotiiniamidiadeniinidinukleotidifosfaatti) muodostuu lopputuotteena NADPH:ta. Tähän 

reaktioon fotojärjestelmä I myös tarvitsee klorofylleja a ja b fotonien absorboimiseen 

auringosta, jotta sillä on energiaa tehdä erottelu. Edellä mainitun prosessin seurauksena valosta 

riippuvaisen vaiheen lopputuotteina ovat ATP ja NADPH, jotka toimivat lyhytaikaisina 

energiavarastoina prosessista saadulle biologiselle energialle. Näiden lisäksi osana 

reaktioketjua, kun vesimolekyylejä hajotetaan fotosysteemi kakkosessa, muodostuu happea, 

joka vapautuu kasvista.  [10][11] 
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Valosta riippumaton reaktio nimensä mukaisesti ei ensisijaisesti tarvitse valoa prosessin 

toimintaan. Valosta riippumattomassa vaiheessa hyödynnetään valosta riippuvaisessa 

reaktiossa saatuja ATP ja NADPH yhdisteitä energian lähteenä. Reaktiossa toteutetaan niin 

kutsuttua ”Calvinin kiertoa”, jonka ensimmäisessä vaiheessa entsyymi RuBisCO (ribuloosi-

1,5-bisfosfaattikarboksylaasi) muuttaa saatua hiilidioksidia orgaaniseksi molekyyliksi 3-PGA 

(3-fosfoglyseraatti). Tämän jälkeen seuraavassa vaiheessa hyödynnetään saatuja ATP ja 

NADPH yhdisteitä muodostamaan 3-PGA:sta glukoosin osaa, G3P:tä (Glyseraldehydi-3-

fosfaatti). Kuudesta G3P molekyylistä muodostuu yksi glukoosi, joka on Calvinin kierron 

tärkeä lopputuote. Calvinin kierron viimeinen vaihe on regeneraatio, johon menee 5/6:sta G3P 

molekyylistä. Tässä vaiheessa luodaan lisää RuBP entsyymiä, jotta pystytään käsittelemään 

lisää tulevaa hiilidioksidia.  Valosta riippumattoman reaktion lopputuotteena fotosynteesissä 

saadaan siis glukoosia eli sokeria, joka kasvi itse tarvitsee kasvaakseen ja mikä on kasveja 

syöville eliöille tärkeä ravinnon lähde. [10][12] 

 

Näin ollen fotosynteesin kaksi tärkeää lopputuotetta tulevat kasvin fotosynteesin eri vaiheista; 

valosta riippuvainen reaktio tuottaa sivutuotteena happea ja samaten valosta riippumattomaan 

reaktioon tarvittavat molekyylit. Valosta riippumaton reaktio taas tuottaa lopputuotteena 

glukoosia eli sokeria. Valon absorboimiseen kasvi tarvitsee väripigmenttimolekyylejä (esim. 

klorofyllit a ja b) jotka toimivat antennimolekyyleinä valon vastaanottamiseen kasville.  

Fotosynteesin kuvaus poikkeaa tietyissä erikoisympäristöissä, kuten todella lämpimissä ja 

kuivissa ympäristöissä [12], mutta yleisellä tasolla annettu kuvaus on validi. 

  

2.2.3 Valon spektri ja väripigmentit 

Kasvien kyky absorboida valoa vaihtelee valon aallonpituuden mukaan.  

 

  Punainen         Vihreä       Sininen   
             850 nm       700 nm                                 600 nm                               500 nm                                    400 nm       320 nm 

Infrapuna 
Kauko 
puna 

Punainen Oranssi 
Keltai-

nen 
Vihreä Sininen Violetti UV-A UV-B 

  Fotosynteettisesti aktiivinen säteilyalue   

  Näkyvän valon säteilyalue   
Kuva 2. Valon aallonpituudet.[10][13] 

 

Kuvassa 2 on esitetty eri värin aallonpituudet. Näkyviä valon aallonpituuksia ihmissilmälle ovat 

päävärien punaisen, vihreän ja sinisen värin aallonpituudet, jotka sijoittuva 400 nm – 700 nm 
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alueelle. Samaa aluetta kasvien yhteydessä kutsutaan PAR (Photosynthetic Active Radiation) 

alueeksi, koska sillä sijaitsevat aallonpituudet edistävät kasvien fotosynteesiä. Muita kasveille 

oleellisia aallonpituuksia on kuvaajassa esitetyt kaukopunainen ja UV-A/B alueet, joten 

kokonaisuudessaan kasveille vaikuttava aallonpituusalue on 320 nm – 850 nm. [13] Kasvien 

kykyyn absorboida valoa eri aallonpituuksilla vaikuttaa pigmenttien kyky ottaa sitä vastaan. 

Kuten fotosynteesin prosessia käy ilmi, pigmentti proteiinit ovat molekyylejä, jotka 

mahdollistavat fotonien saamisen auringonvalosta kasvin solun reaktiokeskukseen. Pigmentit 

keräävät auringon valoa laaja-alaisesti sekä fotokeskus ykköseen, että kakkoseen prosessin 

energiaksi. [13] 

 

Pigmenttejä on useita satoja erilaisia ja kaikki pigmentit eivät ensisijaisesti ole fotosynteesi 

prosessissa mukana, mutta ovat silti tärkeitä kasvien kasvulle ja rakenteelle [14] [15]. 

Seuraavaksi esitellään viisi tärkeää pigmenttiryhmää: klorofyllit, karotenoidit, flavoidit, 

fykobiliinit [14] ja fytokromit [15].  

 

 

Kuva 3: Eri pigmenttien valon absorbointikäyriä. [16] 
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Klorofyllit a ja b 

Pigmenttejä on satoja erilaisia, mutta tärkeimpiä ensisijaisia pigmenttejä ovat klorofyllit a ja b 

[17] . Klorofyllit ovat tärkeitä valoa kerääviä pigmenttejä ja niiden kyvyt absorboida värin eri 

aallonpituuksia ovat kuvan 3 kaltaiset. Klorofylli a pigmenttiä esiintyy kaikissa 

fotosynteettisissä eliöissä, jonka vuoksi siitä puhutaan ensisijaisena pigmenttinä. [14]. Kuten 

kuvasta 3 on havaittavissa, klorofylli pigmenttien a ja b korkein kyky absorboida valoa on 

punaisen ja sinisen valon aallonpituuksilla. Tämän vuoksi nämä aallonpituudet ovat myös 

tärkeitä kasvien yhteyttämiselle. Klorofyllit a ja b eivät absorboi vihreää valoa tehokkaasti, joka 

tarkoittaa sitä, että kasvit heijastavat vihreitä aallonpituuksia., josta seuraa lehtien vihreä 

näkyvä väri.  [17] 

 

Karotenoidit 

Toinen tärkeä pigmentti molekyyliryhmä on Karotenoidit. Karotenoideja on yhteensä yli 500 

erilaista [15] ja karotenoidit jakautuvat kahteen ryhmään: Karoteenit ja Ksantofyllit.   

Karoteeneista yleisin on β-karoteeni ja Ksantofylleistä Luteiini. [14] Karotenoidit absorboivat 

kuvan 3 mukaisesti eniten sinistä ja vihreää värin aallonpituutta, heijastaen punaisen ja keltaisen 

värin aallonpituuksia takaisin aiheuttaen oranssin näkyvän värin. Karotenoideja esiintyy aina 

fotosynteettisissä eliöissä, joskin karotenoidin tyyppi vaihtelee kasveittain [18]. 

Karotenoidien tärkeä tehtävä fotosynteesissä on välittää absorboimaansa valoa klorofylleihin ja 

laajentaa absorboidun valon spektriä sekä suojata kasvia ylimääräiseltä valolta säteilemällä 

ylimääräinen valoenergia lämmöksi [15]. Karotenoidit ovat myös ihmiselle A-vitamiinin 

lähteitä, koska karotenoidin päädyttyä ihmisen maksaan, maksa hajottaa karotenoidi 

molekyylin puoliksi ja siitä muodostuu kaksi A-vitamiini molekyyliä [15] 

 

Fykobiliini 

Fykobiliinit, samanlaisesti kuten karotenoidit, auttavat absorboimaan sellaisia valon 

aallonpituuksia, joita klorofyllit eivät kykene absorboimaan ja antamaan valoenergiaa niiden 

käytettäväksi [19]. Fykobiliinit absorboivat tehokkaasti vihreästä punaiseen olevia 

aallonpituuksia (520 – 640 nm), joita klorofyllit absorboivat heikosti. Neljä erilaista fykobiliinia 

esiintyy fotosynteettisissä eliöissä, joista kaksi tärkeintä ovat fykoerytriini ja fykosyaniini. [20] 
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Flavonoidit 

Flavoidit ovat laajasti jakautunut pigmenttiryhmä, joita on löydetty yli 3000 erilaista 

luonnollisesti esiintyvää flavonoidia [15]. Flavonoidit absorboivat enimmäkseen UV-säteilyä 

ja ne myös suojelevat kasveja haitalliselta UV-säteilyltä [15][19]. Flavonoidit jakautuvat 

useisiin ryhmiin, joista yleisimpiä ovat Antosyaanit, Flavonolit ja Flavonit. Flavonoideja 

esiintyy laajasti erilaisissa hedelmissä ja kukissa, ollen vastuussa niiden väristä ja hajusta lajista 

riippuen [21][22]. 

 

Fytokromit, Kryptokromit, UVR8 ja Fototropiinit  

Fytokromit, Kryptokromit, UVR8 ja Fototropiinit - molekyylit ovat pigmenttejä, jotka eivät ole 

varsinaisesti fotosynteesissä mukana, mutta ne ovat fotoreseptoreja, jotka vaikuttavat siihen, 

miten kasvi reagoi valoon [24]. Kasvien fytokromi-järjestelmä hallinnoi kasvien fyysisen 

kehityksen kuten esim. kasvien itämisen ja kukinnan vaiheita [23] sekä kasvin reagointia sille 

haitallisille ympäristöolosuhteille kuten ylilämmölle tai kuivuudelle [24]. 

 

 

Kuva 4: Eri fotoreseptorien absorbointikäyrät [25]. 

 

Kuvasta 4 voi nähdä, että Kryptokromit ja Fototropin-pigmentit absorboivat valoa UV-A ja 

sinisen valon alueilla [25]. Näillä aallonpituuksilla on laaja-alaisia vaikutuksia kasvien 

fyysiseen ja biologiseen kehitykseen, esimerkkinä vaikutus kasvin lehtien ja rungon tiiviyteen 
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ja kokoon [25][27]. UV-B alueella valoa absorboiva UVR8-pigmentti taas auttaa tehostamaan 

kasvin fotosynteesiä mm. lisäämällä flavonoidien tuotantoa [25]. Punaisella ja kaukopunaisella 

alueella olevia valonsäteitä sitovat tehokkaasti Fytokromit [24] [32]. Fytokromilla on kaksi 

spektristä muotoa: Pr ja Pfr. Fytokromin ei-aktiivinen tila on Pr, kunnes se absorboi punaista 

valoa ja se vaihtaa tilakseen Pfr. Kun tämän jälkeen se absorboi kaukopunaista valoa, se 

palautuu Pr tilaan [24]. 

 

Yhteenveto 

Kuten yllä mainituista esimerkeistä huomataan, jokaisella pigmentti molekyylillä on erilainen 

spektri ja jokaisella kasvilla on hiukan erilainen koostumus pigmenttimolekyylejä, joka myös 

vaihtelee kasvin kehitysvaiheiden mukaan. Näin ollen jokaisen värispektri on erilainen ja 

optimaalinen spektri muuttuu kasvin kehitysvaiheen mukaan. Joka tapauksessa, pohjautuen 

pigmenttien profiileihin voidaan yleisellä tasolla todeta, että punainen valo (600-700 nm) on 

kasvin yhteyttämisen edistämiseen tehokkainta yhdistettynä siniseen valoon [27]. Sinisellä 

valolla itsessään (400-500 nm) pystytään vaikuttamaan kasvin lehtien ja rungon kokoon ja 

tiiviyteen, sekä rungon kasvuun halutulla tavalla. Vihreän aallonpituuden valolla (n. 500 – 600 

nm) ei ole yhtä hyvä hyötysuhde yhteyttämisessä kuin sinisillä ja punaisilla aallonpituuksilla, 

mutta vihreä valo läpäisee lehtiä ja näin ollen vihreä valo yhteyttää myös varjossa olevia lehtiä. 

Punaiset aallonpituudet (635 – 700 nm) ovat tehokkaita yhteyttämiseen ja sillä pystytään 

vaikuttamaan kasvien kukkien tuotannon aikataulutukseen. [27] Kaukopunainen valo (700 – 

850 nm) ei ole yhteyttämistä edistävää valoa, mutta sillä on yhdessä punaisen valon kanssa 

suuri vaikutus kasvin kehitysnopeuteen, muotoon ja kokoon. [27][28][32] Myös UV-valon 

aallonpituudet UV-A (320 – 400 nm) ja UV-B (280 – 320 nm) on osoittautuneet hyödyllisiksi 

sekundäärimetaboliittien tuotannossa kasveille. [13][27] Näin ollen, kuten kappaleen alussa 

todettiin, kasveille hyödyllistä spektrialuetta on kokonaisuudessaan 280 nm – 850 nm 

aallonpituudet.   

 

2.2.4 Valon tehokkuus ja mittaaminen 

Kasveille suunnatussa valaistuksessa vertailuyksikköinä käytetään yksiköitä, jotka kuvaavat 

yhteyttämistä edistävien valon aallonpituuksien intensiteettiä ja tehokkuutta. [28] 
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Kuva 5. Ihmissilmän ja kasvien (McCree käyrä) herkkyys eri valon aallonpituuksille, yksikkönä 

normalisoitu herkkyys valolle. [28] 

 

Kasvien saaman valon mittaamisessa ei pystytä käyttämään hyödyllisesti yleisesti käytössä 

olevia valaistuksen tehokkuuden yksiköitä. Yleiset valaisuuden tehokkuuden mittaamisessa 

käytetyt yksiköt ovat tehty mittaamaan valaistuksen tehokkuutta ihmissilmälle, joka poikkeaa 

kuvan 5 mukaisesti kasvin herkkyydelle vastaanottaa valon aallonpituuksia. [28]   

 

Taulukko 1. Valaistuksen suureet kasveille ja ihmissilmälle. [29][30] 

Mitattava asia Kasveille suunnatun 

valaistuksen yksikkö 

Ihmissilmälle suunnatun 

valaistuksen yksikkö 

Valovirta PPF (
µmol

𝑠
 ) Luumen (lm) 

Valaistusvoimakkuus 
PPFD(

µmol

𝑠

𝑚2 ) 
Lux (

𝑙𝑚

𝑚2
) 

Hyötysuhde  
µmol

𝐽
  

𝑙𝑚

𝑊
 

 

Taulukossa 1 on kuvattu kasveille käytettäviä mittasuureita ja vastaavasti ihmiselle suunnatun 

valaistuksen vastaavat suureet. Valovirralle yleisvalaistuksen luumeneissa mitattavaa 

valovirran määrää vastaa PPF (Photosynthetic Photon Flux), joka kuvastaa fotosynteettistä 

fotonivuon määrää. [29] PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) taas indikoi valaistuksen 

PAR-alueellä (400 nm – 700 nm) säteilevän valon määrän intensiteettiä mitatulle alueelle [29].  
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Tämän vertailukelpoinen yksikkö on ihmisille suunnatussa valaistuksessa lux, joka kuvastaa 

ihmiselle näkyvän valon määrää per mitattu pinta-ala [30]. Hyötysuhteelle vastaavasti kasveissa 

ilmoitetaan kuinka tehokkaasti valaistus muuttaa sähköisen energian kasveille PAR-säteilyksi. 

Tämän yksikkö on µmol / J. Vastaavasti ihmiselle suunnatussa valaistuksessa käytetään lumen 

/ W. joka kuvastaa valaistuksen valotehokkuutta per tuotettu watti tehoa.[29][30] 

 

2.3 Kasvatusmetodeja keinovalolla 

Valaistusta pystytään käyttämään eri tavoin eri kasvatusympäristöissä. Seuraavana on 

esiteltynä erilaisia kasvatusmenetelmiä. 

 

2.3.1 Perinteinen kasvihuonekasvatus 

 Yleisin perinteisessä kasvihuonekasvatuksessa valaistuksessa on ylävalojen käyttö, joissa 

kaikki valo tulee kasvien yläpuolelta ja näin säteilee lehtien yläpinnalle. Kasvatusta ehostamaan 

käytetään kasvuston väliin sijoitettavia valoja, jotka ovat säteilleet tarvittavia aallonpituuksia 

myös kasvuston välissä, jolloin valaistusta saadaan myös lehtien varjokohtiin. Luonnonvara- ja 

biotalouden tutkimuslaitoksen mukaan tällä tavoin on saavutettu mm. tomaatin kasvatuksessa 

15-20 % prosentin hyöty verrattaessa pelkkään ylävaloon. [31] 

 

Kuva 6: Havainnekuva perinteisestä kasvihuoneviljelystä LED-valaisimilla ja siihen vaikuttavista 

ympäristötekijöistä. [26] 
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Perinteisessä kasvihuoneviljelyllä kuvan 6 mukaisesti kasvit saavat keinovalon lisäksi auringon 

valoa, joka toimii päätoimisena valon tuojana kasveille. Keinovalaistuksen, kuten ylävalot- ja 

välivalot ovat paikkaamassa auringon valoa aikoina, kun aurinko ei paista ja ehostamassa 

kasvien kokonaisvaltaista valon saantia.[31] 

 

2.3.2 Kerrosviljely ja muu sisätilakasvatus 

Ylläkuvatun kasvihuonekäytön lisäksi on keinoja kasvattaa kasveja ja kehittää kasvien kasvua 

sisätiloissa ilman auringon valoa. Esimerkiksi sisätiloissa olevissa kasvatuskammioissa 

pystytään varttamaan taimia, koska kammion lämpötilaa, kosteutta ja valonmäärä pystytään 

täydellisesti seuraamaan ja ohjaamaan. [33] Myös siementen kylväminen on hallituissa 

sisäolosuhteissa mahdollista eri puna- ja kaukopunan spektreillä olevilla valaisimilla [33].  

 

Kuva 7: Havainnekuva kerrosviljelystä [26] 

Tämän lisäksi on tutkittu kerrosviljelyn käyttöä, jossa kasveja kasvatetaan useassa 

päällekkäisessä rivistössä jokaista riviä valottaen keinovalolla. Tämän tyylisessä kasvatuksessa 

ei ole myöskään luonnonvaloa ollenkaan ja näin ollen kerrosviljelyssä käytettävää spektriä ja 

valon määrään pystytään kontrolloimaan täysin keinovalaistuksella [26]. Tässä kasvatustavassa 

maksimoidaan kasvatettavien kasvien määrä tilaan nähden, kun kasveista luodaan useita 

kerroksia. Tämän takia myös joka kerrokselle tarvitaan oma valaistus. Tätä kasvatusmetodia 

voidaan harjoittaa mm. salaattien kasvatukseen [26]. 
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3 KASVIHUONEVALAISIMET JA KASVIHUONEET 

Kasvihuonevalaisimia valmistavia yrityksiä on nykyään monia. Tekijöitä löytyy niin Suomesta 

kuin muualtakin Euroopasta, sekä tietysti Yhdysvalloista ja muualta maailmasta. Alla olevat 

valaisintiedot ovat useamman kasvihuonevalaisimia tekevän brändin valaisimista, kuten 

Suomalaisen Valoya – valaisinvalmistajan ja globaalin brändin Philipsin (Signify) Eurooppaan 

suunnitelluista valaisimista. Kasvihuonevalaisimiin liittyy vahvasti standardisointi, jota 

valaisinvalmistajien täytyy totella, että valaisimet ovat turvallisuudeltaan ja sähköiseltä 

suorituskyvyltään annettujen lakien mukaisia. Seuraavaksi esitellään valaisimien 

standardisointi, eri tekniset ratkaisut (HPS / LED), globaalia valaistuksenohjaus teknologiaa 

sekä markkinoilta saatavia kasvihuonevalaisimia eri käyttökohteisiin.  

 

3.1 Standardisointi 

Jokaiselle Euroopassa myytävälle valaisimelle on määritelty direktiivit, joiden vaatimukset 

niiden täytyy täyttää [34]. Vaatimusten täyttämisen osoituksena jokaiseen Euroopassa 

myytävään valaisimeen täytyy olla merkittynä CE-merkki ja laitteen valmistajalla olla olemassa 

DoC (Declaration of Conformity), joka on vaatimustenmukaisuustodistus myytävälle 

valaisimelle. Nykyisellään valaisimen vaatimuksenmukaisuuden täyttämiseksi, valaisimen 

täytyy täyttää seuraavat direktiivit [35] :  

 

Taulukko 2. Valaisimien Euroopassa täytettävät direktiivit ja standardit [34][35] 

Tarkoitus Direktiivin versio Täytettävät standardit 

Sähköturvallisuus LVD-direktiivi 2006/95/EC EN 60598-1 

EN 60598-2-1 tai EN 60598-

2-2 

EN 62493 

Sähkömagneettisen 

yhteensopivuus 

EMC-direktiivi 

2004/108/EC 

EN 55015  

EN 61000-3-2  

EN 61000-3-3 

EN 61547 

Sähkö- ja 

elektroniikkaromun kierrätys 

WEEE-direktiivi 

2012/19/UE 
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Vaarallisten aineiden käyttö 

sähkö- ja 

elektroniikkatuotteissa 

RoHS-direktiivi 2011/65/EU 

 

 

Ekosuunnittelu Ekosuunnittelu direktiivi 

2009/125/EC 

 

Yleinen laitteiden 

turvallisuus 

2001/95/CE  

 

Yllä olevien vaatimusten toteutumista Suomessa valvoo Tukes (Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto) [34]. Kasvihuoneisiin asennettaville valaisimille on myös määritetty Suomen 

Standardisoimisliiton (SFS) mukaan ”SFS – EN SFS 6000-7-705:2017 

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-705: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Maa- ja 

puutarhatalouden tilat” vaatimukset. Standardi määrittää osaltaan lisävaatimukset valaisimen 

roiske- ja pölyluokitukselle (IP-luokitus) sekä pintalämpötilalle. [36] Kasvihuonevalaisimen ei 

toistaiseksi tarvitse täyttää erillisiä fotobiologisen turvallisuuden standardeja [35], mutta mm. 

Philipsin ja Valoyan valaisimet täyttävät standardin EN 62471 – “Photobiological safety of 

lamps and lamp systems.” [37][38].  

 

3.2 Suurpainepurkauslamppu- valaisimet 

3.2.1 Yleistä 

Vuosien varrella on kehitetty monia erilaisia lampuilla toimivia valonlähteitä, joita ovat 

esimerkiksi hehkulamput, loistelamput, kaasupurkauslamput (mm. 

natrium/elohopea/monimetalli)[39] [42]. Näistä ensimmäiset hehkulamput ovat kehitetty 1878-

1880 vuosina [43] ja tämän jälkeen vuosikymmenien aikana erilaisten lampputeknologia 

keksintöjen ja käyttökohteiden myötä lampputyyppejä on tullut lisää. HPS (High Pressure 

Sodium) – lamput eli suurpainenatriumlamput ovat olleet markkinoilla kuluttajille saatavilla 

noin 1970 – luvulta lähtien, 10 vuotta HPS – lampuissa käytettävän materiaalin keksimisen 

jälkeen. [39] 
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Kuva 8: Erilaisia lampputyyppejä. a) suurpaine-elohopea b) suurpainenatrium c) monimetallilamppu [41] 

 

Lampputyypeistä suurpainenatrium-lamput (HPS) on ominaisuuksiltaan sulautunut 

kasvihuonevalaistuksen eniten käytetyksi lampuksi [41] ja seuraavaksi käydään läpi tämän 

lampputyypin elektronista rakennetta ja muita valoteknisiä ominaisuuksia.  

 

3.2.2 Sähköinen rakenne 

Korkeapainenatrium-/elohopea ja monimetallilamppuja kutsutaan kaasupurkauslampuiksi, 

koska niiden valontuotto perustuu lampun sisällä olevan ionisoidun kaasun syttymisestä 

elektronisen varauksen purkautumisen takia. Nämä jaotellaan matalapaine ja 

korkeapainepurkauslamppuihin [41]. Suurpainenatrium- valaisimen sähköinen rakenne on alla 

kuvatun kaltainen: 

 

Kuva 9: Suurpaine-valaisimen toimintakaavio. [44] 
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Traditionaalisella kuristin teknologialla olevat isotehoiset suurpainelamppu- valaisimet 

koostuvat kolmesta sisäisestä komponentista: kuristimesta, sytyttimestä ja itse 

kaasupurkauslampusta. [39] Valaisimen sytytin lähettää korkean jännitepulssin (tyypillisesti 

1.5 – 5 kV suurpainenatrium-lampulla)  [39], jolla kaasupurkauslamppu saadaan syttymään [39] 

ja kuristimen tehtävänä on rajoittaa jatkuvaa virtaa sen mukaisesti, minkä tehoinen lamppu on 

käytössä. [40]. Käytetyn lampun teho vaikuttaa kuristimen kokoon, koska se on mitoitettu 

kestämään lampun vaatima virta [43]. Suurpainenatrium- lamppu sisältää elohopeaa, natriumia 

ja xenonia. Xenon toimii ns. aloituskaasuna, joka lämpiää ensimmäisenä ja saa lampun 

syttymään[1]. Kun tarpeeksi suuri sähköinen kenttä kohdistuu lamppuun ja sen elektrodeihin, 

lampussa oleva kaasu syttyy ja lamppu syttyy palamaan. [40]. Taulukon 3 mukaisesti eri 

lampputyypit ottavat erimittaisen ajan, jossa lampun sisällä olevat kaasut lämpiävät ja pystyvät 

lopulliseen valontuottoon. [44] 

 

Taulukko 3: Eri kaasupurkaus lampputyyppien syttymis- ja uudelleenkäynnistys-ajat [44]. 

Valonlähde  Alkulämmitys-aika Uudelleenkäynnistys-aika 

Elohopeahöyrylamppu 5-7 minuuttia 3-6 minuuttia 

Monimetallilamppu 2-5 minuuttia 10-20 minuuttia 

Suurpainenatriumlamppu 3-4 minuuttia ½-1 minuuttia 

Pienpainenatriumlamppu 7-10 minuuttia 3-12 sekuntia 

 

Uudelleenkäynnistys-aikaan vaikuttaa aika, jonka lampun sisäisen höyryn paineen laskeminen 

tarpeeksi alas ottaa, jotta käynnistys lampun sisällä onnistuu [44]. Suurpaine-lampun uudelleen 

käynnistys aikaa voidaan lyhentää käyttämällä todella korkeaa jännitepiikkiä sytytyksessä, 

esim. n. 20 kV jännitepiikkiä HPS-lampulla. Tämän hyödyntäminen vaatii eristyksen 

suunnittelun sitä varten ja lampun suunnittelua kestämään korkeamman jännitepiikin.[39] 

 

Kuvan 9 toimintakaavio kuvastaa erillisinä komponentteina tyypillistä magneettisella 

kuristimella toimivaa kokonaisuutta. Korkeapainekaasupurkaus-lamppuja pystytään myös 

ohjaamaan elektronisilla liitäntälaitteilla, jotka rakentuvat hakkuritopologioista ja laajemmasta 

sähköisistä piireistä koostuvasta kokonaisuudesta. Tällaisella elektronisella liitäntälaitteella 

voidaan saavuttaa tasaisempi valontuotto ja yleisesti parempi performanssi laitteelle verkon 

häiriösietoisuuden suhteen. [39] 
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3.2.3 Valaistuksen hyötysuhde, elinikä  

Traditionaalisella teknologialla HPS-lamput olivat vertailussa hyvinkin hyötysuhteeltaan 

korkeita, saavuttaen jopa 120-150 lm / W valotehokkuuden [43][45][46] . Vertailu eri 

valonlähteiden hyötysuhteiden kehityksestä ajan myötä: 

 

 

Kuva 10 Eri lampputyyppien hyötysuhteiden kehitys. [43] 

 

Suurpainenatrium-lampuissa käytettävä natrium eroaa loistelampuista (fluorescent) siinä, että 

FL-lamput säteilevät palaessaan UV-aallonpituuksilla, minkä takia niissä täytyy olla 

fosforipinnoite muuttamaan säteilyn spektriä. Suurpainenatrium-lampuissa tätä ongelmaa ei ole 

vaan natrium palaa suoraan halutulla 400 -700 nm alueella. Tämän myötä yksi hyötysuhdetta 

rajoittava vaihe jää pois ja suurpainelamppujen hyötysuhde on parempi kuin 

loistelamppujen.[42].  HPS-lamppuja löytyy aina 50 W tehosta aina 1000 W tehoon saakka  

[43][45][46] 

 

Kaasupurkauslamppujen elinikä on kaiken kaikkiaan pitkä, lampuille luvataan noin 10 000 – 

20 000 h elinikä [39][46][47]. Kaasupurkauslampuille luvattava elinikä ilmoitetaan aikana 
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siihen, kun tietty % osuus lampuista todennäköisesti lakkaa toimimasta. Tyypilliset 

ilmoitettavat elinikä arviot ovat kun 10 % lampuista on todennäköisesti lakannut toimimasta ja 

kun 50 % lampuista on lakannut toimimasta. [43][45][46] 

 

3.2.4 Valaistuksen spektri ja valontoisto 

Eri kaasupurkauslamput tuottavat erilaisen spektrin. 

 

 

Kuva 11. Kuva HPS - lampun spektristä. Spektri otettu myynnissä olevasta Philipsin GreenPower Xtra 

1000W EL/5X6CT - lampusta. [47] 

 

Kuvan 11 mukaisesti HPS-lampun tyypillinen spektri osuu vihreän ja keltaisen valon 

spektreille, jota dominoi natriumin ominainen syttyminen 589 nm valon aallonpituudella. 

Tavanomaisella HPS-lampulla, jonka hyötysuhde on maksimoitu, on matala värintoistoindeksi, 

noin Ra = 20…30, koska spektri rajoittuu vahvasti 589 nm aallonpituuden piikin ympärille. 

Kasvattamalla elohopean tai natriumin painetta lampun sisällä pystytään spektriä muuttamaan 

haluttuun suuntaan, ja varsinkin natriumin paineen kasvattamisella pystytään HPS-lampulla 

tuottamaan valkoisempaa valoa ja saavuttamaan korkeampi värintoistoindeksi (Ra = 60...65). 

Tämä tapahtuu lampun hyötysuhteen kustannuksella. [39] 
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3.3 Light Effect Diode (LED) - valaisimet 

3.3.1 Yleistä 

LED eli Light Effect Diode on nimensä mukaisesti diodi, joka säteilee valoa silloin kun siitä 

kulkee virtaa. Pienitehoiset LED:it, joita käytetään yleisesti mm. indikaattoreina tietokoneissa, 

puhelimissa jne. ovat yleistyneet vahvasti 1970-luvusta lähtien. [49] Ensimmäiset LEDit olivat 

pitkälti yllä mainittuun pienitehoiseen käyttöön, joten teholedit yleisvalaistukseen tulivat 

yleiseksi paljon myöhemmin. [45] 

 

LED-teknologiasta puhutaan yleisesti SSL (Solid State Lighting) – valaistuksena, siinä missä 

lamppuvalaistuksesta käytetään traditionaalisen valaistuksen nimitystä. Seuraavaksi käydään 

läpi LED-valaistuksen komponenttien rakenteet ja niiden sähköiset ja valontuotolliset 

ominaisuudet. [45] 

 

3.3.2 Sähköinen rakenne 

Sähköisesti LED-valaisimen rakenne on seuraavanlainen. 

 

 

Kuva 12: LED-valaisimen rakenne ja sisäiset komponentit. [42] 
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LED-valaisimen tärkeimmät komponentit ovat LED-liitäntälaite ja LED-kuorma. LED-

liitäntälaite on elektroninen laite, joka tuottaa LED-kuormalle tarpeellisen tasavirran- / 

jännitteen. Tasajännitettä LED-liitäntälaitteelta halutaan silloin kun LED-kuormana on mm. 

LED-nauhaa, jossa on mukana virtaa rajoittavat LEDien etuvastukset. Yleisempää ammatti 

LED-valaistuksessa on, että LED-liitäntälaite on virtarajoitettu teholähde, jolloin LED-

kuormalle syötetään liitäntälaitteen rajoittamaa tasavirtaa. Tässä tilanteessa LED-kuorma on 

sarjan/-rinnankytketty LED-moduuli, joka sisältää halutun määrän LEDejä tavoiteltua 

valotehoa varten. Tällä tavoin saavutetaan korkeampi hyötysuhde valaistukselle, kun LED-

kuormassa ei polteta tehoa vastuksille. [42] 

 

LED-liitäntälaitteen sisäisesti tärkeät toiminnot ovat verkkojännitteen tasasuuntaus, 

tehokertoimen korjaus sekä tasasuunnatun jännitteen muuttaminen LEDeille tarvittavaksi 

jännitetasoksi. Yleisesti tämä tapahtuu tunnettujen hakkuritopologien kautta; näitä ovat buck, 

boost, buck-boost ja flyback -hakkuripiirit. Hakkuritopologian valintaan vaikuttaa LED-

liitäntälaitteen haluttu jännite/virta-toiminta-ikkuna [49]. Mikäli LED-kuormaa halutaan 

himmentää vähentämällä kuormalle ajettavaa virtaa tai pulssinleveysmodulaatiolla, on LED-

liitäntälaite prosessoriohjattu. Tässä tapauksessa integroitu mikroprosessori hoitaa 

ohjauskomentojen käsittelyn ja ohjaa ulostulevan virran määrää halutulle tasolle. LED-

liitäntälaitetta pystytään ohjaamaan halutulla valonohjausprotokollalla, riippuen siitä miten 

laitteen mikroprosessori on ohjelmoitu toimimaan. Tunnettuja langallisia ja langattomia 

ohjausprotokollia esitellään kappaleessa 3.5. Mikäli laitetta ohjataan langattomasti, vaatii se 

LED-liitäntälaitteelta tukea myös radiopiirille joko sisäisesti tai ulkoisesti. [42] 

 

3.3.3 Valaistuksen hyötysuhde, elinikä ja valontuotto 

Ensimmäiset kehitysaskeleet LED-komponenttiin alkoivat jo 1900 – luvun alussa, kun tutkijat 

kuten Henry Round, havaitsivat että piikarbodin kontaktien väliin kytketyllä jännitteellä 

onnistuttiin tuottamaan kellertävää valoa. Tämän jälkeen 1950-1970 luvulla puolijohteisiin 

kuten GalliumFosfidin (GaP) ja GalliumArsenadin (GaAs) pohjautuen kehitettiin pienitehoisia 

LED-komponentteja ja näiden puolijohteiden avulla kehitettiin GalliamArsenadiFostiitti 

(GaAsP)– puolijohde, josta tehdyt LED:it yleistyivät laskimissa, kelloissa ja muissa 

pienelektroniikka-laitteissa. Tämän jälkeen kehitys jatkui ja vuonna 1993 Shuji Nakamura 

tiimeineen kehittivät ensimmäisen korkelaatuisen IndiumGalliumNitridi (InGaN) pohjaisen 
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sinisen värin omaavan LED:in, jonka päälle lisätyllä fosforilla pystyttiin tuottamaan valkoista 

valoa. [42] 

 

Kuva 13. LEDien valotehokkuuden kehitys [42]. 

 

Vastaavasti kuin puolijohdekomponenteilla laskentatehon kasvua on ennustettu nk. Mooren 

lain mukaan, myös LEDeillä on ennustettu valotehokkuuden kasvamista ns. Haitzin käyrän 

mukaisesti, joka ennustaa valotehokkuuden hyötysuhteen kasvua noin 35 % vuodessa. Tämä 

ennustus on toteutunut historian saatossa, mutta fyysisten rajoitteiden vuoksi nähdään, että 

teoreettinen maksimi mikä tullaan saavuttamaan, on noin 240-250 lm /W hyötysuhde nykyisellä 

LED-teknologialla. [49] Valkoisten LEDien valotehokkuuteen myös vaikuttaa mille värin 

lämpötilalle LEDin valontuotto on tehty; Valkoisten LEDien valkoista sävyä indikoi CCT 

(Correlated Colour Temperature) värinlämpötilalukema, jossa n. 2000 – 3000 K on lämpimän 

valkoinen sävy ja 5000 – 6000 K on kylmän valkoinen. Myös LEDin värintoiston CRI (Colour 

Rendering Index) lukema vaikuttaa LEDin valotehokkuuteen, joka indikoi LEDin kykyä toistaa 

värejä. [42] 

 

LED-puolijohteille luvattava elinikä on traditionaalisia lamppuja pitempi. LED-puolijohteilla 

saavutetaan tavanomaisesti 50 000 tunnin elinikä suunnitellulla LEDin virralla. LED-
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valonlähteillä ilmoitettava elinikä ilmoitetaan yleisesti L70-arvolla, joka kuvastaa että 50 000 

tunnin jälkeen LEDien valotehokkuus on tippunut 70 % tasolle alkuperäisestä. [50]   

 

3.3.4 Valojakauma valonlähteellä 

Nykyään LED-puolijohteita on monia erilaisia ja niillä pystytään tuottamaan eri värin 

aallonpituuksia.  

 

 

Kuva 14: Eri Galliumpohjaisten LED:ien valontuoton suhteellinen tehokkuus ja aallonpituudet [50]. 

Tehokkuudet ovat vuodelta 2015, joten nykyisin suhteellinen tehokkuus on kasvanut jo kuvan arvoista. 

 

Kuvan 14 mukaisesti eri aallonpituuksilla toimivia puolijohdeyhdisteitä on nykyään eri 

tarkoituksia varten; AlumiiniGalliumNitriidillä (AlGaN) pysytään tuottamaan ultravioletti-

valoa, IndiumGallidiNitriidillä (InGaN) tehokkaasti sinisen valon aallonpituuksia, 

alumiinigalliumindiumfosfaatti (AlGaInP) keltaisesta punaisiin aallonpituuksiin ja 

alumiinigalliumarseenilla (AllInGaAs) kauko- ja infrapuna-aallonpituuksia. [50][51] 

Parhaimmat hyötysuhteet saavutetaan sinistä valoa tuottavilla InGan – puolijohteilla 

materiaalin ominaisuuksien vuoksi [52]. 
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Koska parhaimmat hyötysuhteet ja valkoinen valontuotto saavutetaan helposti sinisestä 

LED:istä, on se myös käytetyin LED-sirun puolijohdetyyppi kaupallisilla markkinoilla. [49]

 

Kuva 15: Fosforilla päällystetyn sinisen LED:in valon spektri. Sinistä aallonpituutta tuottavan LEDin valo 

hajaantuu tasaisesti muulle spektrialueelle fosforin ansiosta. Valittu valkoisen värinlämpätila vaikuttaa 

ulostulevaan spektriin sinisen piikin ja muun spektrin suhteena. [53] 

 

Toinen tapa tuottaa valkoista valoa LEDeillä on yhdistää kolmea pääväriä (punaista,vihreää ja 

sinistä), mutta tämä ei ole läheskään yhtä tehokas tapa, joten tätä hyödynnetään lähinnä silloin, 

kun halutaan värin lämpötilaa säätää valaistuksen aikana eri päävärien kautta [45]. 
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3.4 Kasvihuonevalaisintyyppejä 

3.4.1 Kasvihuoneiden ylävalot 

Ylävalot ovat kasvihuoneiden suuritehoisimpia valaisimia. Tällaisia valaisimia löytyy mm. 

Philipsiltä, Valoyalta, Heliospectralta [37][38][54]. 

 

Taulukko 4: Markkinoilla olevien kasvihuone LED-ylävalojen teknisiä tietoja. Kyseiset valaisintyypit ovat 

kohdennettuja HPS-kasvihuonevalaisimien korvaaviksi valaisimiksi. [37][38][54].  

Malli 
Hyötysuhde 

Valovirta 

(
µmol

𝑠
) 

Tehonkulutus 

(W) 

Jännitesyöttö 

(VAC) Säädettävyys 

IP-

luokitus Elinikä Takuu 

Philips 

Greenpower 

Top lighting 

- Compact 
2.6 - 3.3 

µmol

𝐽
 
1800 - 2650  520 - 800 200 - 400 

ON/OFF tai 10- 100 % 

säätö GrowWise Control 

järjestelmän kanssa IP66 L90: 36 000 3 v 

Valoya 

RX400 
- 2.6 

µmol

𝑊
 

910  395 

100-240, 277 

200 - 480 (Solray®) 

0-10V, PWM, light 

output: off, 6-100% IP55 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5 v 

Valoya 

RX500 
- 2.6 

µmol

𝑊
 

1000 - 1030  465 - 496 

RX500 HV 200 - 480  

RX500 HH 220 - 480  

0-10V, PWM, light 

output: off, 6-100% IP65 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5 v 

Valoya 

RX600 
- 2.6 

µmol

𝑊
 

1300 - 1700  564 - 650 

RX600 HV 200 - 480  

RX600 HH 220 - 480  

0-10V, PWM, light 

output: off, 6-100% IP65 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5 v 

Heliospectra 

Elixia 500 W 
- 2.6 

µmol

𝐽
 

1140 - 1200  10.5 - 500 374 - 480 

HelioCORE ohjelmiston 

kanssa säädettävissä IP24 L90 > 50khrs 3 v 

Heliospectra 

Elixia 600 W 
- 2.6 

µmol

𝐽
 

1140 - 1200  10.5 - 600 120 - 480 

HelioCORE ohjelmiston 

kanssa säädettävissä IP24 L90 > 50khrs 3 v 

 

Kuten taulukosta 4 käy ilmi, näille valaisimille tyypillistä on korkea 500 – 700 W teho ja 

pääjännitekäyttö (400 VAC). Näille valaisimille luvataan korkeimmillaan todella korkea PPF, 

jopa 1200 - 1700 µmol / s. Valojen valotehokkuus on riippuvainen valitusta värispektristä ja 

jokaiselle mallille on valmistajalta tarjolla useampia eri värispektri vaihtoehtoja. Myös 

tyypillistä on korkea suojausluokitus valaisimilla. Valaisimet kykenevät myös valotason 

säätöön. [37][38][54].. Kasvihuoneilla päästään parhaimmillaan 2.6 - 3.0 
µmol

𝐽
, joka on 0.8 – 1.0 

µmol

𝐽
 eli 20 – 40 % parempi kuin HPS-lampuissa.[55] 
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Kuva 16. Valoya RX600-valaisin. [54] 

 

LED – valaisimelle luvattu käyttöikä on kohtalaisen pitkä. Valaisimille luvattava elinikä on 

LEDeille standardinomainen, 50 000 tunnin maksimi käyttöikä, jonka aikana valaisimien 

valotehokkuus säilyy 70 % tasolla alkuperäisestä (eli tippuu maksimissaan 30 %) ja tästä ajasta 

36 000 tunnin ajalle luvataan 90 % valotehokkuuden säilyminen. Pitkä 3 – 5 v takuuaika on 

myös valaisimille tyypillistä [37][38][54]. Nämä elinikälupaukset perustuvat LED – chippien 

tyypilliselle valotehokkuuden tippumiselle ajan myötä. [49] 

 

3.4.2 Kasvihuoneiden välivalot 

Välivalokäyttöön eli kasvien sekaan ja lehtien tasolle asetettaviksi valaisimiksi, jotka valaisevat 

myös lehtien alle, on markkinoilla tarjolla Philipsilta ”Greenlight Interlight” sarjan valaisimet 

sekä Hyperionin valaisinmalli.  
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Taulukko 5. Kasvihuoneiden LED-välivalojen ominaisuudet Philipsiltä ja Hyperionilta. [56][57] 

Malli 

Hyöty-

suhde  

Valovirta 

(
µmol

𝑠
) 

Tehon-

kulutus 

(W) 

Jännite- 

Syöttö 

(VAC) Säädettävyys 

Elinikä 

(hrs) 

Takuu 

(v) 

Philips 

Greenpower 

Interlighting - 

Regular output 
2.8 

µmol

𝐽
 

175 / 220  64 / 79 200 - 400 ON/OFF L90: 36 000 3 

Philips 

Greenpower 

Interlighting - 

High output 
2.8 

µmol

𝐽
 

240 / 300 74 / 92 200 - 400 ON/OFF L90: 36 000 3 

Hyperion LED 

Inter light 
- 3.0 

µmol

𝐽
 

300 100 - 120 230 ON/OFF 25 000 5  

  

Välivaloissa suojausluokitus (IP66-67), syöttö (230 – 400VAC), elinikälupaukset ja 

värispektri-mahdollisuudet ovat kasvihuoneiden ylävalojen kaltaiset, mutta välivaloissa 

tarjottavat teholuokat ja PPF ovat matalammat: molempien valaisinvalmistajien valaisimet ovat 

teholtaan 50 – 120 W luokkaa valaisinsarjan mukaan ja PPF valovirrat ovat 200 – 400 µmol / s 

tasoa. [56][57] 

 

 

Kuva 17. Hyperion Interlight – valaisin [57] 
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Välivalaisimet ovat lineaari- mallisia ja ovat tarjolla pitkinäkin malleina: sekä Philipsin että 

Hyperionin valaisinmallit ovat 2.0 – 2.5 m pituisia valaisimia. [56][57] 

 

3.4.3 Kerrosviljely ja korkeaan sisätilakasvatukseen soveltuvat valaisimet 

Kasvihuonevalaistuksen lisäksi valaisinvalmistajilta löytyy useita malleja sisätiloissa, täysin 

keinovalolla tehtävään kasvien kasvatukseen ja tutkimukseen.  

 

Taulukko 6. Kerrosviljelyyn suunnitellut valaisimet Philipsiltä, Valoyalta ja Heliospectralta. [54][58][59]  

Malli 

Hyöty-

suhde  

Valovirta 

(
µmol

𝑠
) 

Tehon-

kulutus 

(W) 

Jännite- 

Syöttö 

(VAC) Säädettävyys 

Elinikä 

(hrs) 

Takuu 

(v) 

Kerrosviljely-valaisimet 

Philips 

Greenpower- 

LED 

production 

module 

2.7- 3.0 
µmol

𝐽
,  

0 - 168 - 

210  0 - 88 

120 - 

277  

ON/OFF tai 

väri/intensiteetti 

säädettävät 

mallit L90: 36 000 3  

Valoya L-

sarja 

(L10/L14/L1

8/L28/L35) - 2.1 
µmol

W
,  

0 - 

21/29/38/6

0/70  14 - 35 

110 - 

240 ON/OFF 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5  

Valoya C – 

sarja 

(C65/C75/C

90) - 1.8 
µmol

W
,  

0 - 

117/144/ 

162  65 

110 - 

240 

0-10V, PWM, 

light output: off, 

6-100% 

L90: 36 krs 

L70: 50 000  5  

Valoya - 

C75 - 1.8 
µmol

W
,  144  75 

110 - 

240 

0-10V, PWM, 

light output: off, 

6-100% 

L90: 36 000  

L70: 50 000 5  

Valoya - 

C90 - 1.8 
µmol

W
,  162  90 

110 - 

240 

0-10V, PWM, 

light output: off, 

6-100% 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5  

Heliospectra 

Siera 
- 1.9 

µmol

𝐽
 

76-86  0 - 46 

120 - 

240 0 - 10 V 

L90 > 50 

000 3  

Korkeisiin sisätilakasvatus-kammioihin soveltuvat valaisimet. 

BX90 - 2.4 
µmol

W
, 215  88 

100 - 

240 

0 - 10 V, PWM, 

light output: off, 

6 - 100% 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5  

BX120 - 2.4 
µmol

W
, 325  132 

100 - 

240 

0 - 10 V, PWM, 

light output: off, 

6/10 - 100%, 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5  

BX180 - 2.4 
µmol

W
, 485  199 

100 - 

240 

1 - 10 V, PWM, 

light output: off, 

10 - 100% 

L90: 36 000 

L70: 50 000 5  
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Kasvihuoneisiin suunnatuista valaisimista poikkeavaa on sähkönsyöttö; valaisimien ei tarvitse 

tukea pääjännitekäyttöä, joten jännitesyöttö on tavanomainen yksivaihe-syöttö (120 VAC tai 

230 VAC). Valaisimien teho on myös huomattavan paljon pienempi, kun valaisimet ovat 

kasvien läheisyydessä ja suljetussa tilassa. Valaisimet ovat myös suojausluokaltaan korkeita 

(IP67) sekä valaisimia on saatavilla monilla eri värispektreilla. Myös valon intensiteetin säätö 

on mahdollista valaisimilla. [54][54][56]  

 

Valoyalta löytyy valaisinmalleja, kuten BX-sarja, korkeisiin sisätilakasvatus-kammioihin. 

Nämä valaisimet ovat jo teholuokaltaan (80 – 200 W) ja valovirraltaan (200 – 500 μmol /s) 

korkeampia käyttökohteensa vuoksi, kuin kerrosviljelyvalaisimissa.  [54] 

 

3.5 Valonohjaus  

3.5.1 Yleistä valonohjauksesta 

Valaistuksessa valaisimien, ja niissä käytettävien komponenttien, lisäksi on tärkeässä osassa 

valaistuksen ohjaus. Valonohjauksella pystytään optimoimaan valojen päällä oloa ja näin ollen 

säästämään huomattava määrä energiaa. Valonohjaus on myös mukavuustekijä, koska käyttäjä 

pystyy itse säätämään, miten valaistusta halutaan hallinnoida. [60] Valaistuksen ohjaukseen on 

vuosien saatossa tullut useita protokollia ja seuraavaksi esitellään niiden kehitysvaiheet.  

 

3.5.2 Valonohjauksen alku - Analoginen valonohjaus - 0 / 1 – 10 V ohjaus 

Analogisella valonohjauksella tarkoitetaan valonohjausta, missä laitteen ohjaamiseen käytetään 

analogista signaalia, jonka mukaan laitteen ulostuleva valotaso säätyy suhteessa annettuun 

ohjaussignaaliin. Tästä esimerkkinä on jo pitkän ajan markkinoilla toimineet 0 / 1 – 10 V 

ohjaukset, joissa ohjattavan laitteen ohjausporttiin syötetään DC-jännite 0 / 1 – 10 V ääriarvojen 

sisältä. Kun laitteelle syötetään 10 V, laite on maksimi valotasolla ja kun laitteelle syötetään 0 

V, on laite pois päältä. 1 – 10V ohjauksessa laitteen minimi on 1 V, jolla laite menee 

pienimmälle mahdolliselle säätötasolle, mutta ei kokonaan pois päältä. Tällöin laitteen valon 

pois laittamiseksi tarvitaan erillinen esim. releohjaus. [60] 

 

Toinen tekninen ero on, että 0 – 10 V ohjauksessa säädettävä laite on virtanielu ja dimmeri eli 

ohjain on virtalähde, joten ohjain tarvitsee tehon ulkoisesti, mm. verkkojännitteestä. 1 – 10 V 
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ohjauksessa tilanne on toisinpäin, joten 1 – 10 V ohjain ei tarvitse virtaa verkosta vaan se saa 

virtansa säädettävältä laitteelta. [61] 

 

0 – 10 V ja 1 – 10 V ohjaukset ovat molemmat standardisoituja ohjaustapoja; 0 – 10 V on 

yhdysvaltalaisen – ”ANSI E1.3, Entertainment Technology - Lighting Control Systems - 0 to 10 

V Analog Control Specification” standardin osalta standardisoitu ja 1 – 10 V ohjaus on – 

IEC60929 (Annex E).[61] Analogisten ohjaustapojen hyvä puoli on niiden yksinkertaisuus 

käytössä ja asennuksessa; niiden asennus ei vaadi syvää osaamista ja sen käyttö on helppoa. 

Laitteet lähtökohtaisesti seuraavat analogista ohjaussignaalia vastaavalla tavalla. Ohjauksen 

heikkous on myös sen yksinkertaisuus; yhdellä ohjaimella ohjattuna siihen liitetyt laitteet 

käyttäytyvät identtisesti, eli jos halutaan laitteille yksilöllinen valotason ohjaus, se vaatii 

erillisen ohjaimen. Näin ollen isossa asennuksessa asennuksen johdotus voi olla kompleksinen. 

Analoginen ohjaussignaali on myös herkkä häiriöille, minkä takia pitkillä kaapeleilla 

ohjaussignaalin jännite voi laskea ja sen myötä ulostuleva valotaso voi laskea tarkoituksetta.  

[60][61].  

 

3.5.3 Digitaalinen valonohjaus - DALI / KNX / DMX 

Analogisen valonohjauksen jälkeen jatkokehityksenä on tullut digitaaliset valonohjaus-

standardit. Tunnettuja tällaisia standardeja ovat DALI, KNX ja DMX, jotka esitellään 

seuraavaksi.  

 

DALI 

DALI on yksi tunnetuimmista digitaalisista valonohjausprotokollista ammattivalaistuspuolella, 

jonka ensimmäinen versio tuli vuonna 1990. DALI-protokolla on kaksijohtoinen järjestelmä 

(DALI+ / DALI- -linjat), joita pitkin komennot DALI-verkossa kulkevat bipolaarisesti.  

Järjestelmä toimii tyypillisesti 16 VDC jännitteellä, riippuen DALI-verkon ja johdotuksen 

kuormituksesta. Osa laitteista, kuten DALI yhteensopivat sensorit voivat saada myös suoraan 

käyttöjännitteensä DALI-verkosta. Yhden DALI-väylän virta on maksimissaan 250 mA, jonka 

tuottamiseen väylä tarvitsee DALI-virtalähteen. Verkossa voi olla liitäntälaitteita (loisteputki-

liitäntälaitteet, LED-liitäntälaitteet, releohjaimet, säätimet) ja ohjainlaitteita (syöttölaitteet 

kuten painonapit, sensorit ja himmentimet tai pääkontrollereita kuten tietokonepääte tai 
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ohjauspaneeli). Tyypillisesti liitäntälaitteet ottavat noin 2 mA virran, kun taas ohjauslaitteet 

voivat ottaa useita kymmeniä milliampeereja.  [62] 

 

DALI-järjestelmässä käytettävät komennot pystyvät ohjaamaan, kyselemään ja 

konfiguroimaan verkon laitteita. Ohjauksella tässä kohti tarkoitetaan mm. valotason 

muuttamista tai valojen päälle/pois asettamista. Kyselyillä voidaan paikallistaa mahdollisia 

vikatilanteita yksittäisessä verkon laitteessa. DALI-laitteisiin pystytään myös keskuksen kautta 

konfiguroimaan asioita kuten himmennysnopeus tai minimi / maksimi valotasoja. DALI-

järjestelmässä kaikki laitteet ovat osoitteellisia, joka tarkoittaa, että laitteita pystytään 

ohjaamaan yksittäin, ryhmissä tai tarvittaessa kaikkia verkon laitteita broadcast-komennoilla. 

DALI-verkkoon pystytään myös luomaan ”skenejä”, joilla voidaan palauttaa kaikki verkon 

laitteet tietyille valotasoille.  

 

 

Kuva 18: Esimerkki DALI-järjestelmästä. [63] 

 

Yhdessä DALI-väylässä pystyy kerralla olemaan 64 osoitteellista liitäntälaitetta + 64 

ohjauslaitetta, kuten kuvassa 18 on esitetty. DALI-väyliä taas pystytään DALI-reitittimillä 

yhdistämään yhdeksi isommaksi järjestelmäksi, jolloin yhdessä DALI-järjestelmässä voi olla 

useita tuhansia DALI-laitteita. [62] 

 

DALI on kansainvälinen standardi IEC 62386, joka sisältää DALI-standardin vaatimukset 

kaikille DALI-verkossa toimiville laitteille sekä yleiset vaatimukset DALI-järjestelmään [64]. 
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Vuodesta 2017 alkaen DALI-standardi on päivittynyt DALI-2:seksi, jonka osana kaikki DALI-

2 yhteensopivat laitteet ovat tulleet pakollisiksi sertifioida DALI-standardin kattojärjestön 

DiiA:n (Digital Illumination Interface Alliance) nettisivuilla. DALI-2 päivitys alkoi vuonna 

2017-2018 DALI-järjestelmän ja LED-liitäntälaitteiden sertifioinnilla, jonka jälkeen DALI-2 

standardin osaksi on tullut ohjainlaitteet (esim. sensorit ja painonapit), standardisointia 

laitteiden muistipankkien sisällölle diagnostiikka tiedon osalta, sekä Tunable White – 

värisäädettävien LED-liitäntälaitteiden standardisointi. [65] 

 

DMX 

DMX512 tulee sanoista Digital Multiplex 512 ja se on yleistynyt standardi esitys-, teatteri- ja 

muuhun viihdevalaistukseen, jossa valaistusta halutaan säätää yksilöllisesti nopeasti, eri 

väreillä ja rytmityksillä. Nimen mukaisesti yhdellä DMX-ohjaimella pystytään ohjaamaan 512 

yksittäistä kanavaa, joita voidaan kanavakohtaisilla osoitteilla ohjata [61].  Kuvassa 19 on 

esimerkki DMX-järjestelmästä. 

 

 

Kuva 19: DMX järjestelmä esimerkki. Jokainen ohjattava kanava pystyy ohjaamaan yhtä valonlähdettä. 

[66] 
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DMX-järjestelmässä data liikkuu 250 kilotavua sekunnissa, joten sen dataliikenteen nopeus on 

huomattavasti nopeampi kuin mm. DALI / KNX - järjestelmässä (DALI/KNX-järjestelmän 

datanopeus on 1.2 kilotavua sekunnissa) [60][67]. DMX-järjestelmässä digitaalisella 

kommunikaatiolla kaapelipituudet voivat olla noin 30 m pitkiä ja järjestelmässä käytetään 3 tai 

5-napaista liitosjohtoja, joissa on maa, data+, data- ja mahdollisesti lisänä vielä toiset data+ ja 

data- johtimet. DMX-järjestelmässä kaapeloinnin pitää olla suojattua ja twisted pair – 

johdotuksella häiriöiden välttämiseksi [66]. DMX512-standardin dataliikenne on 

yksisuuntaista, eli data kulkee vain DMX-ohjaimelta DMX-kanavissa oleville valon lähteille, 

joka on vikatilanteissa ja käyttöönotossa ollut heikkous DMX-järjestelmässä. Tämän takia 

DMX:n päälle on myös rakennettu RDM (Remote Device Management), joka toimii DMX-

toiminnallisten laitteiden päällä tuoden mukaan kaksisuuntaisen datakommunikaation. 

Molemmat DMX ja RDM ovat ANSI-standardeja ANSI E1.11-2004 - Entertainment 

Technology USITT DMX512-A - Asynchronous Serial Digital Data ja ANSI E1.20 - 

Entertainment Technology RDM - Remote Device Management over USITT DMX512 - 

Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories [60][66].  

 

KNX 

Toisaalta on myös standardeja yleiseen taloautomatiikkaan, jotka ovat myös käytössä 

valaistuksen ohjauksessa laaja-alaisesti. Tällainen standardi on KNX (Konnex), joka on 

vuodesta 1999 toiminut asti kiinteistöautomaatiostandardi. KNX yhdisti EIB, EHS ja BatiBus 

– standardit yhdeksi [68] ja on toiminut taloautomaatiossa vahvana standardina.  Järjestelmän 

etuna on sen kyky yhdistää laajasti kaikkia kiinteistössä toimivia elektronisia laitteita kuten 

valaistuksen, HVAC-laitteet, ohjainyksiköt (verhot, ikkunat,nosto-ovet yms), hälyttimet ja 

muut laitteet yhden ohjauksen alle. KNX-järjestelmään voidaan yhdistää toisen protokollan 

alijärjestelmä, kuten DALI, reitittimen kautta.  KNX on väylätyyppinen järjestelmä, jossa 

laitteet ovat yhteydessä pääväylään. KNX:ssä liikkuva datanopeus on sama kuin DALI:ssa eli 

1200 tavua sekunnissa.[67] 
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Kuva 20: Esimerkki KNX-järjestelmän rakenteesta. Kyseessä on KNX-TP tyyppinen topologia rakenne. 

[67] 

 

KNX-järjestelmän alin väyläohjaus taso KNX-TP on hyvin DALI-aliverkon kaltainen; väylässä 

voi olla maksimissaan 64 osoitteellista laitetta ja väylässä olevat laitteet saavat virtansa KNX-

virtalähteelta. Väylää voidaan jatkaa KNX-toistimilla, joilla yhden väylän maksimipituudeksi 

voidaan saada 255 laitetta kuvan 20 mukaisesti tai vastaavasti voidaan luoda useita KNX-

alueita, jotka linkittävät useita KNX-väyliä. KNX-järjestelmää voidaan siis laajentaa laajaksi 

kokonaisuudeksi reitittämällä pieniä väyliä laajemmaksi kokonaisuudeksi. [67] 

 

KNX on laajasti standardisoitu ympäri maailmaa ja sen standardisoituja osia ovat mm. 

CENELEC EN 50090 (Eurooppa), CEN 13321-1/2 (Eurooppa), ISO/IEC 14543-3 

(kansainvälinen), GB/T 20965 (Kiina) ja ANSI/ASHRAE 135 (USA). [67] Se on standardisoitu 

myös EN 14908 ja ISO 22510 standardein.  [69] 

 

3.5.4 Langaton valonohjaus – Zigbee, Bluetooth, EnOcean ja muut 

Edellä mainitut ohjaustavat ja protokollat toimivat pääsääntöisesti kaapeloinnilla, kuten 

kuvauksista käy ilmi. Näiden lisäksi nykyisin on käytössä myös valaistuksen ohjausta 

langattomilla datansiirto tavoilla. Valaistuksessa käytettäviä langattomia ohjausprotokollia ovat 

mm. Bluetooth, ZigBee, WiFi, LiFi, LoRa, SigFox ja Z-Wave [71]. Valaistuksessa 

käytettävissä ohjauspaneeleissa on yleistynyt EnOcean-standardi, jossa energia kerätään napin 

painalluksesta [70]. Langattoman valonohjausjärjestelmien markkinoiden odotetaan 

nelinkertaistuvan seuraavan 5-vuoden aikana [71].  
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Taulukko 7. Langattomia standardeja ja niiden datan siirto ominaisuuksia. [42] [72] 

Protokolla Käyttötaajuus Datan siirtonopeus Verkon rakenne 

Bluetooth  

Low Energy 

2.4 GHz 50 Mbit / s Mesh 

ZigBee 868 MHz -  2.4 GHz 20 - 250 Kbit / s Star, Tree, Mesh 

Wi-Fi 2.4 / 5 GHz 54 – 800 Mbit / s Star 

Z-Wave 865 – 930 MHz 9.6 – 100 Kbit / s Mesh 

EnOcean 315 – 928.35 MHz 125 Kbit / s Star 

 

Protokollat itsessään mahdollistavat langattoman kommunikaation protokollan mukaisesti, kun 

kommunikoivat laitteet sisältävät radiopiirin sen mahdollistamiseen. Yleisellä tasolla 

langattomat standardit kykenevät yli 100 KB / s datan siirtonopeuksiin ja laajasti käytettävä 

Mesh – verkkorakenne mahdollistaa laitteiden keskinäisellä kommunikaatiolla datan 

kulkemisen laitteelta toiselle helposti. Verkkoihin voi liittää yli 250 laitetta [72], pois lukien 

EnOcean joka ei varsinaisesti muodosta laajaa verkkoa, vaan tarjoaa helpon ratkaisun 

energiankeruu-teknologiallaan kytkimien ja muiden ohjausten asennukseen ilman kaapelointia. 

[70] 

 

Laitteiden toiminta vaatii protokollaan pohjautuvan ohjausohjelmiston, joka on  toteutettu 

toimimaan joko esiteltyjen standardi-kommunikointiprotokollien päällä tai ei-standardoidun 

kommunikointiratkaisuun pohjautuen [72].  

 

3.5.5 Valonohjaus kasvihuoneissa  

Kasvihuoneiden valonohjaus on hyvin hajautunut kasvihuonevalaisimien tarjoajien kesken. 

Käytännössä kasvihuonevalmistajat ovat tehneet omat ohjausjärjestelmänsä olemassa olevien 

standardien päälle. Alla esimerkkejä kasvihuoneisiin tarjottavista valonohjausjärjestelmistä. 

 

Lumigrow – smartPAR 

Lumigrow kasvihuonevalaisinvalmistajan smartPAR ohjelmisto on all-in-one ratkaisu, jonka 

avulla pysytään säätämään kasvihuoneen valaistuksen intensiteettiä, valon spektriä ja 

fotovaihetta kasvien kasvuvaiheen ja tarpeiden mukaan. Osana kokonaisratkaisuja smartPAR 

tarjoaa asiakkaalle analytiikkadataa päivittäisestä kasvien valonsaannista, kasvihuoneen 
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energian kulutuksesta ja mm.  auringon valon tai keinotekoisen valon saannista kasvihuoneen 

sisällä. [73] SmartPAR-valaistus on ohjaukseltaan langattomasti ohjattava, jossa valaistuksen 

ohjaus tapahtuu automaattisesti, tai kännykän, tabletin tai tietokoneen kautta langattomasti. [73] 

 

 

Kuva 21. SmartPAR järjestelmä-esite. [73] 

 

Heliospectra – helioCORE – Automated greenhouse light control system 

Ruotsalainen Heliospectra on toinen kasvihuonevalaistuksen tarjoaja, joka tarjoaa myös 

edistynyttä valonohjausta kasvihuoneisiin. Heliospectran helioCORE tarjoaa vastaavat 

toiminnallisuudet kuin yllä mainittu smartPAR; valaistuksen rytmityksen säätelyn 

kasvuvaiheen mukaan, optimaalisen valon saannin asettelu, valaistuksen intensiteetin ja 

värispektrin säätelyn kuten myös diagnostiikkatiedot kasvihuoneesta. [74] 

 

Muut 

Muita kasvihuoneiden ohjausratkaisuja tarjoavia yrityksiä on mm.  Priva, joka tarjoaa kattavasti 

eritasoisia kasvihuoneautomatiikka ratkaisuja asiakkailleen. Näistä esimerkkinä Priva Compact 

CC ratkaisu välttämättömille toiminnoille [75] ja Priva Connext laajempana ratkaisuna koko 

kasvihuoneen ilmaston ja toiminnan automatisointiin. [76] Vastaavaa ohjausta tarjoaa myös 

Kanadalainen Argus, jolta löytyy kattava Titan 900 ohjausohjelmisto täydelliseen 

kasvihuoneen automatiikkaan. [77] Myös Philipsillä löytyy kasvihuoneisiin suunniteltu Philips 

GrowWise ohjausjärjestelmä, joka sallii ohjauksen räätälöinnin valomäärän, valovirran, 

ajoitusten ja värispektrin suhteen, mahdollistaen sen käyttämisen kasvin tarpeitten mukaan 

räätälöidysti. [78]   
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4 KYSYNTÄJOUSTO 

4.1 Suomen sähkömarkkinat ja sähköverkko 

4.1.1 Yleistä 

Jotta pystytään paremmin ymmärtämään kysyntäjouston tarkoitus ja motiivit, on tarpeen käydä 

Suomen sähköverkon ja sähkömarkkinoiden toimintaperiaatteita. Yleisesti maanlaajuisessa 

sähköverkossa on sähkön tuotannon ja kysynnän oltava tasapainossa, jotta sähköverkko toimii 

tasapainoisesti. Tämä johtuu siitä, ettei suuria määriä sähköenergiaa pystytä varastoimaan, joten 

kulutuksen ja tuotannon on oltava samansuuruisia. [79] 

 

4.1.2 Sähköverkot ja sen haltijat 

Suomen sähköverkon teknisestä puolesta vastaavat useammat toimijat. Suomen sähköverkon 

kantaverkot ovat 400 kV, 220 kV ja 110 kV linjat, joiden ylläpidosta ja toiminnasta vastaa 

Suomen kantaverkonhaltija Fingrid. Suomen kantaverkon linjasto on vuonna 2020 liitteen 1 

mukainen. [80] 

 

Kantaverkkoon yhdistyvät jakeluverkot, joiden verkostot koostuvat 110 kV – 0.4 kV 

jänniteverkoista, jotka yhdistyvät aina tavalliselle sähkönkuluttajalle asti. 

Jakeluverkkoyhtiöistä suurimmat Suomessa ovat vuonna 2020 Caruna Oy, Elenia Oy ja Helen 

sähköverkot Oy, joista Caruna on tällä hetkellä Suomen suurin jakeluverkkoyhtiö. [81] 

 

Sekä kantaverkkoyhtiö (Fingrid) että jakeluverkkoyhtiöt ovat vastuussa omien verkkojensa 

kehityksestä sekä huoltovarmuudesta. Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on tämän lisäksi ja tämän 

seurauksena myös vastuulla sähköverkon tasapaino eli kantaverkon taajuuden pysyminen 

stabiilina. Taajuuden on säilyttävä 49.9 Hz ja 50.1 Hz välillä. Tähän liittyen 

kantaverkkoyhtiöillä on vastuulla, tehotasapainon ylläpitämiseksi, irrottaa tai lisätä kuormitusta 

verkossa tarvittaessa. [80][82] 

 

4.1.3 Sähkömarkkinat 

Toimivan sähkömarkkinan tarkoitus on mahdollistaa tehokas sähkönkuluttajien ja sähkön 

tuottajien kaupankäynti ja näin myös sähkön saanti ympäri maata. Sähkömarkkinoilla kauppaa 
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käydään sähkön tuntikohtaisella tukkuhinnalla. Sähkömarkkinoille myös sähköntuottajat ja 

sähkökauppiaat pystyvät myymään ostamaansa / tuottamaansa sähköä eteenpäin. [83] 

 

 

Kuva 22: Suomessa käytettävät eri sähkömarkkinat [18] 

 

Kuvassa 22 on esitetty erinäisiä sähkömarkkinoita, joissa sähkömarkkinatoimijat voivat käydä 

kauppaa. Tästä pystyy näkemään, että sähkökauppaa käydään pitkällä aikavälillä 

(johdannaiskauppaa futuureilla ja optioilla), joissa käydään kauppaa päivästä aina useampaan 

vuoteen eteenpäin. Kauppaa käydään myös tunnin ja melkein reaaliaikaisten markkinoiden 

kautta, joissa kaupat tehdään heti tulevan tunnin päästä olevaan tuotantoon. Sähkön hinta 

määritellään joka tunnille ns. tukkuhintana. [83] 

 

Pitkälle nykyhetkeä eteenpäin ajassa tehtävä kauppa on finanssi- eli johdannaismarkkinaa, jossa 

ei varsinaisesti käydä kauppaa fyysisestä sähköstä vaan sen hinnasta. Tässä markkinassa sähkön 

hinnalla kauppaa käyvät voivat suojaustuottein (futuurit, optiot) suojata sähkön hinnan tietylle 

ajankohdalle, vaikka vuosien päähän, jotta sähkön ostaja pystyy välttämään sille ajankohdalle 

mahdollisen korkean sähkön hinnan. Suojaustuotteista sähkön ostaja / myyjä joutuu aina 

maksamaan sille määrätyn hinnan, mutta näillä johdannaisilla pystytään välttämään sähkön 

hinnan vaihtelusta johtuvat riskit sähkökaupassa. [83] 

 

Yleisin kauppa käydään vuorokausimarkkinoilla ja tuntimarkkinoilla. Vuorokausimarkkinalla 

käydään kauppaa seuraavan vuorokauden sähkön toimituksesta. Tuntimarkkinoilla voidaan 

ostaa ja myydä sähköenergiaa vuorokausimarkkinan sulkeutumisen jälkeen. Tunnin aikatasolla 

käytävää kauppaa toteutetaan osana Pohjoismaista ja Euroopan keskeistä ”Elbas” 
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sähkömarkkinaa ja vuorokausimarkkina on ”Elspot” sähkömarkkinaa. Näitä vuorokausi- ja 

päivänsisäisiä markkinoita ja kokonaisuudessaan pohjoismaissa toimivaa sähköpörssiä 

ylläpitää Nord Pool. Pohjoismaat ovat samaa markkina-aluetta, jossa on erillisiä hinta-alueita, 

joihin markkina jakautuu, jos alueiden välinen siirtokapasiteetti ei riitä markkinoiden 

toivomaan sähkönsiirtoon. Suomi on yksi yhtenäinen hinta-alue osana markkinaa. 

Pohjoismaissa vuonna 2020 toimivat hinta-alueet voi nähdä alla olevasta kuvasta. [83] 

 

 

Kuva 23: Pohjoismaissa toimivat hinta-alueet Nord Pool sähköpörssissä. Kuvassa näkyvät 19:20 10.10.2020 

voimassa olevat hinnat markkina-alueittain (€/MWh). [84] 

 

Fingridillä ja muiden maiden kantaverkkoyhtiöillä on tärkeä rooli sähkökaupassa myös 

kantaverkon vuoksi, koska Fingrid ostaa verkon tasapainottamiseen tarvittavia reservejä 

sähkömarkkinoilta. Näitä kutsutaan säätösähkö- ja reservimarkkinoiksi. Näiden markkinoiden 

ylläpito on Fingridin vastuulla Suomessa. Fingridin vastuulla on myös pohjoismaisen 

yhteistyön kehitys, jotta sähköverkko ja -markkina kehittyy reaaliaikaisempaan ja 

nykyaikaisempaan suuntaan.  [83] 
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Taseselvitys ja siihen liittyvä tasesähkön kauppa käydään aina toimitetun sähkön jälkeen 

tasevastaavien ja pohjoismaiden yhteisen taseselvitysyksikkö eSettin välillä.  Tasevastaavat 

ovat vastuussa siitä, että tasevastaavan piirissä olevien sähkökauppiaiden myymä / ostettu 

sähkön määrä on tasapainossa oikean kulutuksen / tuotannon kanssa. Mikäli näin ei ole ja 

syntyy alijäämää (eli on myyty enemmän sähköä kuin on ollut tuotantoa) tai vastaavasti 

ylijäämää (eli tuotantoa on ollut enemmän kuin sähköä on myyty), tasevastaavaa ostaa/myy 

tarvittavan sähkön eSettiltä sille määritetyllä tasesähkönhinnalla. [85] Jokaisella sähköpörssissä 

toimivalla sähkön myyjällä on oltava tasevastaava, ennen kuin pystyy yleisessä 

sähkömarkkinassa toimimaan. Myyjällä täytyy olla tasevastaava jokaisella mittausalueella, 

missä myyjä myy sähköä. [88] 

 

Toisin sanoen, puhutaan avoimen toimituksen ketjusta: sähkönkuluttajalla on oltava yksi avoin 

toimittaja (sähkön myyjä) sähkönkulutukselleen sähkön toimituspaikassa. Sähkön myyjällä 

taas tarvitsee olla avoimelle toimitukselleen tasevastaava, kuka vastaa siitä, että sähkönmyyjän 

myyty sähkö on tasapainossa tuotannon kanssa. Jos tasevastaavan avoimissa toimituksissa on 

vajausta, tasesähkön tarjoaa Fingrid, kuten aikaisemmin mainittu. Näin ollen lopulta taseet 

tasataan Fingridin tarjoamalla tasesähköllä, jos tase ei ole tasevastaavan toimesta tasapainossa. 

[89] 

 

Valtakunnallisesta sähkön taseesta vastuussa on Fingrid, joka myös aikaisemmin kävi 

taseselvityksen tasevastaavien kanssa, mutta vuodesta 2017 alkaen eSett on toiminut 

taseselvitysten tekijänä. [86][87]. Taseselvityksen mittaustietojen keruusta vastaavat 

jakeluverkkoyhtiöt, jotka toimittavat ne Fingridille. [82] 

 

4.2 Toimijat säätösähkö- ja reservimarkkinoilla 

Säätösähkö- ja reservimarkkinat ovat Fingridin hallinnoimat markkinat kantaverkon tasapainon 

säilyttämiseksi. Säätösähkö- ja reservimarkkinat poikkeavat normaalista sähkömarkkinasta 

siinä, että siellä toimii toimijoita ohi sähkömarkkinoille pakollisen taseketjun; siellä sähköä 

ostaa Fingrid taajuuden tasapainottamiseksi ja sitä myy reserviä tarjoamaan kykenevät toimijat. 

[2] Seuraavaksi selitetään säätösähkö- ja reservimarkkinoiden päätoimijat. 
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4.2.1 Reservin tarvitsija - Fingrid – kantaverkonhaltija 

Fingrid on luonnollisesti kantaverkonhaltijana säätösähkö- ja reservimarkkinoiden ylläpitäjä ja 

sähköreservien ylös- ja alassäätöä pyytävä osapuoli. Fingrid tarjoaa kaikilla reservituotteilla ja 

markkinoilla toimijoille mahdollisuuden rahalliseen korvaukseen siitä, että reservin tarjoaja 

tarjoaa alas- tai ylössäätöä Fingridin tarpeen mukaisesti. [2] 

 

4.2.2 Reservin tarjoaja – kohteen omistaja, agregaattori tai itsenäinen aggregaattori 

Reservin tarjoaja voi olla markkinapaikasta riippuen helpoimmillaan kuka vain, joka pystyy 

tarjoamaan reserviä, joka täyttää reservikohteen tekniset vaatimukset, markkinapaikan 

edellytykset [90] sekä Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille (Supplier Code of 

Conduct) määrittämät ehdot, jotka sisältävät vaatimukset toimittajan eettisesti oikeasta 

toiminnasta [92]. Reservin tarjoaja voi olla avoimen ketjun osapuoli tai sen ulkopuolella 

toimiva taho [90]. 

 

Jos reservin tarjoaja on kohteen omistaja tai aggregaattori eli avoimen ketjun toimija, joka 

kokoaa pientä sähköntuotantoa, -kulutusta tai varastointia isommaksi kokonaisuudeksi ja 

tarjoaa tätä eri sähkömarkkinoilla [93], pystyvät ne toimimaan missä vain markkinapaikassa 

[93][90]. Tämä tarkoittaa, että ne pystyvät toimimaan taajuusohjattujen käyttö- ja häiriöreservin 

piirissä, nopeassa taajuusreservissä, säätösähkömarkkinoilla, automaattisessa 

taajuudenhallintareservissä ja myös varavoimalaitoksena. [90] 

 

Itsenäisellä aggregaattorilla taas tarkoitetaan toimijaa, joka ei kuulu sähkön tavalliseen 

toimitusketjuun (eli ei ole sähkön myyjä tai tasevastaava), vaan toimittaa tämän ketjun ohi 

reservisähköä Fingridille. Itsenäiset aggregaattorit pystyvät tällä hetkellä toimimaan nopean 

taajuusreservin ja taajuusohjattujen käyttö- ja häiriöreservin piirissä. [93] 

 

4.3 Kysyntäjoustomekanismi ja reservituotteet 

4.3.1 Tarkoitus 

Tasapainottaakseen kantaverkon taajuutta, Fingridillä on käytössään erilaisia reservituotteita, 

jotka ovat osa sähkömarkkinaa, niin kutsuttuna reservimarkkinana. Pohjoismaisessa verkossa 

reservituotteet voidaan aktivointiajan ja tarkoituksen mukaan kuvan 24 mukaisesti jaotella 

seuraaviin pääluokkiin: Nopea taajuusreservi, taajuuden vakautusreservit, taajuuden 
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palautusreservit ja korvaavat reservit. Korvaavaa reserviä ei tarkemmin tässä työssä käydä läpi, 

koska sitä ei ole Suomessa käytössä. [94] 

 

 

Kuva 24: Pohjoismaisessa markkinassa käytettävät reservituotteet. [1] 

 

4.3.2 Nopea Taajuusreservi (FFR) 

Nopea taajuusreservi on uusi, vasta toukokuussa 2020 käyttöönotettu reservituote 

pohjoismaissa. Sen tarkoitus on ylläpitää sähköjärjestelmässä inertiaa, joka vastustaa 

kantaverkon taajuuden vaihtelua. Lisä-inertian tarve sähköjärjestelmään on kasvamassa, kun 

siirrytään enemmän vähäisen inertian energiaratkaisuihin kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. 

Sähköjärjestelmässä perinteiset, suuret sähköntuotantomallit, joissa on paljon pyörivää 

voimantuotantoa, on luonut myös korkean inertian aikaisemmassa vaiheessa, minkä takia 

lisäreservituotetta ei ole tarvittu tämän asian hallinnointiin. [95] 

 

Nopea taajuusreservi toimii lisä-/apureservinä taajuusohjatun häiriöreservin sivussa. Suomessa 

nopean taajuusreservin Fingrid hankkii kansalliselta tuntimarkkinalta. Reservitoimittajat 

pystyvät tarjoamaan reserviä yhteisesti sekä nopeassa taajuusreservissä että taajuusohjatussa 

häiriöreservissä, mikä helpottaa reservin tarjoajan toimimista ja monipuolistaa tarjoamisen 

mahdollisuutta. Toki molemmissa reserveissä on omat tekniset vaatimuksensa. [96] 
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Tekniset vaatimukset 

Nopea taajuusreservi tarjotaan ylössäätönä eli reservin tarjoajalla on joko tuotantoa, jota ajaa 

ylös, tai joustavaa reserviä, jonka kulutusta voidaan laskea. Nopean taajuusreservin on 

aktivoiduttava sekunneissa: reservin tarjoaja pystyy valitsemaan kolmesta aktivointi 

taajuudesta ja aktivointiajasta; 49,7 Hz ja 1,3 s, 49,6 Hz ja 1,0s ja 49,5 Hz ja 0,7 s. Näin ollen 

nopean taajuusreservin on hitaimmillaankin aktivoiduttava alle puolessatoista sekunnissa. Jos 

reserviä tarvitaan yli 30 s ajan, ei reservin deaktivoinnissa ole nopeusrajoitetta, mutta jos 

reserviä tarvitaan vain lyhytaikaisesti alle 5 s, silloin reservi ei saa deaktivoitua nopeammin 

kuin 20 % tehoreservistä sekunnissa.  

 

Tehoaktivoinnin täytyy olla lineaarista tai tasaisissa askelissa, ja aktivoitu teho ei saa ylittää 

liikaa tarvittua reserviä; jos nopeaa taajuusreserviä tarvitaan 4 MW, aktivoitu teho saa 

maksimissaan olla 5,4 MW. [97] 

 

4.3.3 Taajuuden vakautusreservit (Frequency Contaiment Reserve) – taajuusohjattu 

häiriöreservi (FCR-D) 

Taajuuden vakautusreservejä käytetään taajuuden jatkuvaan vakauttamiseen. Taajuuden 

vakautusreservit ovat automaattisia tuotteita, jotka käynnistyvät automaattisesti taajuuden 

mukaan. Taajuuden vakautusreservit jakautuvat kahteen reservituotteeseen: Taajuusohjattu 

häiriöreservi (FCR-D) ja taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N). Reservit Fingrid ostaa niiden 

vuosi- ja tuntimarkkinoilta. [94] 

 

Taajuusohjattua häiriöreserviä on tarkoitus ylläpitää niin paljon, ettei yksittäisen 

voimalaitoksen putoaminen verkosta pudota taajuutta yli 0.5 Hz. Normaalissa käyttötilanteessa 

Fingridillä on muiden Pohjoismaiden kanssa yhteiskäyttöreservissä n. 1450 MW saatavilla 

häiriöreserviä ja omaa häiriöreserviä n. 290 MW. Häiriöreservillä on tarve vain ylössäätöön, eli 

paikkaamaan jos sähköntuotantoa tippuu verkosta. Taajuusohjatussa häiriöreservissä on 

esimerkiksi erinäiset yksittäiset teollisuuslaitokset, jotka tiputtavat kuormitustaan, kun niiltä 

vaaditaan tai vastaavasti voimalaitos tuotantoaan tarvittaessa. [94] 
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Tekniset vaatimukset 

Taajuusohjatun häiriöreservin yhdeltä toimittajalta tarjotun reservin minimikoko on 1 MW 

[94]. Taajuusohjattu häiriöreservi on nopeasti toimivaa reserviä, jota otetaan käyttöön, kun 

taajuus laskee alle 49.9 Hz taajuuden. Kun taajuus on 49.9 Hz, on reservituotteen aktivoinnin 

alettava. Reservistä on aktivoiduttava 50 % 5 sekunnin aikana ja täyden 100 % 30 sekunnin 

kuluessa reservin aktivoinnista. Taajuusohjatun häiriöreservin on kyettävä kytkeytymään 

uudelleen 15 minuutin kuluessa edellisestä aktivoinnista [98]. Tämä vaatimus päivittyi vuonna 

2019 osaksi taajuusohjattua häiriöreserviä [99]. 

 

 

Kuva 25. Taajuusohjattujen häiriöreservien aktivointikäyrät. [98] 

 

Reservin aktivoinnin tulee tapahtua lineaarisesti yllä olevan kuvan 25 käyrien mukaisesti. 

Vasen kuvaaja kuvastaa portaattomasti tehoaan säätävän reservikohteen vaatimusta 

lineaarisesta aktivoinnista, jossa vihreä katkoviiva kuvastaa sallittua poikkeavaa 

aktivointikäyrää, jos säätäjä ei sinistä käyrää kykene toteuttamaan. Oikea kuvaaja kuvastaa 

releohjatun kuorman asteittaista lineaarista kytkemistä, jossa punainen käyrä kuvastaa 

esimerkkiä vaatimusten täyttävästä relekuorman aktivoinnista. Relekytketty kohde voidaan 

vaihtoehtoisesti irtikytkeä samanaikaisesti, edellyttäen että irtikytkentä-aika on alle 5 s jos 

taajuus on alle 49.7 Hz, alle 3 s jos alle 49.6 Hz ja alle 1 s jos alle 49.5 Hz. Kuorman saa 

täydessä irtikytkentämallissa kytkeä takaisin verkkoon vasta kun taajuus on ollut vähintään 49.9 

Hz kolmen minuutin ajan. [98] 

 

Tärkeä osa reservituotteelle on myös varsinaisen tehon mittaaminen, mitä reservi kuluttaa. Näin 

pystytään määrittämään verkkoon vapautettavissa oleva tehomäärä. Pätöteho-mittaukselle on 
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määritetty teknisisissä vaatimuksissa vähintään 0.01 MW resoluutio ja 0.5 % tarkkuus 

reservikohteen nimellistehosta. Tehoa mittaavaan ja rekisteröivän laitteen maksiminäytteenotto 

väli on 0.2 s. Reservin tarjoajan vastuulla on myös mitata verkon taajuus valitsemastaan 

pisteestä verkosta, vähintään 10 mHz tarkkuudella [98]. 

 

4.3.4 Taajuuden vakautusreservit (Frequency Contaiment Reserve) – taajuusohjattu 

käyttöreservi (FCR-N) 

Taajuusohjattu käyttöreservi on käytössä kokoaikaisesti taajuuden vakauttamiseksi. Tätä 

reserviä pidetään yhteensä 600 MW saatavilla, jotta taajuutta pystytään säädellä tarpeen 

mukaan 49,9 – 50,1 Hz taajuusalueella. Taajuusohjattua käyttöreserviä käytetään siis sekä 

tehonlisäykseen sekä pudottamiseen, jotta pystytään taajuutta molempiin suuntiin 

vakauttamaan. Taajuusohjatun käyttöreservin käyttö tapahtuu muutaman minuutin viiveellä 

automaattisesti taajuuden perässä. [94] 

 

Tekniset vaatimukset 

Tarjotun käyttöreservin täytyy Fingridin vaatimusten mukaan olla täysin symmetristä, eli 

reservituotteen on kyettävä samassa suhteessa sekä ylös- että alassäätöön; jos taajuus on 49.9 

Hz tai alle tämän, täytyy ylössäätöä tapahtua tai vastaavasti jos taajuus on 50.1 Hz tai yli, niin 

tapahtuu alassäätöä.  

Käyttöreservin täytyy olla aktivoitunut täysin kolmen minuutin kuluessa, jos taajuus on 

laskenut 0.1 Hz. Tapahtuvan aktivointikäyrän täytyy olla mahdollisuuksien mukaan täysin 

lineaarinen alla olevan kuvan 26 vasemman kuvaajan mukaisesti tai releohjatun reservin 

tapauksessa vasemman kuvaajan mukaisesti.  

 

 

Kuva 26. Taajuusohjattujen käyttöreservien aktivointi. [98] 
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Taajuusohjatun käyttöreservin vaatimukset taajuudensäädön kuolleen alueen suhteen tiukentui 

vuoden 2020 alusta alkaen niin, että kuollut alue saa olla vain 50 ± 0.01 Hz, kun tätä ennen se 

sai olla ± 0.05 Hz [98]. Taajuudensäädön kuolleella alueella tarkoitetaan pienintä mahdollista 

taajuuden muutosta, mihin reservikohde reagoi niin, että pystytään mittaamaan aktivoituva 

pätöteho. Toisin sanoen, reservien on kyettävä aktivoimaan ja raportoimaan muutettua 

reserviään pienemmästä kantaverkon nominaalitaajuuden poikkeamasta kuin ennen.  [100] 

 

4.3.5 Taajuuden palautusreservit (Frequency Restoration Reserve) – Automaattinen 

taajuudenhallinta reservi (aFRR) 

Taajuuden palautusreservit ovat reservejä, joilla nimensä mukaisesti vika- tai 

poikkeustilanteissa taajuus palautetaan nominaalitasolle. Taajuuden palautusreservejä ovat 

automaattinen taajuudenhallintareservi ja säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat.  

Automaattinen taajuudenhallintareservi otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2013 uutena 

reservitapana tasapainottaa verkon taajuutta. Sen nimenomainen tarkoitus on automaattisesti 

palauttaa taajuus 50 Hz tasolle. Sen avulla tehdään sekä ylös- että alassäätöä ja reservin 

tarjoajan minimitarjousteho on 5 MW. Reservit Fingrid hommaa tuntimarkkinoilta sekä muista 

pohjoismaista. Automaattisen taajuudenhallintareservin hankinta tapahtuu aina ennalta 

määritetyillä aamu- ja iltatunneilla, jotka Fingrid ilmoittaa [101]. Kokonaisreservin määrä on 

ollut aamutunneilla 400 MW ja muilla ajankohdilla 300 MW. Esimerkkinä vuonna 2020 on 

viikoille 40 – 53 hankinta-ajankohdat olleet seuraavanlaiset: Öisin joka päivä kello 00.00 – 

01.00, päivällä arkisin (ma-pe) 05.00 – 09.00 sekä viikonloppuisin (la-su) 07.00 – 10.00 ja 

iltaisin arkipäivinä 13.00-00.00 ja viikonloppuisin 16.00 – 00.00. [102] 

 

Tekniset vaatimukset 

Automaattisessa taajuudenhallinta reservissä Fingrid lähettää aktivointisignaalia 10 s välein, 

joka kuvastaa tarvitseeko reservikohteen toteuttaa alassäätöä tai ylössäätöä. Aktivointisignaalin 

saannista reservin on aktivoitava koko reservi 5 min kuluessa ja reservituotteen aktivoinnin on 

alettava viimeistään 30 s jälkeen aktivointisignaaliin saamisesta, kuvan 27 mukaisesti. 



49 

 

   

 

 

 

Kuva 27: Minimiaktivointi nopeus aFRR reserville. [103] 

 

Kuten aikaisemmassa kappaleessa on mainittu, reservin minimimäärä on 5 MW. Aktivoituvan 

tehon tarkkuudeksi on määritelty ± 10 % tarkkuus pyydetystä reservistä.  

 

4.3.6 Taajuuden palautusreservit (Frequency Restoration Reserve) – Säätösähkö- ja 

säätökapasiteettimarkkinat (mFRR) 

Säätösähkömarkkinat ovat Fingridin ja muiden pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöiden 

ylläpitämä markkinapaikka, jossa tuotannon ja kuormien haltijat voivat jättää tarjouksia 

säätökykyisistä reserveistään. Säätösähkömarkkinat poikkeavat muista reservituotteista siinä, 

että kyseessä on manuaalinen tuote, jota hallinnoidaan Fingridin kantaverkkokeskuksesta. 

Sieltä käsin Fingrid aktivoi tarpeen mukaan saatuja reservitarjouksia normaaleissa ja 

häiriötilanteissa [104]. Säätösähkömarkkinoiden osaksi tuli keväällä 2016 

säätökapasiteettimarkkinat [104]. Säätökapasiteettimarkkinoilla säätösähkötarjouksen jättäjä 

sitoutuu jättämään tietyn kapasiteetin verran säätösähkötarjouksia ja saa tästä sitoumuksesta 

sovitun korvauksen [105]. 

 

Säätösähkömarkkinoille jätettyjen säätötarjousten minimikoko on 5 MW kun ne pystytään 

elektronisesti tilaamaan, sallien yhden alle 5 MW tarjouksen kutakin käyttötuntia kohden, jos 

sen pystyy myös aktivoimaan elektronisesti. Jos elektroninen tilaus ei ole mahdollista niin 

minimi on 10 MW. Tarjoukset pystytään peruuttamaan vielä 45 minuuttia ennen käyttötuntia, 
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jonka jälkeen tarjoukset muuttuvat sitoviksi. Säätökapasiteettimarkkinoilla kapasiteeteistä 

kilpaillaan viikon mittaisilla hankintajaksoilla, jonka päätteeksi Fingrid valitsee tarjousten 

pohjalta itselleen parhaat tarjoukset. Kapasiteettitarjoukset voivat enimmillään olla 50 MW ja 

minimissään 5 MW. Mikäli kapasiteettitarjousta pienentää hyväksytyn kapasiteettitarjouksen 

jälkeen, siitä seuraa sanktio. [105] 

 

Tekniset vaatimukset 

Muista reserveistä poiketen, manuaalisissa reserveissä ei toteuteta säätökokeita [106]. 

Kyseisissä manuaalisissa palautusreserveissä reservikohteen säädön täytyy olla toteutettavissa 

viimeistään 15 minuutin kuluessa reservin tilauksesta. Reservikohteen täytyy kyetä vähintään 

kolmen tunnin yhtämittaiseen aktivointiin ja sen täytyy olla uudelleen aktivoitavissa saman ajan 

jälkeen, jonka kohde oli aktivoituna. Tämä aika on rajoitettu vähintään kolmeen ja enintään 

kuuteen tuntiin [105]. Jotta reservi hyväksytään Fingridin toimesta, on reservin toimittajan 

tarjottava Fingridin vaatimat dokumentaatiot mFRR tuotteelle, jotka verifioivat tarjottavan 

reservikohteen validiteetin [106]. Myös reservikohteen tarjoajan on tarjottava reaaliaikatiedot 

(maksimissaan 60 s välein), joista käy ilmi, että reservikohde on aktivoitunut. Tämä voi olla 

esim. pätötehomittaustiedot. [106] 

 

4.3.7 Korvaukset eri reservituotteissa 

Eri reservituotteissa on erilaiset korvaustasot riippuen reservituotteista. Joka reservillä on omat 

markkinapaikkansa, jossa toimimisen edellytyksenä on kyseiselle markkinalle tehty sopimus 

Fingridin kanssa [90]. 
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Nopea taajuusreservi 

 

 

Kuva 28: Nopean taajuusreservin hankinta ja keskiarvo hinta 2020-2021.  [107] 

 

Tällä hetkellä nopeaa taajuusreserviä hankitaan tuntimarkkinoilta sen mukaan, milloin 

sähköverkon inertia on alhainen [96]. Nopeaa taajuusreserviä on kuvan 28 mukaisesti viimeksi 

hankittu touko-elokuussa 2020. Tämän jälkeen nopealle taajuusreserville ei ole ollut tarvetta, 

koska sähköverkon inertia on pysynyt tarpeeksi korkealla tasolla ilman sitäkin. [107] 

 

Taajuusohjatut käyttö- ja häiriöreservit 

Taajuusohjattujen häiriöreservien hankinta tapahtuu kahdella eri markkinalla: 

vuosimarkkinalla ja tuntimarkkinalla. Nämä markkinat ovat reservikohtaiset käyttö- ja 

häiriöreservissä. [108] 

 

Vuosimarkkinoilla on kiinteä hinta vuodeksi, joka on määräytynyt edellisvuoden avoimen 

tarjouskilpailun perusteella. [109]. Tuntimarkkinoilla hinta määräytyy edellisenä vuorokautena 

jätettyjen tarjousten mukaisesti. Näistä tarjouksista Fingrid vahvistaa seuraavan vuorokauden 

tuntikaupat. Reservin toimittajan korvaus on kalleimman tilatun tarjouksen mukaan jokaiselle 

osapuolelle. [109] Tuotteet eivät voi toimia samaan aikaan sekä tunti- että vuosimarkkinoilla, 

koska vuosimarkkinoilla tarjottu reservi sidotaan siihen. [108]. 
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Kuva 29: Taajuusohjatun käyttöreservin tunti- ja vuosimarkkinahinnat ja hankinnat vuosilta 2014- 2019. 

[110] 

 

Kuvan 29 mukaisesti taajuusohjattua käyttöreserviä on hankittu tuntimarkkinoilta 

moninkertainen määrä vuodesta 2017 alkaen verrattuna aikaisempaan, joten hankittu FCR-N 

kapasiteetti on melkein yhtä suuri sekä vuosi- että tuntimarkkinoilta. Näin myös 

kokonaishankintamäärä on kasvanut vuodesta 2014. Taajuusohjattujen käyttöreservien hinnat 

ovat sekä vuosi- että tuntimarkkinoilla pysynyt kohtalaisen tasaisina viimeisen viiden vuoden 

aikana.   
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Kuva 30. Taajuusohjatun häiriöreservin tunti- ja vuosimarkkinahinnat ja hankinnat vuosilta 2014- 2019 

[110] 

 

Taajuusohjatun häiriöreservin puolella hankintamäärä on kasvanut vuodesta 2016 alkaen 250 – 

300 MW tasolle. Huomattavaa on vuodesta 2017 alkanut kysyntäjoustavien kohteiden 

hankinnan vaikutus häiriöreservien korvaustasoihin; vuosimarkkinahinta on tasaisesti laskenut 

kyseisestä vuodesta lähtien, joka viittaa reservien runsaaseen saatavuuteen vuosimarkkinoilla. 

Hintojen lasku on jatkunut vuodelle 2020, kun vuosimarkkinahinta on laskenut 2.6 
€

𝑀𝑊ℎ
 tasolta 

1.9 
€

𝑀𝑊ℎ
 tasolle [111]. Myös keskimääräiset tuntimarkkinahinnat ovat laskeneet vuodesta 2016 

alkaen, kuitenkin kasvaneen viimeiselle kahdelle vuodelle.  
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Kuva 31: Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) määrä (MW) ja hinta (€/MW) tuntimarkkinoilla vuoden 

aikana. [109] 

 

Mielenkiintoinen huomio toukokuu-heinäkuun maksetuista korvauksista, kun tarkastellaan 

taajuusohjatun häiriöreservin tuntimarkkinoiden hankintaa ja hintaa vuoden ajalta. Kuvasta 31 

voi huomata korkean hintapiikin kesäkuukausille. Tämä hinnan nousu johtuu kevättulvista, 

jolloin vesivoimalat, jotka ovat suuria häiriöreservien tarjoajia, eivät pysty tarjoamaan 

häiriöreserviä vaan joutuvat käyttämään tuotantokapasiteettiansa tulvista selviämiseen [122]. 

Tämä hankinta-ajanjakso tekee isoimman vaikutuksen tuntimarkkinan keskimääräiseen 

vuosihintaan; muun vuoden osalta korvaustaso on pääsääntöisesti vuosimarkkinahinnan tasolla. 

Varsinainen hankinta pysyy melko samana tämänkin kesäajan läpi, kuten kuvaajan sininen 

käyrä kuvastaa. 
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Automaattinen taajuudenhallintareservi  

Automaattisessa taajuudenhallintareservissä reservin tarjoaja jättää reservitarjouksensa 

Fingridille joko ylös- tai alassäätönä. Saatava korvaus määräytyy suoraan jätetyn tarjouksen 

mukaan niillä hinnoilla, jotka tarjouksessa on määritetty alas- ja ylössäädölle. [112] 

 

 

 

 

Kuva 32: Automaattisen taajuudenhallinta keskihankinta ja -hinta  hankintatuntia kohden 2014 - 2019. 

[110] 

 

Hankintamäärät automaattiselle taajuudenhallinta reserville ovat alas- ja ylössäätönä melko 

samansuuruiset, pysyen myös jokseenkin samalla tasolla viimeisen viiden vuoden aikana, pl. 

vuosi 2016 jolloin hankintatarve on ollut pieni. Keskihinta reserville on tasaisesti laskenut 

vuoteen 2017 asti, jonka jälkeen hankintahinta on noussut varsinkin alassäädössä.  [110] 
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Säätösähkömarkkinat  

 

 

Kuva 33. Säätösähkömarkkinoitten reservin hankinta ja hinnan kehitys. [110] 

 

Säätösähkömarkkinoiden hankintamäärät ylös- ja alassäädön suhteen ovat pysyneet jokseenkin 

samana viimeisen viiden vuoden ajan. Hankintahinnat ovat hiukan nousseet vuodesta 2017, 

mutta kokonaistrendi on pysynyt samana. [110]  

 

 

4.4 Reservimarkkinoiden kehitys 

Reservituotteisiin on tulossa monia uudistuksia tulevina vuosina.  Taajuusohjattuihin 

reserveihin uutuutena tulee alassäätöön käytettävä taajuusohjattu häiriöreservi, auttamaan 

ylitaajuustilanteissa. Tämä tuote tulee toimimaan ylössäätöön tarkoitetun FCR-D reservin 

peilikuvana, eli täysin samoin ehdoin. Tämän reservin käyttöönoton ennakoidaan tapahtuvan 

vuoden 2021 aikana. [113]. Myöskään vuoden 2021 alusta alkaen ei ole enää voinut 

hyväksyttää FCR-D reserviin yksiportaisesti aktivoituvia reservikohteita. Taajuusohjattuihin 

reserveihin kohdistunee pohjoismaiden yhdessä kehittämän taajuusohjattujen reservien 

kehitysprojektin myötä uusia vaatimuksia, kunhan projekti valmistuu kesällä 2021. [114] 

 

Myös säätösähkömarkkinat kehittyy, kun itsenäisen aggregoinnin pilottia jatketaan vuonna 

2021, jossa itsenäisellä aggregaattorilla on myös tasevastuu. Tämän lisäksi pilotissa on 

pienemmän 1 MW tarjouskoon salliminen, jota tällä hetkellä testataan sallimalla yksi 
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tämänkokoinen tarjous toimijoilta, kunhan se on elektronisesti aktivoitavissa. 

Säätösähkömarkkinoilla myös valmistellaan muutosta niin kutsuttuun varttitaseeseen, joka 

tarkoittaa, että tarjoukset tehtäisiin tunnin sijasta vartille. [115] 
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5 KASVIHUONEET OSANA KYSYNTÄJOUSTOA 

Kasvihuoneiden mahdollisuutta osaksi kysyntäjousto reserviä on tutkittu ensimmäisiä kertoja 

jo 2014 Fingridin teettämässä Pöyryn tutkimuksessa. Kyseisessä tutkimuksessa jo silloin 

todettiin, että osana taajuusohjattua häiriöreserviä tai säätösähkömarkkinoiden kautta 

kasvihuoneet pystyisivät toimimaan osana reservimarkkinoita. [4] Seuraavaksi käydään läpi 

kasvihuoneiden tilanne osana Suomen sähköverkkoa ja sen jälkeen kasvihuoneiden 

implementointi osaksi kysyntäjoustomekanismeja. 

 

5.1 Kasvihuone osana sähköverkkoa 

5.1.1 Energian kulutus 

Kasvihuoneet kokonaisuudessaan ovat merkittävä energian kuluttaja Suomessa. Suomessa 

kasvihuoneiden energian kulutus oli vuonna 2017 kokonaisuudessaan 1628 gigawattituntia 

(GWh/a), josta sähkön kulutuksen osuus oli 599 GWh. Muita käytettyjä energiamuotoja 

kasvihuoneissa on yleisesti ollut turve (230 GWh), puu- ja peltoenergia (462 GWh), ostettua 

lämpöenergiaa (162 GWh) ja uusiutumattomia (171 GWh). Kasvihuoneiden sähköenergian 

kulutus on kasvanut vuosi vuodelta; kasvihuoneiden energian kulutus kasvoi vuodesta 2014 

kokonaisuudessaan 57 GWh. Kuvasta 34 pystytään näkemään, että siinä missä sähkön kulutus 

on kasvanut vuosi vuodelta, on kasvihuoneiden muu energiantarve vähentynyt joka neljäs vuosi 

katsauksessa. Huomattavaa on, että uusiutumattomien energialähteiden käyttö on vähentynyt 

viimeisen 15 vuoden aikana vajaasta 1000 GWh vain alle 250 GWh tasolle. [116] 
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Kuva 34: Suomen kasvihuoneyritysten energian kulutus aikavälillä 2006-2017 [116] 

 

Kun Suomen kokonaissähkön kulutus oli vuonna 2017 87.5 TWh, tämä tarkoittaa, että 

kasvihuoneissa kulutettu sähkön kulutus oli noin 0.57 % kokonaiskulutuksesta. [117] 

 

5.1.2 Verkon rakenne ja sähkönkulutus 

Kasvihuoneissa suurin osa sähkönkulutuksesta koostuu kasvihuonevalaistuksesta, jos tällaista 

on asennettu. Esimerkkinä Hämäläisen Akin [78] opinnäytetyössä esitelty kasvihuone, jossa 

2500 m2 kokoisen kasvihuoneen liitäntäteho sähköverkkoon on 400 kW ja kahdessa tällaisessa 

kasvihuonevalaisimia on yhteensä 624 (312 per kasvihuone). Pelkkien kasvihuoneiden osuus 

otetusta tehosta on 374.4 kW, joten kasvihuoneet ottavat 94 % koko puutarhan sähkönkäytöstä. 

Kasvihuoneessa on käytetty 600 W suurpainenatriumlamppuja.[118] 

 

Kasvihuoneissa tyypillistä on käyttää 400V pääjännite syöttöä 230V yksivaihejännitteen sijaan, 

koska valaisimissa tarvittava teho on korkea ja näin ollen pääjännitteellä saadaan kaapelivirtoja 

ja häviöitä pienemmäksi. [118] 

 

5.2 Kasvihuoneet osana kysyntäjoustoa 

Vuodesta 2016 alkanut kasvihuoneiden integrointi kysyntäjoustoon on kehittynyt siihen, että jo 

vuonna 2019 Suomen suurimmat kasvihuoneet olivat integroitu osaksi Suomen sähköveron 
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taajuusohjattua häiriöreserviä. Vuonna 2019 kasvihuoneet kattoivat kokonaisuudessaan 200 

MW osuuden 270 MW häiriöreservistä. [3] Seuraavaksi käydään läpi kasvihuoneiden 

integrointi reservimarkkinoille;  Integroinnin toimijat, kasvihuoneiden reservimarkkinapaikat 

ja loppuasiakkaiden näkökulmasta hyödyt olla osana kysyntäjoustoa.  

 

5.2.1 Integraattorit ja reservimarkkinapaikat 

Suomessa kasvihuoneiden integrointi osaksi kysyntäjoustoa on suurimmaksi osaksi tapahtunut 

itsenäisen aggregaattorin, Sympowerin toimesta. Sympowerin kokoama reservi on näin ollen 

melkein koko kasvihuoneiden tarjoama 200 MW reservi. Sympower on ollut mukana alusta asti 

kasvihuoneiden integroinnissa, aloittaen vuonna 2016 alkaneilla asennuksilla kasvihuoneisiin. 

Näin ollen kasvihuoneita on ollut valmiina kysyntäjoustamiseen osana reservimarkkinoita 

vuonna 2017. [119] 

 

 

Kuva 35. Kasvihuone, joka liittyi osaksi kysyntäjoustoa Sympowerin kautta 2020.   

 

Kasvihuoneet ovat toimineet pitkälti taajuusohjatussa häiriöreservissä (FCR-D) [3][119][122] 

aina vuoteen 2020 asti. Kun nopeataajuusreservi (FFR) otettiin käyttöön, osa Sympowerin 
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reservikohteista on myös toiminut osana sitä, koska kohteet voivat samanaikaisesti toimia 

molemmissa markkinapaikoissa.  

Kasvihuoneet ovat soveltuneet kuormitustyypiltään taajuusohjattuun häiriöreserviin; tarve 

pelkälle ylössäädölle eli kuormituksen laskemiselle on soveltunut kasvihuonevalaistukseen ja 

aktivoitumisaika (5s 50 % ja 30 s 100%) [98] on luonnistunut traditionaalisella HPS-

valaistuksellakin [119]. Tätä oli ennakoitu Fingridin ja Pöyryn kysyntäjoustoa kartoittavassa 

selvityksessä vuonna 2014 [4].  

 

5.2.2 Kasvihuoneen integrointi osaksi kysyntäjoustoa  

Reservin tarjoajana ja itsenäisenä aggreettorina, Sympower on toiminut yhteytenä yksittäisten 

kasvihuoneiden (reservin omistajan) ja häiriöreservejä tarvitsen Fingridin välissä.  

 

 

Kuva 36: Toimintakaava Fingridin, Sympowerin ja kasvihuoneyrittäjien välillä [119]. 

 

Kuvan 36 mukaisesti, Sympower huolehtii Fingridin kanssa tehtävästä reservin validoinnista ja 

kasvihuoneissa olevista tarvittavista välineistöistä, jotka edellytetään Fingridin asettamien 

taajuuden vakautusreservien teknisten vaatimusten täyttämiseksi [98].  

 

Tekninen toteutus 

Tekninen toteutus kasvihuoneeseen koostuu Sympowerin toimittamien ohjauslaitteiden ja 

tehomittarien asentamisesta  kasvihuonekohteeseen. 
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Kuva 37. Ohjauslaitteiston implementaatio kasvihuoneen sähkönjakokaappiin. Havainnekuva vielä 

aloittamattomasta asennuksesta, jossa ohjausvälineet on tuotu tarkoitettuun asennuskohteeseen.  

 

Kuvan 37 mukaisesti, ohjauslaitteisto asennetaan sähkönjakokaappiin, joka mahdollistaa 

etäältä, langattoman yhteyden kautta, kasvihuoneen valaistuksen päälle ja pois asettamisen. 

Kuormien ohjaus automaattisesti on välttämätön vaade, että reservi pystyy toteuttamaan 

häiriöreservin vaatimukset ja reagoimaan taajuuden muutoksiin. Langaton etäohjaus 

mahdollistaa Sympowerille kaikkien reservikuormien (kasvihuoneiden) ohjauksen 

häiriötilanteiden laajuuden ja Fingridin tarpeen mukaan. Yleisesti kasvihuoneesta kytketään 

joko kaikki valaistus pois tai jätetään tiettyjä henkilötila-valoja päälle. [119] 
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Kuva 38: Kasvihuoneen muuntajakeskus, johon asennetaan tarvittavat etäluettavat tehomittarit. 

 

Jotta reservikohde pystyy raportoimaan tarvittavalla tarkkuudella kuluttamansa tehon, tarvitaan 

myös etäluettavat tehomittarit, joilla pystytään mittaamaan kohteen kuluttama teho 

normaalitilanteessa ja reservin aktivointitilanteessa. Näin reservikohteesta pystytään 

reaaliajassa raportoimaan sen tehonkulutus, jonka Sympower välittää Fingridille 

reservivaatimusten mukaisesti [98] [119].  

 

Reservikorvauksen toimintamalli  

Kasvihuonereservin mukaan ottaminen häiriöreserveihin maksaa, koska kohteeseen tarvitaan 

valaistuksen ohjauksen ja tehonkulutuksen seurannan mahdollistavat ohjauslaitteet sekä niiden 

asentamiseen valtuutetut henkilöt. Itsenäisen aggregaattorin, eli tässä tapauksessa Sympowerin, 

toimintamalli asiakkaiden kanssa on ollut, että Sympower hoitaa kaikki asennuksesta koituvat 

kulut ja veloittaa nämä asiakkaan Fingridiltä saatavista reservikorvauksista, kunnes 

asennuskulut on kuitattu. Näin kasvihuoneasiakas ei joudu maksamaan isompaa alkukorvausta, 

vaan tämä kulu maksetaan saatavista reservikorvauksista [119]. 
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5.2.3 Kysyntäjoustoon osallistumisen hyödyt ja haitat 

Kasvihuoneyrittäjälle selvä etu taajuusohjattuun häiriöreserviin osallistumisesta on 

reservikorvaus, joka kasvihuoneyrittäjän koosta ja sähkönkulutuksesta riippuen on sadoista 

euroista kymmeniin tuhansiin euroihin [1][119][109]. Alla esimerkki korvauksen 

muodostumisesta ja esimerkkiasiakkaan sähkön hinnasta. 

 

Esimerkkilaskut: 

Kasvihuoneasiakkaalla 300 kW liitäntäteho, vuosittainen kulutus tunneissa 4400 tuntia. 

Sähkön hinta: 

Referenssinä Järvi-Suomen Energian keskihinta energiaviraston tilastoista (hinta 

pienteollisuuden tyyppikäyttäjälle T2, siirtohinta sisältää sähköveron, ALVin ja 

huoltovarmuusmaksun) ja Nord Pool – spot hinta energialle (sis. ALV). [120][121].  

Laskuyhtälö:  

 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 𝑃𝑜𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝐷𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 ∗  (𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜 + 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ) (1) 

Missä 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖: Sähkön vuosihinta kuluttajalle (€) 

𝑃𝑜𝑡𝑡𝑜: Ottoteho verkosta (kW) 

𝐷𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖: sähkönkulutus vuodessa (h) 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜: Sähkön keski-siirtohinta, ALV 24 % + sähköverko + huoltovarmuusmaksut (
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
) 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎: Sähkön energiahinta, ALV 24%, Nord Pool Suomen aluehinta (
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
) 

 

Kun lasketaan vuoden 2020 Nord Pool Spot energiahinnalla (ALV 24%) 3,47 
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
 ja Järvi-

Suomen keskihinnalla (ALV 24 %) sähkön siirtohinnalla 7,01 
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
 (sisältäen luokan 2 

sähköveron 0, 87172 
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
 sekä huoltovarmuusmaksut).  Näin saadaan: 
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𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖(2020) = 300 kW ∗ 4400 h ∗  (7, 01 
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
+ 3,47 

𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
)  ≈ 140 000 € 

 

Mikäli sähkön energia- tai siirtohinta nousee 1 
𝑠𝑛𝑡

𝑘𝑊ℎ
, tarkoittaa se laskuesimerkin sähkön 

kulutuksella reilun 13 000 € hinnan nousua sähkölle. Vastaavasti energian kulutuksen 

tippuminen 10 – 20 % esim. kaasupurkauslampuista LED-valaistukseen vaihtaessa [55] tiputtaa 

sähkölaskua useita kymmeniä tuhansia euroja. 

 

Korvaus reservistä, taajuusohjattu häiriöreservi 

Laskuyhtälö: 

 

C𝐹𝐶𝑅 = 𝑃𝑜𝑡𝑡𝑜 ∗ 𝐷𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 ∗ C𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎𝑡   (2) 

 

Missä 

C𝐹𝐶𝑅 : Reservikorvaus vuodessa (€) 

𝑃𝑜𝑡𝑡𝑜: Ottoteho verkosta (kW) 

𝐷𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖: sähkön kulutus vuodessa, pysyvyys (h) 

C𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑚𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎𝑡: Häiriöreservien vuosimarkkinakorvaus kyseiselle vuodelle (
€

𝑘𝑊ℎ
) 

 

Kun häiriöreservin vuosimarkkinahinta vuonna 2020 on ollut 1,9 
€

𝑀𝑊ℎ
 = 0.0019 

€

𝑘𝑊ℎ
 [109], 

saadaan  

C𝐹𝐶𝑅−𝐷(2020)  = 300 kW ∗ 4400 h ∗  0,0019 
€

𝑘𝑊ℎ
≈ 2500 € 

 

Joten vuonna 2020 FCR-D korvaus on asiakkaalle melkein 2 % sähkön hinnasta takaisin. 

Jos asiakas on aloittanut vuonna 2017, silloin vuosimarkkina korvaus on ollut 4,7 
€

𝑘𝑊ℎ
 . [124] 

Näin ollen kokonaiskorvaus on ollut 
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C𝐹𝐶𝑅−𝐷(2017)  = 300 kW ∗ 4400 h ∗  0,0047 
€

𝑘𝑊ℎ
≈ 6200 € 

 

Joten korvaustaso on tippunut reservin aloitusajoista kolmannekseen. Vertailuksi, jos 

kasvihuone kykenisi toimimaan taajuusohjatussa käyttöreservissä (FCR-N), korvaus olisi 

vuoden 2020 FCR-N vuosimarkkinakorvauksella (13,2 
€

𝑀𝑊ℎ
 = 0.0132 

€

𝑘𝑊ℎ
): 

 

C𝐹𝐶𝑅−𝑁(2020)  = 300 kW ∗ 4400 h ∗  0,0132 
€

𝑘𝑊ℎ
≈ 17 400 € 

 

 

Kasvihuoneyrittäjälle haittaa osallistumisesta tulee tapahtuvista sähkökatkoksista. Nämä ovat 

Sympowerin mukaan keskimäärin alle 10 min mittaisia [119] ja kokonaisuudessaan 

yksittäiselle yrittäjälle näitä osuu noin 10 kappaletta vuodessa [1][119]. Näistä ei yrittäjien 

kokemusten pohjalta ole ollut haittaa toiminnalle eikä lyhyet katkokset häiritse kasvien 

kasvamista [119].  

 

5.2.4 Kasvihuoneiden kehitys osana kysyntäjoustoa 

Kasvihuoneet ovat toimineet 2017-2019 lähinnä taajuusohjatussa häiriöreservissä. Kuten 

kappaleen alussa todettiin, ovat ne 2020 kesäkuusta asti pystyneet toimia myös nopeassa 

taajuusreservissä, jonka tekniset vaatimukset ovat linjassa taajuusohjatun häiriöreservin kanssa 

ja ne toimivat samalla markkinapaikalla. Taajuusohjatussa häiriöreservissä toimiminen on 

vaatinut reservin tarjoajalta, Sympowerilta, myös uudistuksia kohteisiin teknisten vaatimusten 

tiukentuessa; vuonna 2019 taajuusohjattuun häiriöreserviin tullut vaatimus 15 min 

uudelleenkytkentä ajasta on Sympowerin mukaan vaatinut teknisiä muutoksia tietyissä 

Sympowerin asiakkaiden asennuksissa [119]. Tulevia muutoksia taajuusohjattuun 

häiriöreserviin on releohjattujen kohteiden lineaarisesti paloittain aktivoituminen [123], mikä 

voi aiheuttaa muutoksia, jos kohteet on aikaisemmin aktivoitu yksiportaisella releohjauksella.  

 

Uusia mahdollisuuksia reservimarkkinoilla tuo uutena tuotteena reservimarkkinoille tuleva 

taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuote [123]. Tämä mahdollistaa kohteiden osallistumisen 

myös tehonkulutuksen lisäämiseen, jos kohteessa on valaistus, jota pystyttäisiin tarvittaessa 
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ohjaamaan hetkellisesti korkeammalle teholle ja näin kasvattamaan tehonkulutusta. [123]. 

Vastaavasti jos kohde kykenee jatkuvaan ylös- / alassäätöön on reservin toimiminen 

taajuusohjatussa käyttöreservissä mahdollista, jossa vuosikorvaus taso on vuonna 2020 ollut 

13.5 
€

𝑘𝑊ℎ
, mikä on yli 7-kertaa korkeampi kuin taajuusohjatussa häiriöreservissä [124]. Myös 

Sympowerin puolelta on tähän markkinatuotteeseen ollut kiinnostusta [119].  
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6 YHTEENVETO 

 

Kasvihuonevalaistus on pitkään ollut kaasupurkausvalaisimilla (HPS ensisijaisesti)  tehtyä 

valaistusta jo monien vuosikymmenten ajan. Viimeinen kymmenen vuotta on ollut ihmisille 

suunnatussa sisävalaistuksessa jo LED-valaistus painotteista , mutta vieläkään vuonna 2020 

tämä ei ole kasvihuoneissa vielä hallitseva tilanne. Tärkein syy asialle on vieläkin LED-

valaisimien moninkertainen hinta HPS valaisimiin nähden, joka on iso kynnys monelle 

kasvihuoneyrittäjälle. Vaikka LED-valaistus kasvihuoneissa tarjoaa nykyisellään loistavat 

mahdollisuudet kasvatuksen optimisointiin ohjauksen ja värispektrin muokkaamiseen 

kasvatettavan lajikkeen ja lajin kehitysvaiheen mukaan, ei nämä seikat ole tehneet LED-

valaistuksesta hallitsevaa valaistuskeinoa kasvihuoneyrittäjien parissa. Toki LED-valaistus on 

tarjonnut hyvän hybridiratkaisun (HPS-ylävalot, LED-välivalot), joka on yleistynyt monissa 

kasvihuoneissa. 

 

Kysyntäjouston toteutuksesta kasvihuoneissa voidaan todeta, että 2017 alkanut integrointi 

Sympowerin toimesta on ollut tehokasta ja näin ollen Suomessa kasvihuoneita on onnistuneesti 

integroitu osaksi kysyntäjoustoa taajuusohjattuna häiriöreservinä jo tarvittava määrä. 

Taloudellisesti häiriöohjattuun taajuusreserviin liittyminen on hyödyttänyt kasvihuoneyrittäjiä 

2,5 – 10 %:ia vuotuisesta sähkölaskusta. Sympowerin datan mukaan asiakas kohtaa noin 

kymmenen valaistuksen poiskytkennän vuodessa, jotka ovat kestoltaan alle puoli tuntia. Siihen 

nähden korvaus on ollut hyvä aiheutettuun vaivaan nähden ja koska keskeytykset eivät ole 

aiheuttanut mitään haittaa yrittäjän pääelinkeinolle eli kasvien kasvatukselle (kasvit pystyvät 

sietämään lyhyitä keskeytyksiä), on haitta ollut lähinnä työntekijöille, kun valot ovat 

sammuneet. Sympowerin bisnesmallissa asiakas ei joudu maksamaan alussa laitteiston 

integrointia, vaan asennuskustannukset vähennetään asiakkaan saamista korvauksista. Tämä 

malli on varmastikin ollut hyödyksi reservin saamisessa.  

 

Teknisesti taajuusohjattuun häiriöreserviin liittyminen ei ole ollut riippuvainen kasvihuoneen 

toteutetusta valaistuksesta: suurin osa häiriöreservissä olevista kasvihuoneista on HPS-

valaistusta, joista valaistusta on kytketty pois päältä kokonaan tarvittava määrä. Yleisesti 

kasvihuoneesta on joko lähtenyt kaikki valaistus pois tai jätetty tiettyjä henkilötila-valoja 
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päälle. Vuoden 2019 häiriöreservin tiukentuneet vaatimukset uudelleen kytkemisajasta (15 

min) aiheutti Sympowerille muutoksia omiin ohjausjärjestelmiin, mutta tämä ei varsinaisesti 

rajoittanut vanhalla teknologialla olevia kasvihuoneita osana toimimisessa. Yllä olevien 

seikkojen pohjalta voidaan todeta, että kasvihuoneiden toiminta osana kysyntäjoustoa ei ole 

paljoa rasittanut mukana olevia kasvihuoneita, mikä on tietysti tavoiteltu tilanne kaiken 

kaikkiaan, koska reservimarkkinatoiminta on vain pieni osa kasvihuoneiden 

kokonaisliiketoimintaa. Nykyisillä teknisillä vaatimuksilla kasvihuoneet pystyvät minkälaisella 

valaistusratkaisulla tahansa toimia osana taajuusohjattua häiriöreserviä, kunhan ulkoinen 

aggregaattori kuten Sympower on toteuttamassa tarvittavan energiamittaus- ja ohjauslaitteiston 

kasvihuoneeseen. Tiukentuvien teknisten vaatimusten ongelmia todennäköisesti ratkaistaan 

ohjausteknisesti niin kauan, kun taloudellisesti on järkevää säilyttää traditionaalinen HPS-

valaistus kasvihuoneessa. 

 

Nykyinen tilanne ei ole jatkuva, koska taajuusohjatun häiriöreservin korvauksen laskeva 

kehitys ajaa tilanteen siihen, että reservissä oleminen on taloudellisesti vähemmän kannattavaa. 

Tämä kun yhdistetään päivittyviin vaatimuksiin, voidaan kohdata tilanne ettei teknistä 

toteutusta ole kannattava lähteä toteuttamaan pelkästään nykyiseen FCR-D ylössäätöreserviin. 

Tämän vuoksi kasvihuoneita on jo lähdetty integroimaan myös osaksi muita häiriöreserviä 

kuten nopeaan käyttöreserviin ja integrointi taajuusohjattuun käyttöreserviin (FCR-N) on 

tutkittu. Taajuusohjatussa käyttöreservissä korvaushinta on 7-kertainen vuonna 2020 FCR-D 

verrattuna, joka houkuttelee kasvihuoneita ja aggregaattoria siirtymään siihen FCR-D sijaan. 

 

Mikäli kasvihuoneet lähtevät mukaan taajuusohjattuun käyttöreserviin (FCR-N), on 

valaistuksen muututtava kehittyneemmäksi, koska FCR-N reservissä tapahtuu kokoaikaista 

taajuuden mukaan olevaa ylös- ja alassäätöä. Tämän mahdollistamiseksi asiakas tarvitsee 

säädettävät valaisimet, jotka ovat nominaali-tilanteessa alle maksimi valomäärän, jotta 

valaistusta saadaan koko ajan säädeltyä ylös- ja alaspäin.  Mikäli asiakas vaihtaisi valaistuksen, 

LED-valaistuksella kaasupurkausvalaistuksen korvaaminen tarkoittaisi, että koko valaistuksen 

hyötysuhde paranee ja asiakas pystyisi laskemaan sähkön kulutusta monta kymmentä 

prosenttia. Tämän seurauksena tarjottava reservi pienenisi. Jos reservikorvaus on 

lähtökohtaisesti pieni, asiakas hyötyy taloudellisesti huomattavasti enemmän alenevasta 

sähkölaskusta kuin mitä tämä vaikuttaa asiakkaan reservikorvaukseen. Tietysti kasvihuoneet 
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voivat ottaa käyttöön tehokkaampaa valaistusta ilman että laskevat varsinaista kulutetun 

tehonmäärää, ottamalla käyttöön saatavan lisävalaistuksen kasvatuksessa. 

 

Jos pohditaan kysyntäjouston mahdollisuutta ihmisille suunnattuun valaistukseen, on ongelmat 

erilaiset kuin kasvihuoneissa. Ihmisille suunnatussa valaistuksessa on laaja-alaisesti 

rakennuksissa LED-valaistus käytössä ja vaihtoehtoisia valonohjausjärjestelmiä olemassa, 

joihin olisi mahdollista integroida kysyntäjoustoon vaadittava ohjaus mukaan. Näin ollen 

tekninen integraatio olisi yhteistyössä aggregaattorin ja valonohjaus-yritysten välillä 

todennäköisesti toteutettavissa ja koska yleisissä rakennuksissa pohjoismaissa on paljon 

säädettävää valaistusta, olisi toteutus myös FCR-N reserviin mahdollista teknisesti. Mahdollisia 

ongelmia on koko toimijaketjun sitouttaminen kysyntäjoustoon mukaan 

(valaistuksenohjauksen tarjoaja – rakennuksen omistaja – aggregaattori) sillä tavoin että se 

kaikkia hyödyntää. Toinen haastava tekijä liittyy valaistustehon laskemisen / kasvattamiseen 

niin, että kuormaa ohjattaessa ei tästä ihmisille aiheudu haittaa. Tämä voi tarkoittaa pitkiä 

viiveitä valaistustehon himmennyksessä, mikä osaltaan hankaloittaa osallistumista moneen 

häiriöreservi-tuotteeseen.    
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