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IFLEX on Euroopan Unionin innovaatio- ja tutkimusohjelman Horisontti 2020 rahoittama 

hanke, jonka tavoitteena on saada energiankuluttajat osaksi kysyntäjoustoon vastaamista. 

IFLEX-projektin ydinkonseptina toimii älykäs henkilökohtainen avustaja iFLEX Assistant, 

joka on kehitetty tukemaan energiankuluttajia joustavuuden hallinnassa. 

Tämän diplomityön tavoitteena oli pilotoida ja tutkia iFLEX Assistant -ohjelmistopalvelua 

käytännön olosuhteissa, sekä selvittää palvelun toimivuus ja luotettavuus. Lisäksi työn ta-

voitteena oli saada kiinteistön asukkaat sitoutumaan pilotointiin. 

Työssä pilotoitiin ja kerättiin tietoa iFLEX Assistantin toimivuudesta asuinkerrostalossa. 

IFLEX Assistant hyödyntää sähkön ja kaukolämmön kysyntäjoustoa, sääennustetietoja, 

energiankulutustietoja sekä kiinteistöstä mitattua historiadataa. Tutkimuksen aikana suori-

tettiin kaksi 1–2 tunnin mittaista pilotointijaksoa, joissa kiinteistön lämmönkulutusta rajoi-

tettiin. Tulokseksi saatiin noin 30 prosentin kaukolämmön kulutushuippujen lasku pilotoin-

tia edeltäviin arvoihin verrattuna. Kulutushuippujen laskua demonstroitiin esimerkki vuoro-

kauden aikana, mistä tulokseksi saatiin noin 7 prosentin kaukolämmön kulutuksen lasku. 

Lisäksi pilotoinnin avulla saatiin vähennettyä rakennuksen energiankulutuksesta aiheutu-

neita CO2-päästöjä, sekä luotua asukkaiden informointi-  ja rekrytointisuunnitelma. 

Diplomityö esittää tiivistetyn yleiskuvan kysyntäjouston toteuttamisesta asuinkerrostalossa 

kysyntäjoustosta kiinnostuneelle henkilölle tai taholle. Pilotoinnin avulla demonstroidaan 

lämmönkäytön ohjausta asuinkerrostalossa. Lisäksi työn raportointiosuus tukee esimerkkien 

avulla kuluttajien sitouttamista kysyntäjoustotoimijoiksi.  
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The iFLEX is a project founded by the European Union`s H2020 innovation and research 

program, which aims to integrate energy consumers into demand response. The core concept 

of the iFLEX-project is the intelligent personal assistant called iFLEX Assistant, which has 

been developed to support energy consumers in managing flexibility. 

The purpose of this Master`s thesis has been to pilot and study the iFLEX Assistant software 

service in practice, as well as the functionality and reliability of the continuous service. In 

addition, the purpose of the work was to get the residents of the property to commit to pilot-

ing.  

The work piloted and collected information on the functionality of iFLEX Assistant in an 

apartment building. IFLEX Assistant utilizes the demand response for electricity and district 

heating, weather forecast data, energy consumption data and historical data measured from 

the building. During the study, two 1–2 hour pilot periods were conducted in which the heat 

consumption of the building was limited. The result is a significant reduction in pre-pilot 

peak heat consumption peaks of around 30 precent. The decrease in consumption peaks was 

demonstrated during the example day, resulting in a decrease in district heating consumption 

of around 7 percent. In addition, the piloting reduced CO2 emissions from the building's 

energy consumption and an information and recruitment plan for the residents were devel-

oped. 

The Master`s thesis presents a comprehensive overview of the implementation of demand 

response in an apartment building. The pilot demonstrates the control of heat use in an apart-

ment building. In addition, the reporting of the work uses examples to support the commit-

ment to be flexible actors.  
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KIITOKSET 

 

Diplomityön toimeksiantajana toimii Caverion Suomi Oy, joka on mukana EU:n innovaatio- 

ja tutkimusohjelman H2020 rahoittamassa iFLEX-projektissa. IFLEX-projektin tavoitteena 

on saada energiankuluttajat osaksi kysyntäjoustoon vastaamista. Tarkoituksena on helpottaa 

kuluttajien osallistumista energiankulutuksen säätelyyn kysyntään reagoivien ohjelmien 

avulla. IFLEX-projektin ydinkonseptina toimii älykäs henkilökohtainen avustaja iFLEX As-

sistant, joka on kehitetty tukemaan energiankuluttajia joustavuuden hallinnassa. Tämän dip-

lomityön tarkoituksena on tutkia ja pilotoida iFLEX Assistant -ohjelmistopalvelu sekä saada 

kiinteistön asukkaat aktiivisiksi toimijoiksi. 

Haluan kiittää diplomityöni tarkastajina toimineita Tero Tynjälää ja Päivi Sikiötä sekä dip-

lomityöni ohjaajaa Olli Nummelinia saamistani arvokkaista palautteista ja asiantuntevista 

neuvoista. Lisäksi haluan kiittää Caverion Suomea, joka mahdollisti diplomityöni ajankoh-

taisen aiheen sekä osallistumiseni iFLEX-hankkeeseen. Tahdon myös kiittää Caverionin 

muita työntekijöitä ja kyseisessä projektissa mukana olleita, sekä erityisesti Suomen pilo-

tissa toimineita VTT:n työntekijöitä asiantuntevista keskusteluista. Erityiskiitoksen haluan 

antaa Simo Tähtiselle, joka on auttanut pilottikohteen tuntemuksessa sekä iFLEX Assistan-

tin käyttöönotossa ja pilotoinnissa. Lopuksi tahdon suuresti kiittää läheisiäni saamastani tu-

esta ja kannustuksesta niin diplomityön, kuin opintojeni aikana.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Symbolit 

Φ [W] lämmitysteho  

∆𝑡 [h] mittausajanjakson pituus  

𝜌 [kg/m3] veden tiheys  

𝑃 [W] sähköteho  

𝑄 [kWh] kaukolämmön kulutus  

𝑇𝑚 [°C] kaukolämmön menoveden lämpötila  

𝑇𝑝 [°C] kaukolämmön paluuveden lämpötila  

𝑊 [kWh] sähkönkulutus  

𝑐𝑝 [kJ/kg C] veden ominaislämpökapasiteetti  

𝑞𝑣 [m3/s] tilavuusvirta 

 

Lyhenteet 

AFM Automated Flexibility Management, Automatisoitu joustavuu-

den hallinta 

AMR Automatic Meter Reading, Etäluettava sähkömittari 

API Application Programming Interface, Sovellusohjelmointiraja-

pinta 

BEMS Building Energy Management System, Rakennuksen energian-

hallintajärjestelmä 

CHP  Compined Heat and Power, Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

CO2  Hiilidioksidi 

DR  Demand Response, Kysyntäjousto 

DSM  Demand Side Management, Kysyntäpuolen hallinta 
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DT  Digital Twin, Digitaalinen kaksonen 

EU  Euroopan Unioni  

FMI  Finnish Meteorological Institute, Suomen ilmatieteenlaitos 

HEMS Home Energy Management System, Kodin energianhallintajär-

jestelmä 

IEA  International Energy Agency, Kansainvälinen energiavirasto 

iFA  iFLEX Assistant 

IRENA International Renewable Energy Agency, Kansainvälinen uusiu-

tuvan energian virasto 

JACE  Java Application Control Engine, Java-sovelluksen ohjauskone 

kVA  Kilovolttiampeeri 

MQTT Message Queuing Telemetry Transport, Tiedon kuljetin laittei-

den välillä 

oBIX open Building Information Xchange, Avoin rakennuksen tieto-

kanta 

PED  Positive Energy District, Positiivisen energian alue 

PILP  Poistoilmalämpöpumppu 

RAI Resource Abstraction Interface, Automaattinen joustavuuden ra-

japinta  

REST Representational State Transfer, Arkkitehtuurimalli ohjelmointi-

rajapintojen toteuttamiseen 

SG  Smart Grid, Älykäs sähköverkko 
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1 Johdanto 

Rakennetun ympäristön osuus kulutetusta energiasta ja kasvihuonekaasupäästöistä on tällä 

hetkellä merkittävä. Suomessa yli neljännes kulutetusta energiasta kuluu rakennuksissa, ai-

heuttaen noin 30 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Vähentämällä rakennusten hiili-

dioksidipäästöjä voidaan hidastaa ilmastonmuutosta. Itse rakentamisen osuus energiankäy-

töstä ja päästöistä on noin 5 prosenttia. (Rakennusteollisuus 2020.) Maailmanlaajuinen ener-

giantuotannon murros on käynnissä, jonka tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä. 

Tällä hetkellä uusiutuvien energianlähteiden käyttö lisääntyy, kun taas hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee. Uusiutuvien energianlähteiden käy-

tön myötä energiantuotanto tulee vaihtelemaan yhä enemmän sääolosuhteiden mukaan. Epä-

luotettavan energiantuotannon takia tarvitaan joustavia energiankuluttajia säätelemään omia 

kulutustottumuksiaan. Yhtenä ratkaisuna on sähkön ja lämmön kysyntäjousto. 

Energiajärjestelmän muutos ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tarkoita vain muutoksia 

energian tuotantotavoissa, vaan myös energiankulutuksessa. Erityisen merkittävä vaikutus 

energian tuotantotapojen muutoksella on sähköjärjestelmään, sillä sähkön tarve tulee lisään-

tymään tulevaisuudessa. Uusiutuvien sähköntuotantotapojen tuotannon säätäminen ei ole 

yhtä yksinkertaista tai kannattavaa, kuin fossiilisilla polttoaineilla toimivissa voimalaitok-

sissa. Tämän vuoksi sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpito vaatii tulevaisuudessa lisää 

kulutukseen reagointia eli kysyntäjoustoa. (Bremer ym. 2017, 4.) 

Perinteisesti energian tuotanto on seurannut kulutus niin, että loppukäyttäjät ovat käyttäneet 

tarvitsemansa määrän energiaa ja tuotantomäärä on säädetty vastaamaan kysyntään. Kulu-

tusta on kuitenkin mahdollista tasapainottaa monin eri tavoin. Kuluttajat voivat tukea säh-

köverkon vakautta osallistumalla energiajärjestelmän joustavuuden parantamiseen, ja sa-

malla pienentää sähkölaskuaan. Yleisesti kuluttajat tietävät kysyntäjouston toteutuksesta ja 

markkinapotentiaalista suhteellisen vähän. 
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1.1 Tausta 

Diplomityön tarkoituksena on tutkia ja pilotoida iFLEX-hankkeessa kehitelty iFLEX Assis-

tant -ohjelmistopalvelu. IFLEX (Engaging Energy Consumers in Flexible Energy Con-

sumption) on osana Horisontti 2020 (H2020) Euroopan unionin (EU) rahoittamaa tutkimus- 

ja innovaatio-ohjelmaa. (iFLEX 2021.) IFLEX-projektin tavoitteena on saada energianku-

luttajat osaksi kysyntäjoustoon vastaamista. Tarkoituksena on helpottaa kuluttajien osallis-

tumista energiankulutuksen säätelyyn kysyntään reagoivien ohjelmien avulla. Hankkeessa 

tutkitaan erityisesti kotitalouskuluttajia. Caverionin lisäksi Suomen pilottikohteen pilotoin-

tiin osallistuu Teknologian tutkimuskeskus VTT, joka on Suomen suurin soveltavaa tutki-

musta toteuttava tutkimuskeskittymä sekä tutkimus- ja teknologiayhtiö. Kaikkien EU:n ra-

hoitusta saaneiden projektien on edellytetty käyttävän kuvassa 1 esitettyä tunnusta. 

 

Kuva 1. IFLEX hankkeen avustussopimustunnus (iFLEX 2021) 

 

Uusiutuvien energialähteiden kasvu luo entistä enemmän haasteita sähköntuotannon ennus-

tamiseen ja hallintaan. Tämän vuoksi tarvitaan uusia valvontamekanismeja kysynnän ja tuo-

tannon välisen tasapainon hallitsemiseen. Kuluttajilla on keskeinen rooli toimijana, sillä he 

hallitsevat suurinta osaa joustavista resursseista, kuten kodinkoneita ja ilmanvaihtojärjestel-

miä, joiden avulla voidaan tasapainottaa energiajärjestelmää. (iFLEX 2021.)   

iFLEX-projektin ydinkonsepti, älykäs henkilökohtainen avustaja iFLEX Assistant on kehi-

tetty tukemaan energiankuluttajia joustavuuden hallinnassa. IFLEX Assistant on ohjelmis-

toagentti, joka on vuorovaikutuksessa rakennuksen energiajärjestelmän, kuluttajan, eri si-

dosryhmien ja ulkoisten järjestelmien välillä. Ohjelmistoagentti optimoi energiakustannuk-

set, ympäristöjalanjäljen ja asuinolosuhteiden mukavuuden myötäilemällä asiakkaan toi-

veita. IFLEX Assistant perustuu automaation ja tekoälyn yhdistämään automatisoituun ky-

syntäjoustoprosessiin. Ohjelmistoagentti säätää kysyntään vastaamista automaattisesti 
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kuluttajan asettamien toiveiden mukaan helpottaen kuluttajan jokapäiväistä toimintaan. 

(iFLEX 2021.)  

IFLEX Assistant tullaan pilotoimaan kolmessa Euroopan maassa Suomessa, Sloveniassa ja 

Kreikassa, sekä se tullaan yksilöimään erikseen jokaisen pilottikohteen tarpeiden mukaan. 

Tässä diplomityössä tarkastellaan vain Suomessa sijaitsevaa pilottikohdetta. Suomen pilot-

tikohteena toimii Helsingissä sijaitseva opiskelija-asunnoista koostuva asuinkerrostalo.  

Suomen pilottikohde on toiminut myös aiemmin H2020 Euroopan unionin rahoittaman tut-

kimus- ja innovaatio-ohjelman pilottikohteena. Ennen iFLEX-projektia käynnissä oli hanke 

nimeltä HOLISDER (Integrating Real-Intelligence in Energy Management Systems ena-

bling Holistic Demand Response Optimization in Buildings and Districts). HOLISDER-

hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisvaltainen kysyntäjouston optimointi asuinalu-

eilla sekä rakennuksissa integroimalla energianhallintajärjestelmien älyä. Hankkeessa yhdis-

tettiin kehittyneitä teknologioita, jotka integroitiin avoimeen, yhteensopivaan ja turvalliseen 

tiedonhallinnan viitekehykseen. (Holisder 2021.) HOLISDER-hankkeesta saatuja tuloksia 

sekä pilottikohteeseen tehtyjä asennuksia tullaan hyödyntämään iFLEX-hankkeessa.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tavoitteena on pilotoida ja tutkia iFLEX Assistant -ohjelmistopalvelu 

käytännön olosuhteissa sekä selvittää palvelun toimivuus ja luotettavuus asuinkerrostalossa. 

Työssä tarkastellaan iFLEX Assistantin vaikutuksia asuinkiinteistön energiankulutuksiin pi-

lotoinnin aikana ja sen jälkeen, hiilidioksidipäästöihin sekä pyritään tunnistamaan mahdol-

liset riskitekijät. IFLEX Assistantin pilotointia tarkastellaan vain Suomen pilottikohteessa. 

Työssä tutkitaan myös kiinteistön käyttäjien sitouttamista hankkeeseen sekä mahdollisia 

kannustimia.  

IFLEX on kolmivuotinen hanke, joka on käynnistynyt vuoden 2020 lopussa. Hanke on jaettu 

kolmeen vaiheeseen, josta ensimmäinen vaihe päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä. Dip-

lomityössä huomioidaan ja analysoidaan ensimmäisen vaiheen aikana tehtyjä pilotointeja. 

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda iFLEX-kehyksen ja sen sovelluskohtaisen esi-

merkin iFLEX Assistantin vähimmäiskelpoinen tuote, joka otetaan käyttöön muutamasta 

valitusta käyttäjästä koostuvaan esipilotointiin.  Ensimmäisessä vaiheessa on myös 
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määritelty kriteerit loppukäyttäjien valinta- ja rekrytointimenettelyyn sekä luotu suunnitel-

mat käyttäjien informointiin ja kannustimiin pilotoinnin osalta. (iFLEX D7.1 2021, 14–15; 

23–26.) 

Pilotoinnin toisessa vaiheessa hyödynnetään ensimmäisestä vaiheesta saatua palautetta, 

iFLEX-kehyksen uusien toimintojen kehittämisessä sekä paremman käyttökokemuksen pa-

rantamiseen. Toisen vaiheen lopussa parannettu iFLEX-kehys sekä iFLEX Assistant vali-

doidaan piloteilla. Hankkeen kolmannessa vaiheessa kaikki puuttuvat toiminnot lisätään, 

sekä palvelun laatua hienosäädetään toisesta vaiheesta saadun käyttökokemuksen perus-

teella. Kolmannessa vaiheessa tavoitteena on myös saada lisää sitoutuneita loppukäyttäjiä 

sekä luoda enemmän teknisiä toimintoja palautteen keräämiseksi ja validoimiseksi. Lopulli-

nen iFLEX Assistantin tulisi toimia laajassa mittakaavassa. Hankkeen toinen ja kolmas vaihe 

suoritetaan myöhemmin, eikä niiden tuloksia käsitellä tässä diplomityössä. (iFLEX D7.1 

2021, 14–15; 23–26.) 

 

1.3 Työn rakenne 

Työn alussa tarkastellaan tutkimusta vahvistavaa teoriaa kysyntäjoustosta ja Suomen ener-

giamarkkinoista sekä esitetään Suomessa pilotoitava versio iFLEX Assistantista. Tutkimus-

osiossa tutkitaan iFLEX Assistantin käyttöönottoa pilottikohteessa sekä kiinteistön käyttä-

jien sitouttamista kysyntäjoustoon. Työn lopussa esitetään saadut tutkimustulokset ja johto-

päätökset. 

Luvussa 2 tarkastellaan kysyntäjoustoa teoriatasolla. Esitetään sähkön ja kaukolämmön ky-

syntäjouston mahdollistamia hyötyjä sekä niiden synnyttämiä haasteita. Luvussa ava-

taan Suomen energiamarkkinoita ja niiden toimintaa sekä esitellään mahdollisia tulevaisuu-

den kehitystrendejä. Lisäksi käsitellään sekä sähkön, että kaukolämmön tuotantoa ja hinnoit-

telua Suomessa, älykästä sähköverkkoa ja älykkäitä mittareita. Luvussa käsitellään myös 

aiempia tutkimuksia kysyntäjoustosta.  

Luvussa 3 tarkastellaan kysyntäjouston toteuttamista asuinkerrostalossa, mitä edellytyksiä 

vaaditaan kerrostalossa kysyntäjouston toteuttamiseksi sekä millaisia kysyntäjouston järjes-

telmäratkaisuja on kehitelty. Luvussa vertaillaan tällä hetkellä Suomen markkinoilla olevia 

muita kysyntäjoustonpalveluita.  
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Luvussa 4 käsitellään iFLEX Assistantia, sen arkkitehtuuria ja käyttöönotto. IFLEX Assis-

tantista esitetään Suomessa pilotoitava versio. Luvussa tarkastellaan kuutta toiminnallista 

osaa, josta iFLEX Assistant koostuu sekä esitellään niiden rakenteita ja yhteyksiä. Luvussa 

esitellään myös käyttöliittymä, josta on toteutettu kaksi eri versiota: julkinen ja yksityinen. 

Yksityinen käyttöliittymä on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille.  

Luvussa 5 tutkitaan Suomen pilottikohdetta, lämmönkäytön pilotointia sekä tarkastellaan 

kiinteistön käyttäjien sitouttamista. Luvussa tutkitaan asuinkerrostalon rakennusautomaa-

tiojärjestelmää sekä energiankulutusta. 

Luvussa 7 esitetään tutkimuksista saadut tulokset. Luvussa 8 analysoidaan saatuja tuloksia 

ja arvioidaan niiden pohjalta iFLEX Assistantin tulevaisuutta. Viimeisessä luvussa 9 esite-

tään yhteenveto koko tutkimuksesta.  
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2 Kysyntäjousto 

Yhteiskunta on alkanut sähköistyä kiihtyvällä vauhdilla, mikä aiheuttaa kulutuksen lisään-

tymistä ja näin luo tarpeita sähkön käytön ohjaamiseen. Sähköä tarvitaan uusiin tarpeisiin, 

kuten sähköautojen lataukseen tai lämpöpumppujen käyttöön. Lisäksi haasteita sähköjärjes-

telmälle luo uusiutuvien energianlähteiden lisääntynyt käyttö. Nämä muutokset aiheuttavat 

kuormitushuippuja sähköverkkoon ja sen myötä rasittavat sähkönjakeluun ja tuotantoon 

käytettävää infrastruktuuria. Huipputehojen hallintaan yhtenä ratkaisuna on kehittää parem-

mat edellytykset sähkön kysyntäjoustolle sähkömarkkinoilla. Mahdollistamalla sähkön lop-

pukäyttäjien ohjaus ja osallistuminen energiamarkkinoille, voidaan vaikuttaa merkittävästi 

kulutushuippuihin ja niiden aiheuttamiin päästöihin sekä yhteiskunnan energiankulutuksen 

tasapainottamiseen. (VTT 2018, 1–8.) 

Kysyntäjoustolla (Demand response, DR) tarkoitetaan energiankulutuksen vähentämistä tai 

sähkönkäytön siirtämistä korkean markkinahinnan ja kulutuksen ajalta edullisempaan het-

keen, mikä vähentää energiaverkon huippukysyntää. Tulevaisuudessa joustamattoman tuo-

tannon kuten uusiutuvan energian määrä kasvaa verkossa, mikä luo haasteita markkinamal-

lille, jossa käydään energialla kauppaa. (Fingrid 2021b.) Energiatehokkuusdirektiivi 

(2018/30/EU) on merkittävä askel kohti kysyntäjouston kehittämistä Euroopassa. 

(Zancanella ym. 2016.) Energian kysyntäjoustoa voi olla sähköllä ja lämmöllä. Yleisimmin 

joustoa kuitenkin saadaan sähköllä.  

Energiajärjestelmä kattaa energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen. Kaikki kolme vaihetta 

kehittyvät koko ajan uusien teknologioiden sekä eri energiamuotojen kuten sähkön ja läm-

mön välisten verkostojen muuttumisten myötä. Tulevaisuudessa energian käytön ajoitus on 

tärkeämpää kuin kulutettu energian määrä. (iFLEX D7.1 2021, 14–15; 23–26.) Kysyntäjous-

tolla halutaan saada energian loppukäyttäjät muuttamaan tavanomaisia kulutustottumuksi-

aan. Parantamalla energian loppukäyttäjien kulutustietämystä ja tätä myöden reagointiky-

kyä, saadaan kysyntäjoustolla näkymään lyhytaikaisia vaikutuksia sähkömarkkinoilla, 

minkä johdosta asiakkaat ja sähköyhtiöt saavat taloudellista hyötyä. Lisäksi parantamalla 

sähköjärjestelmän luotettavuutta ja laskemalla kulutushuippuja pitkällä aikavälillä, voidaan 

vähentää laitos- ja pääomakustannuksia kokonaisuudessaan sekä lykätä verkkopäivitysten 
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tarvetta. (Siano 2014.) Kuvassa 2. on esitettynä kysyntäjouston potentiaalin kehitys vuosina 

2018–2040 IEA:n kestävän kehityksen skenaarion mukaan. (IEA 2020b). 

 

Kuva 2. Kysyntäjouston potentiaali IEA:n skenaarion mukaan (IEA 2020b) 

 

Kysyntäjousto on kysyntään vaikuttamista, joka on pitkään käytössä ollutta kysynnän hal-

lintaa (Demand side management, DSM) markkinalähtöisempi lähestymistapa ja sopii hyvin 

kilpailluille sähkömarkkinoille. (Pihla ym. 2005, 4.) Kysynnän hallinta on suunniteltu lop-

pukäyttäjille hallitsemaan kuormiaan tehokkaammin pitkällä aikavälillä. Tavoitteena saada 

energiantuotanto ja kysyntä tasapainoon. DSM-ohjelmien avulla kannustetaan energian ku-

luttajia kysyntäjoustoon eri menetelmin, kuten taloudellisten kannustimien sekä kulutustot-

tumusten muutosten neuvonnan avulla. (Respond 2021; Gottwalt ym. 2011.) 

Kysyntäjousto voidaan jakaa kahteen eri ohjelmaan: implisiittiseen ja eksplisiittiseen kysyn-

täjoustoon. Kuluttaja voi käyttää vain toista DR-ohjelmaa tai valita molemmat eli niin kut-

sutun hybridi DR-ohjelman. Implisiittisessä eli kustannusperusteisessä kysyntäjoustossa ku-

luttajat joustavat kulutuksellaan kustannusten minimoimiseksi. Kuluttajat eivät kuitenkaan 

osallistu varsinaisesti energiamarkkinoille. Eksplisiittisessä eli kannustinperusteisessa ky-

syntäjoustossa kuluttajat taas osallistuvat suoraan markkinoille. Kuluttajat voivat ansaita li-

sätuloja itsenäisesti tai aggregaattorien kautta energiajärjestelmän tarpeen mukaisella jous-

tolla. Aggregaattorien tehtävänä on koota pienempien yksittäisten kuluttajien kuormat 
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yhteen ja myydä kuormaa energiamarkkinoille järjestelmän luotettavuuden ylläpitämiseksi 

sekä helpottaa kuluttajien osallistumista energiamarkkinoille. (Siano 2014.) 

Kysyntäjouston laajamittainen hyödyntäminen vaatii kokonaisvaltaisen näkemyksen 

muodostamisen kysyntäjouston toiminnalisuudesta, eri toimijoiden mahdollisista ristikkäi-

sistä rooleista, tiedonsiirtorajapintojen yhteensovittamisesta, toimijoiden liiketoimintaa tu-

kevasta markkinamallista sekä kysyntäjoustoa edistävän lainsäädännön kehittämisestä. 

Kysyntäjouston ansaintalogiikkaa, asiakkaiden ymmärrystä ja asiakkaille tarjottavia 

kannustimia osallistumisesta tulee kehittää. (Järventausta ym. 2015, 3–4.) 

 

2.1 Sähkön kysyntäjousto 

Sähkön säätötarve kasvaa uusiutuvien tuotantomuotojen lisääntyessä, koska tuotanto ei 

pysty joustoon, on kulutuksen joustettava. Älykästä sähkön kysyntäjoustoa tarvitaan lisää 

sähköverkkoon. (Pihla ym. 2005, 4.) Sähkön kysyntäjoustolla on merkittävä rooli energian-

kulutuksen vähentämisessä, energian kysynnässä, hiilijalanjäljessä ja valmistajien energia-

kustannuksissa (Fidelix 2021). Sähkön kulutuksen siirtäminen matalamman kysynnän het-

keen on hyvä keino tasoittaa kulutushuippuja, sekä vähentää sähköverkkojen kuormitusta. 

(Sun ym. 2016; Motiva 2021b.) 

Sähkön kysyntäjoustolla voidaan vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon säily-

miseen suurissa kuormitustilanteissa ja hinnanmuodostuksessa markkinoilla. Pohjoismais-

ten sähkömarkkinoiden toimivuus ja sen edistäminen on priorisoitu kaikissa Pohjoismaissa 

korkealle, minkä vuoksi kysyntäjousto on merkittävässä asemassa. (IEA 2020b.) 

Kysyntäjoustoon osallistuvien kuluttajien on mahdollista muuttaa sähkönkulutustaan siirtä-

mällä energiankulutuksen toiseen ajankohtaan, vähentämällä kulutusta tai käyttämällä itse 

tuotettua energiaa, mikä osaltaan vähentää riippuvuutta kantaverkkoon. Kuvassa 3 on esitet-

tynä sähkön kysynnän muuttamista yleisimmin käytettävin tavoin. Kuvassa esitetään lyhy-

ellä aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä eli kysyntäjousto toimenpiteitä sekä pidemmällä 

aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä, kuten energiatehokkuus ja strateginen kuormituksen 

kasvattaminen. Siirtämällä sähkönkulutusta korkeiden kulutushuippujen ajalta toiseen het-

keen mahdollistetaan kuluttajien osallistuminen kysyntäjoustoon. Tällöin sähkön kysyntää 

on vähemmän ja hinta on edullisempaa. Kuluttaja voi vähentää sähkönkulutusta monin 
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tavoin, kuten katkaisemalla virta tarpeettomista laitteista ja valaistuksesta sekä alhaisem-

malla sisälämpötilalla. Kolmantena tapana lisätä sähkön kysyntäjoustoa on tuottaa sähköä 

itse. (Gyamfi ym. 2013.) Loppukäyttäjiä motivoidaan joustoon sähkön hinnan muutoksilla 

tai kannustinmaksuilla, joiden tarkoituksena on vähentää sähkönkulutusta korkean markki-

nahinnan- sekä huippukuorman aikana. (Zancanella ym. 2016.) Kysyntäjouston avulla säh-

kön loppukäyttäjät pystyvät vaikuttamaan omaan sähkölaskuunsa sekä edistämään energia-

tuotannon ympäristötavoitteita. (Sun ym. 2016.) 

Kuluttaja voi itse suunnitella ja ohjata sähkönkulutustaan kontrolloidakseen kysyntäjoustoa 

tai automatisoida kysyntäjouston. Kun vastuu sähkönkulutuksen tasapainottamisesta säh-

köntuotantoon on sähkönkäyttäjällä itsellään, voi hän esimerkiksi seurata sähkön hintoja 

Nord Pool sähköpörssissä ja hintaennusteen mukaan sopeuttaa sähkön käyttöään. Tämä koe-

taan kuitenkin usein turhan haastavaksi, jonka vuoksi automatisoitu sähkön kysynnänsäätely 

on helpompi ratkaisu. Automatisoitu kysyntäjousto perustuu kysyntää säätelevään teknolo-

giaan tai sähkönmyyjän ja -käyttäjän yhteiseen sopimukseen. (Gyamfi ym. 2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Sähkön käytön muuttaminen eri tavoin (Tuomela 2018; Tahir ym. 2020; muo-

kattu) 

 

Nykyajan sähkömarkkinoilla kysyntäjouston eri mekanismien käyttöönotto on haasteellista 

eikä kysyntäjoustoa ole juuri hyödynnetty, kuin teollisuudessa. Erityisesti markkinaperus-

teista kysyntäjoustoa on ollut haasteellista toteuttaa pienasiakkailla ilman tuntimittaavia mit-

tareita ja tuntitietoihin perustuvaa taseselvitystä. (Sarvaranta 2010, 28.) 
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2.2 Kaukolämmön kysyntäjousto 

Kaukolämmön kysyntäjoustoa on huomattavasti hankalampaa hallita ja ennakoida kuin säh-

kön kysyntäjoustoa, sillä sitä ei voida samalla tavoin määrittää yleisiin energiantehokkuus-

toimiin, energian säästöön tai energian kysynnän rajoittamiseen. Tavoitteena onkin ajalli-

sesti siirtää rakennusten lämmönkulutusta kaukolämpöjärjestelmän kannalta optimaalisem-

paan ajankohtaan. Kaukolämmön kysyntäjousto perustuu lämmönkulutuksen hallinnan ke-

hittymiseen, lämpöenergian varastointiin sekä hukkalämmön hyödyntämiseen. (Energiate-

ollisuus 2015, 3–32). 

Kaukolämmön kysyntäjoustolla halutaan vaikuttaa kaukolämpöasiakkaiden kulutustottu-

muksiin siten, että saavutetaan säästöjä koko energiajärjestelmän tasolla. Kaukolämmönku-

lutus vaihtelee vuodenaikojen ja ulkolämpötilojen mukaan. Suomen ilmastossa kysyntäjous-

ton potentiaali on ajallisesti parhaimmillaan lämmityskuukausina, jolloin vuorokauden läm-

pötilaerot ovat suurimmat. Päivittäisessä kulutuksessa lämmöntarpeessa on yleensä kaksi 

kulutushuippua, jotka ovat aamulla sekä iltapäivällä. Kulutusvaihtelut heikentävät kauko-

lämpöjärjestelmän tehokkuutta ja aiheuttavat lisäkustannuksia. Kysyntäjouston kannalta on 

tärkeämpää seurata hetkellisen kaukolämpötehon tarpeen kehitystä kuin kaukolämpöener-

gian tarpeen kehitystä. Kaukolämmön kysyntäjouston hallinta on haastavampaa kuin sähkön 

kysyntäjouston, sillä kaukolämpöjärjestelmä toimii pidemmällä aikavakiolla. Lämmityksen 

lisääminen ja vähentäminen näkyvät sisälämpötilan muutoksessa vasta viiveellä. (Energia-

teollisuus 2015, 5.) 

Kaukolämpöjärjestelmän kysyntäjouston hyötypotentiaali on parhaimmillaan, mitä suurem-

mat erot ovat lämmöntuotantolaitoksilla tuotetun lämmön hinnassa ja mitä heikommat läm-

mön varastointimahdollisuudet ovat. Kysyntäjouston avulla kaukolämpöyritykset saavat mi-

nimoitua energian hankinta- ja tuotantokustannuksia sekä vähennettyä huippulämpökeskus-

ten ylös- ja alasajoa.  Kuormitusasteen lisäyksen avulla saadaan tuotantokapasiteettia paran-

nettua. Lämmöntuotanto yhteistuotantolaitoksella mahdollistaa alhaisemmat tuotantokus-

tannukset. Lämpöpumpuilla, sähkökattiloilla ja yhteistuotantolaitoksilla tuotettua lämpöä 

voidaan kuluttaa sähkönhinnan eikä lämmön tarpeen mukaan. Kaukolämpöverkkoa on mah-

dollista käyttää tehokkaammin kysyntäjouston avulla, mikä mahdollistaa verkoston laajen-

nusten lykkäyksen sekä alhaisemmat järjestelmän investointikulut. (Energiateollisuus 2015, 

3–32.) 
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Kaukolämmönkuluttajille mahdollistetaan alhaisemmat lämmityksen käyttökustannukset 

kysyntäjouston avulla, jos kaukolämpöä kuluu vähemmän. Energiakuluja voidaan myös vä-

hentää, jos asiakas siirtää kulutustaan kalliin lämmöntuotannon ajalta edullisempaan het-

keen. Tätä pyritään kehittämään kuluttajapalveluiden uusien hinnoittelu- ja liiketoiminta-

mallien avulla. (Energiateollisuus 2015, 14.) 

 

2.3 Kysyntäjousto ja Suomen energiamarkkinat 

Kysyntäjoustoon osallistuminen ja rakennusten tekniset ratkaisut ovat yhteydessä energia-

markkinoiden vaatimuksiin (Järventausta ym. 2015, 3–5). Esimerkiksi sähkön kysyntäjousto 

vaatii toteutuakseen koko energiajärjestelmän tarkastelua. Energiajärjestelmä kattaa ener-

gian tuotannon, jakelun ja kulutuksen, niin rakennuksissa, kaupungeissa, maissa kuin man-

tereilla. Uusien teknologioiden sekä eri energianmuotojen, kuten sähkön, lämmön ja jääh-

dytyksen välisten verkostojen kehittymisen myötä energian tuotanto, jakelu ja kulutus muut-

tuvat nopeasti. Siirryttäessä vähähiilisempään yhteiskuntaan on energiajärjestelmän muutut-

tava. Sähköajoneuvot ja energiavarastot lisääntyvät sekä kuormitusprofiilit muuttuvat, esi-

merkiksi lämpöpumppujen avulla. 

Suomessa vähähiilisyys perustuu toimitusvarmoihin verkkoihin, puhtaaseen energiaan ja 

toimiviin energiamarkkinoihin. Uuden puhtaan energiajärjestelmän toimivuuden perustana 

ovat sähkö-, kaukolämpö- ja kaasuverkot sekä joustavat markkinat. Suomen hallitus ja EU 

ovat asettaneet seuraavan vaiheen hiilineutraalius tavoitteeseen, jonka mukaan kaukoläm-

mön ja siihen kuluvan sähköntuotannon päästöt tulisi puolittua vuoteen 2030 mennessä. Il-

mastohaasteen ratkaisuun ja päästöjen seurantaan on luotu vähähiilisyyden tiekartta, joka 

arvioi sähkön, lämmön ja kaasun kysynnän kehitystä. Suomen hiilineutraalisuuden edelly-

tyksenä on päästöjen ja hiilinielujen tasapainottaminen. (Energiateollisuus 2021a; Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017.) 

EU:n CO2-päästöt ovat maailman kolmanneksi suurimmat, minkä vuoksi se on asettanut 

Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentymi-

sen nollatasoon vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU on luonut 

päästökauppajärjestelmän. Se on maailman ensimmäinen ja laajin hiilidioksidimarkkina. 

Päästökauppajärjestelmän tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja teollisuuden 
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kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentämällä sekä päästöttö-

mien energialähteiden käyttöä lisäämällä. (Euroopan parlamentti 2021a.) 

 

2.3.1 Sähkömarkkinat 

Toimivien sähkömarkkinoiden avulla varmistetaan yhteiskunnan sähkön saanti sekä sähkön 

kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen (Fingrid 2021a). Vuonna 1995 Suomen sähkö-

markkinat avattiin kilpailulle sähkömarkkinalain avulla (Sähkömarkkinalaki 

17.3.1996/386). Kaikki sähkön käyttäjät ovat voineet kilpailuttaa sähkön hankintaansa jo 

syksystä 1998 alkaen. Suomessa sähkön siirto on keskittynyt yhteen kantaverkkoyhtiöön 

Fingridin. Fingrid on luonnollisessa monopoliasemassa ja sen toimintaa sekä hinnoittelua 

valvoo Energiavirasto (Energiavirasto 2021, 8). Suomessa sähkön jakeluverkkoyhtiöitä on 

noin 80, ja niiden toiminta on säädeltyä monopolia. (Energiateollisuus 2021b.) Sähkömark-

kinat antavat sähkönkäyttäjille mahdollisuuden myydä omaa piensähköntuotantoa markki-

noille. Näin kotitaloudet saadaan mukaan aktiivisiksi toimijoiksi sähkömarkkinoille.  

Suomi on osana pohjoismaisia tukkusähkömarkkinoita eli Nord Poolia, johon kuuluu Suo-

men lisäksi muut Pohjoismaat sekä Baltian maat (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021; Vapaa-

vuori ym. 2014, 26). Nord Poolissa systeemihinta sähkölle muodostuu sähköpörssissä. Pörs-

sikauppaa käyvät sähkön vähittäismyyjät, tuottajat sekä suurimmat sähkön käyttäjät (Aalto 

ym. 2012, 13).  

Perinteinen sähkön tuotantorakenne ja systeemihinnan muodostuminen Nord Poolin sähkö-

pörssissä on havainnollistettu kuvassa 4. Kuvaan on piirretty sinisellä sähköntuotannon tar-

jontakäyrä sähkön tukkumarkkinoille. Tarjontakäyrä eli tuotantolaitosten ajojärjestys perus-

tuu tuotantomuotojen muuttuvien kustannusten mukaiseen järjestykseen. Muuttuvia kustan-

nuksia ovat tuotannon polttoaineen ja käytön kustannukset sekä tuotannon säädettävyys, esi-

merkiksi heikosti säädeltäviä sekä edullisen tai ilmaisen polttoaineen hyödyntäjiä ovat tuuli- 

ja vesivoima. Punaisella viivalla on kuvattu sähkön kysyntäprofiilia. Sähkön systeemihinta 

määräytyy tarjontakäyrän ja kysynnän leikkauspisteessä. (Ollikka & Auvinen 2017.) 
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Kuva 4. Sähköenergian systeemihinnan muodostuminen Nord Poolissa (Kara ym. 2008; 

muokattu) 

 

Sähkökauppaa käydään sähköenergialla, kun taas sähkötehosta eli sähkömarkkinoille tarjoa-

masta tuotantokapasiteetistä ei makseta mitään erillistä korvausta. Nord Pool -sähköpörs-

sissä käydään noin 70 prosenttia tukkusähkökaupasta. (Vapaavuori ym. 2014, 26.) Nord 

Poolissa on Elspot-markkina, joka on maailman suurin sähkön ”day-ahead” -markkina (Em-

power Enerim 2021). ”Day-ahead” -markkinoilla sähkön tuottajat, välittäjät, vähittäismyyjät 

sekä loppukäyttäjät voivat ostaa tai myydä energiaa seuraavan vuorokauden tunneille sulje-

tussa huutokaupassa muodostaen markkina-alueen systeemihinnan ja aluehinnat (Nord Pool 

2021; Vapaavuori ym. 2014, 26). Elspot-markkina on turvallinen ja likvidi markkinapaikka 

tukkusähkökauppaan. Aluehinnat poikkeavat systeemihinnasta, jos sähkön siirtokapasiteetti 

rajoittaa siirtoa alueelta toiselle. Sähköpörssin spot-hinta on Nord Poolissa muodostuva säh-

kön hinta jokaiselle vuorokauden tunnille ja se toimii vertailuhintana muussa sähkökau-

passa. (Nordic Green Energy 2021; Vapaavuori ym. 2014, 26.)  

Nord Poolissa käydään sähkökauppaa myös Elbas-markkinalla. Elbas-markkinoilla sähkö-

markkinoiden osapuolet voivat tarkentaa sähkönhankintaansa vuorokauden sisällä käyttö-

tuntia edeltävän tunnin alkuun asti. Sähkömarkkinoiden osapuolet vastaavat sähkötaseistaan 

eli siitä, että sähköntuottajat toimittavat lupaavansa määrän sähköä sekä sähkönkäyttäjä ja 
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vähittäismyyjä hankkivat käyttämänsä ja jälleenmyymänsä määrän sähköä. Fingrid vastaa 

valtakunnan sähkötaseesta, käymällä säätösähkökauppaa käyttötunnin aikana. Tasepoik-

keamat veloitetaan ja hyvitetään tasesähkökaupalla. (Vapaavuori ym. 2014, 26.) 

Valtakunnallisen sähköverkon käyttötunnin tehotasapainon ylläpitämiseksi Fingrid käyttää 

tasesähkön lisäksi hyödykseen reservejä. Eri toimijat voivat tarjota reservejä säätösähkö-

markkinoille ja myös muille reservimarkkinoille kuten taajuusohjattu käyttö (FCR-N, Re-

quency Containment Reserve for Normal Operating) ja häiriöreservit (FCR-D, Frequency 

Containment Reserve for Disturbances). Säätösähkömarkkinoilla Fingrid saa tarjoukset 45 

minuuttia ennen käyttötunnin alkua. Tarjottavien resurssien tulee myös olla käytettävissä 15 

minuutin kuluttua tilauksesta sekä todennettavissa reaaliaikaisesti. Tarjoukset ovat joko 

ylös- tai alassäätötarjouksia. Ylössäädön aikana kulutusta vähennetään tai tuotantoa lisätään, 

kun taas alassäädön aikana kulutusta lisätään ja tuotantoa vähennetään. Tarjottavia resurs-

seja tulee olla vähintään 5 MW:n edestä. Kysyntäjouston markkinapaikkoina voi siis toimia: 

vuorokausimarkkinat (Elspot/ Day-ahead), päivän sisäiset markkinat (Elbas), säätösähkö-

markkinat tai reservimarkkinat. (Fingrid 2021c.) Kuvassa 5 on esitettynä markkinoilla ole-

van kysyntäjouston määrä Suomessa (Fingrid 2021b).  

 

 

Kuva 5. Markkinoilla olevan kysyntäjouston määrä Suomessa status 1.9.2020 (Fingrid 

2021b; muokattu) 
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Globaalisti Suomi on edelläkävijä kysyntäjoustoinfrastruktuurissa ja sähkömarkkinoiden ke-

hityksessä. Suomessa on hyvin edistykselliset sähkömarkkinat, minkä vuoksi kysyntäjous-

toa on mahdollista hyödyntää useilla sähkömarkkinapaikoilla. Hyvät kotimaanmarkkinat 

edistävät vientiliiketoimintaa. (Honkapuro 2016.) 

 

2.3.2 Lämpömarkkinat  

Suomessa yleisimpänä lämmitysmuotona toimii kaukolämpö. Suomessa tuotettiin kauko-

lämpöä vuonna 2019 ensimmäistä kertaa enemmän uusiutuvilla polttoaineilla kuin fossiili-

silla polttoaineilla. Vuonna 2019 kaukolämpöä tuotettiin 38,1 TWh (2019), josta uusiutuvien 

polttoaineiden osuus oli 15,3 TWh, fossiilisten polttoaineiden 13,2 TWh, turpeen 5,7 TWh 

ja muiden energianlähteiden 4,0 TWh. (Tilastokeskus 2020a.) 

Kaukolämpöä voidaan tuottaa kahdella tapaa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa 

(CHP) tai erillisissä lämpölaitoksissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa lämpöä 

otetaan talteen sähköntuotannossa käytettävien turbiinien synnyttämästä hukkalämmöstä. 

Yhteistuotannon osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut merkittävästi, sillä se on 

energiatehokas tapa tuottaa energiaa. (Motiva 2019a.) 

Kaukolämmön hinta vaihtelee paikkakunnittain riippuen energiayhtiöstä ja tuotantotavasta. 

Yleensä kaukolämmön hinta jaetaan kolmeen maksukategoriaan, jotka ovat liittymis-, ener-

gia-, ja tehomaksu (perusmaksu). Liittymismaksu maksetaan liityttäessä kaukolämmityk-

seen. Liittymismaksun määrään vaikuttaa kiinteistön koko ja kiinteistön etäisyys lämpölai-

toksesta. Liittymismaksulla katetaan esimerkiksi verkoston ylläpitämiseen liittyviä kustan-

nuksia. Energiamaksu maksetaan käytetystä kaukolämmöstä. Pääasiassa jokaisesta kiinteis-

töstä löytyy kiinteistökohtainen kaukolämmön mittaus, jolla määritetään energiamaksun 

suuruus. Tehomaksu riippuu liittymän koosta. (Motiva 2019b.) 

  

2.3.3 Energiamarkkinoiden kehitystrendit 

Energiamarkkinoiden tulee kehittyä tulevaisuudessa, jotta Pariisin ilmastonmuutos sopi-

muksessa (COP21) määritellyt tavoitteet saadaan toteutettua. Pariisin sopimuksen mukaan 
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Euroopan kasvihuonepäästöt tulee saada nollatasolle vuoteen 2050 mennessä. COP21 ta-

voitteena on saada maapallon keskilämpötila pidettyä alle 1,5 ˚C. (United Nations 2021; 

Euroopan parlamentti 2021b.) Merkittäviä kehitystrendejä on nähtävissä sähköverkkotoi-

minnassa, sähkötehon riittävyydessä, lämmitysmarkkinoilla ja energiayhtiöiden toimin-

nassa. Sähköverkkotoiminnassa keskeistä on toimitusvarmuusvaatimusten toteutuminen 

sekä tarvittavien investointien rahoituksen mahdollistaminen. Sähkötehon riittävyys on suu-

rena huolenaiheena sähkön kysynnän ja uusiutuvan sähköntuotannon kasvaessa. Lämmitys-

markkinoilla kehitystrendit ovat kahdenlaisia alueista riippuen. Kasvukeskuksissa kysyntä 

on kasvussa, kun taas pienemmillä alueilla eri lämmitysmuotojen välillä on kilpailua. Ener-

giayhtiöiden tulee näyttää suuntaa kehitystrendeissä, joita ovat muun muassa kysyntäjousto, 

hajautettu pientuotanto, energiavarastot ja sähköautojen mahdollisuus energiansiirtoväli-

neenä. (Suomen energiatoimiala 2018, 2.) 

Uusiutuvan energian kasvu on suuressa nousussa, mikä johtuu tarpeesta vähentää CO2-pääs-

töjä, teknologian kustannusten laskusta sekä kasvavan energian kysynnän tarpeesta kehitys- 

ja alikehittyneissä maissa. Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälinen 

uusiutuvan energian virasto (IRENA) arvioi, että uusiutuvien osuutta maailmanlaajuisessa 

sähköntuotannossa on lisättävä tämänhetkisestä 25 prosentista 86 prosenttiin vuoden 2050 

loppuun mennessä. Uusiutuvan energian kasvu nähdään optimistisena, mutta osassa maail-

maa käytetään energiantuotantoon edelleen fossiilisia polttoaineita, esimerkiksi kaasua, öl-

jyä ja hiiltä. Usein syynä näiden energianlähteiden käyttöön on poliittiset syyt sekä halvan 

hiilen saanti. Liian hidas siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin aiheuttaa myös haasteita 

nopeasti kasvavaan sähkön kysyntään. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) julkaisemassa 

raportissa painotettiin uusien poliittisten linjausten tekoa, sillä yhteiskunta on edelleen isosti 

riippuvainen fossiilisista polttoaineista. (IRENA 2019; IEA 2020a.)  

Siirryttäessä kohti 100 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, tuotannon luotettavuus herättää 

huolenaihetta, mikä nostaa tarjonnan joustavuuden ja innovoinnin keskeiseen asemaan. Säh-

köä tarvitaan jatkuvasti, vaikkei tuulisi tai aurinko ei paistaisi. Sen takia järjestelmätason 

joustavuus eri energian varastointimenetelmillä, joustava lämmöntuotanto sekä sähkönsiir-

toverkot ovat välttämättömiä uusiutuvien energianlähteiden jakamisen ja niiden hetkittäisen 

vaihtelun tasapainottamiseksi. IRENA:n mukaan on tärkeää tarkastella kysynnän hallintaa 

vähentämällä, lisäämällä tai siirtämällä energian kulutusta tiettyyn ajanjaksoon. (IRENA 

2019; Fingrid 2021b.) 
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Energian varastointi on kehittynyt valtavasti sekä tullut kaupallisesti kannattavammaksi vii-

meisten vuosien aikana. Akkujen hinnat ovat laskeneet melkein 80 prosenttia viimeisten 

vuosien aikana. Energian varastointi muodostaa mahdollisesti hajautettuja energiaverkkoja. 

Tässä hajautetussa energiantuotannossa pienemmät sähkön-, lämmön- ja kylmäntuotannon 

laitokset ovat hajautettuna ympäri siirtoverkkoa. Hajautetun energiantuotannon lisääntymi-

nen vaikuttaa suuresti sähköverkon toimintaan. Lämmön- ja kylmäntuotannossa hajautettua 

tuotantoa on ollut jo aiemmin. (Wärtsilä 2020; Fingrid 2021b.) 

Akkujen lisäksi energian varastointiin on olemassa uusia tekniikoita, joita kehitetään ja tut-

kitaan koko ajan. Näiden tekniikoiden avulla pystytään vakauttamaan energiajärjestelmien 

kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Tarkoituksena on muuttaa ylimääräinen energia esimer-

kiksi vedyksi tai lämmöksi. Tällä tavoin pystytään vähentämään uusiutuvan energian tuo-

tannon rajoittamista. Eniten näitä teknologioita pystyttäisiin hyödyntämään tuuli- ja aurin-

koenergian tuotannosta jääneeseen ylimääräiseen sähköön. Vedyssä on kuitenkin omat haas-

teensa, sitä on helppoa ja edullista valmistaa, mutta sen kuljetuskustannukset ovat kalliit, sen 

pienen energiatiheyden vuoksi. Polttotekniikoilla on myös rajallinen kyky käyttää vetyä. Tä-

män vuoksi Power-to-X-tekniikka on noussut yhdeksi vaihtoehdoksi. Power-to-X-teknii-

kassa vety muutetaan metaaniksi tai metanoliksi, jonka jälkeen tuotetta on helpompi käyttää 

ja käsitellä energiantuotannossa. (Wärtsilä 2020; Zancanella ym. 2016.) 

Uusien kehitystrendien myötä tullaan sähköjärjestelmältä vaatimaan enemmän älykkyyttä ja 

joustokykyä kuin ennen. Nykyiset sähköverkot ovat vanhentumassa ja niihin tarvitaan suuria 

investointeja. Tulevaisuuden tarpeet tyydyttävä älykäs sähköverkko (Smart Grid, SG) liittää 

yhteen järkevän sähkönkäytön, varman sähkönjakelun sekä ilmastonmuutoksen torjunnan. 

Sähköautot sekä kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat yleistyvät synnyttäen uudenlaisia 

energiayhteisöjä, jotka tarvitsevat toimiakseen älykkään sähköverkon. Älykäs sähköverkko 

vaatii tehokkaan, hyvin suunnitellun ja toteutetun automaation. Se on kustannustehokas tek-

ninen alusta, joka mahdollistaa kuluttajien osallistumisen sähkömarkkinoille sekä hiilineut-

raalin ja digitaalisen yhteiskunnan. (Elenia 2021; Motiva 2021a; Sarvaranta 2010, 28.) 

Älykkäällä sähköverkolla mahdollistetaan varastointiratkaisut sekä voidaan hallita tuotan-

non ja kulutuksen eroja. Älykkään sähköverkon ratkaisut ovat avainasemassa vähähiilisen 

yhteiskunnan toteuttamisessa. Hajautetun sähköntuotannon varastointi akustoihin muissa 

kuin verkosta erillään olevissa kohteissa on ollut vähäistä. Akustoja voidaan käyttää myös 

säätöelementteinä jakelu- ja siirtoverkossa. Ylituotantoa voidaan mahdollisesti varastoida 
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sähköautoihin tulevaisuudessa. Sähköautojen akut toimisivat hajautettuna sähkövarastona ja 

tasapainottaisivat verkon kuormitusta. Tällöin älykkäät sähkömarkkinat optimoisivat säh-

könkulutusta ja varavoimaa tarvittaisiin yhä vähemmän. (Elenia 2021; Motiva 2021a.) Säh-

köautojen akkujen hyödyntämisessä sähkövarastona on kuitenkin haasteita. Akkujen toi-

miessa aktiivisena sähkövarastona ne kuluisivat suunniteltua nopeammin, sillä jokainen 

akun latauskerta kuluttaa akkua. Lisäksi akut ovat sähköautojen kallein osa, minkä vuoksi 

akun kulutuksesta aiheutuneet kulut pitää korvattua auton omistajalle.  

Sähköjärjestelmän tapaan kaukolämmöllä ei ole olemassa avoimia markkinoita Suomessa, 

minkä vuoksi paikallinen kaukolämpöyhtiö on taho, joka määrittää kysyntäjoustoon liittyvät 

vaatimukset ja mahdolliset kannustimet. Kaukolämpöteollisuus on kuitenkin läpikäymässä 

muutosta, missä kaukolämpöverkkoa ollaan muuttamassa kaksisuuntaiseksi eli lämpöä myy-

täisiin ja ostettaisiin. Lisäksi uusia hinnoittelumalleja tutkitaan sekä kehitetään jatkuvasti 

lisää. (Pöyry 2016.) 

 

2.4 Huippukysyntä 

Huippukysynnällä tarkoitetaan energian maksimaalista kysyntää tietyllä ajan jaksolla. Huip-

pukysyntä on maailmanlaajuinen ongelma ja se ilmenee silloin, kun kaikki loppukäyttäjät 

asuin- teollisuus- ja kaupallisiltaaloilta kuluttavat samanaikaisesti. Huippukysyntä aiheuttaa 

suuren riskin sähköjärjestelmän vioittumiselle sekä korkeat CO2-päästöt ja ympäristövaiku-

tukset, sillä huippukuormat tuotetaan yleensä fossiilisilla polttoaineilla tai pumpattavalla ve-

sivoimalla. (Motiva 2021b.) 

Suomessa suurimmat vuosittaiset sähkön kulutushuiput ovat talvella kylminä pakkaspäivinä 

(Aalto ym. 2012, 7). Kysynnän huiput ovat ongelmallisia järjestelmän tasapainottamisen, 

hinnoittelun sekä verkon tulevan kehityksen kannalta. Energian tarpeen määrää riippuu mo-

nista tekijöistä kuten sääolosuhteista, rakennuksista ja käyttökohteista, kuitenkin ihmiset ja 

heidän energiankulutustottumuksensa ovat avainasemassa huippukysynnän ymmärtämi-

sessä. (Torriti 2017, 1.) Suomen sähköntuotannon kapasiteetti ei ole riittävä kattamaan säh-

kön kulutushuippuja. Tämän vuoksi Suomi on riippuvainen sähkön tuonnista. (Aalto ym. 

2012, 16–17.) Suomen vuoden 2020 talven sähkön kulutushuippu oli 12 388 MWh/h (Ener-

giavirasto 2020, 9). 
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Yhtenä vaihtoehtona riittävän sähkön tuotannon varmistamiseksi on ehdotettu kapasiteetti-

maksuja tai -markkinoita. Näiden tarkoituksena on maksaa korvausta kulutushuippujen ai-

kaisen tuotantokapasiteetin ylläpidolle. Maksut toimisivat vakuutuksena sähköjärjestelmän 

toimivuudelle. Huippukulutusta voidaan myös vähentää kysyntäjoustolla, jolloin reservissä 

olevan tuotantokapasiteetin tarve laskee. Kuvassa 6 esitetään, kuinka kysyntäjouston avulla 

voidaan laskea kulutusta ja siirtää sähkön kysyntää korkean kysynnän ajalta. Kuvaan on piir-

retty sinisellä sähköntuotannon tarjontakäyrä. Sinisellä katkoviivalla esitetään tuulivoiman 

lisääntynyttä tuotantoa ja sen vaikutusta sähkön tukkumarkkinoille. Tuulivoimatuotannon 

kasvu siirtää tarjontakäyrää oikealle. Tarjontakäyrän paikka voi kuitenkin siirtyä tuulisuuden 

mukaan. Pääasiassa tuulivoiman vaikutuksesta sähkön hinta laskee tukkumarkkinoilla, 

mutta hinnan vaihtelu on voimakkaampaa ja vaikeampaa ennustaa. Tämä heikentää koko 

tuotantokapasiteetin kannattavuutta, sillä joudutaan turvautumaan huipputuotantoon. (Ol-

likka & Auvinen 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Sähkön huippukysynnän vähentäminen kysyntäjouston avulla (Ollikka & Auvinen 

2017; muokattu) 

 

Kuvassa 6 alkuperäinen kysyntä esitetään punaisella värillä ja muuttunut kysyntä vihreällä 

värillä. Kysyntäjouston avulla lasketaan huippukysyntää siirtämällä sähkön kysyntää kor-

kean kysynnän ajalta (A) matalampaan hetkeen (B). Tällöin kulutus ja sähkön hinta laskee, 
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koska korkean rajakustannusten tuotantoa ei tarvitse ajaa. Normaalin kysynnän (C) aikana 

kysyntäjousto taas kasvattaa sähkön kulutusta (D) siirtäen sähkömarkkinoiden tasapainoa. 

Tällöin kulutus kasvaa, edullinen säätökapasiteetti alkaa tuottamaan sähköä, jolloin sähkön 

hinta nousee. (Ollikka & Auvinen 2017.) 

Samalla tavoin kuin sähkön kulutushuippuja myös kaukolämmön kulutushuippuja pyritään 

vähentämään jaksottamalla kulutusta tai varastoimalla lämpöä, kuitenkaan heikentämättä 

kuluttajien saamaa palvelua. Vähentämällä kulutushuippuja, saadaan vähennettyä esimer-

kiksi öljykattilan avulla tuotettua huippulämpöä. Huippulämpö voidaan korvata perusläm-

möllä. Tämän avulla saadaan parannettua energiantuotannon taloudellisuutta ja vähennettyä 

ympäristöhaittoja. (Energiateollisuus 2015, 5.) 

 

2.5 Aiempia tutkimuksia kysyntäjoustosta 

Kysyntäjoustoa on tutkittu niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Suurin osa tutkimuksista 

käsittelee sähköjärjestelmiä ja niiden joustopotentiaaleja. Kaukolämmön kysyntäjoustoa kä-

sitellään tutkimuksissa vähemmän, mutta aiheesta julkaistujen artikkelien ja raporttien pe-

rusteella kiinnostusta kaukolämmön kysyntäjoustoon on. Tutkimusten perusteella Suomen 

sähkömarkkinoilla on vielä paljon hyödyntämätöntä kysyntäjoustopotentiaalia. Suurin po-

tentiaali kysyntäjouston toteuttamiseen löytyy teollisuuden aloilta, mutta myös monia muita 

hyviä kysyntäjoustoon soveltuvia sähkönkulutuskohteita on nostettu esille, kuten asuinkiin-

teistöt. (Energiateollisuus 2015, 3–32; Pöyry & Fingrid 2014.) 

Siirtoverkonhaltija, Fingrid on aktiivisesti testannut kysyntäjouston potentiaalia kysynnän ja 

tarjonnan tasapainottamisessa. Yhtenä projektina Fingrid ja Pöyry (nykyinen AFRY) toteut-

tivat hankkeen kysyntäjouston aktivoimiseksi. Projektin tavoitteena oli löytää suomalaisten 

sähkönkäyttäjien potentiaalisimmat kysyntäjouston kohteet sekä erilaisia kysyntäjouston ke-

hittämistapoja. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada markkinoille kysyntäjoustoa erityisesti 

taajuusohjattuihin reserveihin. Hankkeessa suoritetut selvitykset osoittavat, että kysyntä-

joustoa on kannattavaa ja mahdollista toteuttaa uusissa sähkönkulutuskohteissa. Kuitenkin 

jossain tapauksissa markkinapaikkojen asettamat vaatimukset sekä kysyntäjoustosta saata-

vat riittämättömät korvaukset voivat rajoittaa kohteiden kysyntäjoustoon osallistumista. Ky-

syntäjoustokapasiteetin kehittymistä Suomen sähkömarkkinoilla voitaisiin parantaa 
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uudelleen arvioimalla markkinapaikkojen vaatimukset. Esimerkkinä taajuusohjatun häiriö-

reservin viiden sekunnin aktivoitumisvaade nähdään usein haastavana tietyissä kohteissa, 

kun taas 30 sekunnin aktivoitumisvaade on mahdollisempi useimmille kohteille. (Pöyry & 

Fingrid 2014.) 

Kaukolämmön kysyntäjouston kiinnostus on ollut selkeässä nousussa viimeisten vuosien ai-

kana. Monissa kaukolämmön kysyntäjoustoon liittyvissä tutkimuksissa ei tarkastella kysyn-

täjouston hyötyä tai potentiaalia kaukolämpöjärjestelmässä, vaan millaisia vaikutuksia kau-

kolämmön katkaisulla tai vähentämisellä on rakennuksen sisälämpötilalle. Tutkimuksissa 

esitetään paljolti arvioita vaikutuksista, mutta konkreettiset mallinnukset ja käytännön esi-

merkit ovat vähemmässä. (Energiateollisuus 2015, 13.) Yksi esimerkki lämmön kysyntä-

jouston pilotoinnista on opiskelija-asuntokohde Tampereella, jossa kysyntäjousto kokeilu 

alkoi 2020. Pilotoinnin tarkoituksena on tasata lämmön kysyntäpiikkejä korkean lämpimän 

käyttöveden käytön aikana. Tavoitteena on saavuttaa kokonaiskuorman piikkien tasaaminen 

vähentämällä patteriverkoston kuormitusta. Joustojen aikana asuntojen lämpötilat pyritään 

pitämään mahdollisimman tasaisina. Pilottikohteeseen on asennettu säätöalgoritmi Schnei-

der Electric EcoStruxure -alustalle. Algoritmi toimii paikallisesti hyödyntäen automaatiojär-

jestelmän antureita ja säätölaitteita. Pilottikohteessa on kaksi kiinteistöä, joista toiseen asen-

netaan kysyntäjoustoalgoritmi ja toiseen ei. Näin saadaan vertailudataa optimoinnin toimi-

vuudesta. Pilotoinnin tuloksena toivotaan rahallista säästöä sekä lämmityksen ja CO2-pääs-

töjen vähenemistä. Pilotointi on edelleen käynnissä. (Energiaviisaat kaupungit 2020.)  

Kysyntäjouston potentiaalia ja hyötyjä niin sähkön, kuin lämmön osalta on tutkittu eri dip-

lomitöissä. Tässä diplomityössä on erityisesti hyödynnetty Santeri Rajalan diplomityötä, 

sillä kyseisessä diplomityössä on tutkittu samaa pilottikohdetta ja sen kysyntäjouston poten-

tiaalia aiemmin. Santeri Rajalan diplomityössä tutkittiin kysyntäjouston potentiaalia kol-

messa erilaisessa kohteessa HOLISDER-hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen avulla (Holis-

der 2021). Kysyntäjouston potentiaali määritettiin energiankulutuksia ja energiakustannuk-

sia vertailemalla lähtötilanteeseen, joka määritettiin ennen kysyntäjoustojärjestelmän käyt-

töönottoa. Tutkimuksessa hyödynnettiin rakennuksen energianhallintajärjestelmää sekä jul-

kisia kaukolämpö- ja sähkötariffeja. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että kysyntä-

joustolla on potentiaalia rakennusten energiakustannusten vähentämisessä. Se soveltuu 

myös hyvin tasapainottamaan energiankulutusta sekä vähentämään kuormitushuippuja. (Ra-

jala 2020.) 
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Leo Sillanpään diplomityössä tutkittiin sairaalarakennuksen kaukolämmön kysyntäjoustoa. 

Diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka sairaalarakennus pystyy osallistumaan kysyn-

täjoustoon vaikuttamatta sisäilman laatuun. Työssä selvitettiin sairaalarakennuksen kauko-

lämpöenergian kysyntäjouston potentiaali sekä huipputehon leikkaamisella saavutettava po-

tentiaali. Kysyntäjouston ohjaus toteutettiin rakennusautomaation avulla sekä sen vaikutus 

sisäilmastoon tutkittiin henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että 

sairaalarakennus pystyy osallistumaan kaukolämmön kysyntäjoustoon, eikä kysyntäjous-

tolla ole vaikutusta sisäilman laatuun, jos pysytään sisäilmaluokituksen S1 rajoissa. Tulok-

sista huomattiin myös, että kustannusten perusteella kysyntäjouston toteuttaminen olemassa 

olevassa sairaalarakennuksessa ei ole kannattavaa. Kannattavampaa on rakentaa kysyntä-

jousto uusiin tuleviin sairaaloihin, jolloin se voidaan jo huomioida hankesuunnitteluvai-

heessa. (Sillanpää 2019.)  
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3 Kysyntäjouston toteuttaminen asuinkerrostalossa 

Suomen rakennuskannassa kerrostalojen osuus vuonna 2019 oli noin 62 000 ja asuntoja 

niistä oli noin 1 443 000 kappaletta (Tilastokeskus 2021a; Tilastokeskus 2020b). Asuinker-

rostaloissa yksittäisten asuntojen kulutukset ovat hyvin pieniä. Kerrostaloissa vuodenaikojen 

vaikutus energiankulutukseen on pienempi kuin muissa asuinrakennustyypeissä. Kerrosta-

loissa suurin ja ohjattavissa oleva teho on saunoissa, peseytymistilojen sähköisissä lattialäm-

mityksissä sekä autojen lämmitystolpissa. Tulevaisuudessa sähköautojen lataus tulee myös 

lisääntymään, mikä tulee aiheuttamaan muutoksia auton lämmitystolppien asennuksille ja 

koko kiinteistön pääjakelulle. Tämä mahdollistaa myös kysynnän jouston tarpeiden huomi-

oon ottamisen. Lämpöpumput ovat lisääntymässä kerrostaloissa, niiden avulla voidaan kor-

vata tai täydentää öljy- tai kaukolämpöä. Tällöin sähkötehot ja sähköenergian käyttö kasvaa, 

mutta kiinteistön kokonaisenergiankulutus tulee pienentymään. Kerrostalon asukkaiden 

merkittävimpiä laitekuormia ja potentiaalisimpia ohjattavia laitteita ovat pyykinpesukone, 

pyykinkuivain ja astianpesukone. (Järventausta ym. 2015, 30.) Kaukolämmön kysyntäjous-

ton kannalta asuinkerrostaloilla on merkittävä ohjauspotentiaali, koska Suomessa suurin osa 

kerrostaloista lämmitetään kauko- tai aluelämmöllä.  

Kiinteistöjen kokonaisteho koostuu eri laitteiden käytön vuorottelusta, minkä vuoksi yleensä 

kiinteistön huipputehoa ei lasketa suoraan laitetehojen summana. Kuvassa 7 esitetään, 

kuinka esimerkki yksiössä ja saunallisessa kaksiossa vuotuinen sähkönkulutus jakautuu. Yk-

sittäisten laitteiden käyttöajat vaihtelevat ja vain osa tehosta on käytettävissä halutun oh-

jausajakohdan tai huipputehon aikana. Pääasiassa asuinnoissa ei ole samaan aikaan käytössä 

sauna, liesi, pesukoneet ja autolämmitys. Haasteita kuorman ohjaksen kannalta ovat: kuor-

mien suuruus, kuormien käyntiajat verrattuna ohjaustarpeeseen, kuormien ohjausmahdolli-

suudet sekä käyttäjille aiheutuneet haitat ohjauksesta. (Järventausta ym. 2015, 104.) Lisäksi 

haasteita luo turvallisuusmääräykset sekä vakuutusyhtiöiden toimintaohjeet, esimerkiksi 

paikalla olo vaatimukset pesu- ja tiskikoneiden käytön aikana sekä kiukaan uudelleen kyt-

kemiseen liittyvät aikarajat.  
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Kuva 7. Vuotuisen sähkönkulutuksen jakautuminen yksiössä ja saunallisessa kaksiossa 

(Fortum 2019) 

 

Yhden hengen kerrostalokodin vuotuinen sähkönkulutus on yhteensä noin 1400 kWh, kun 

taas kahden hengen saunallisessa kerrostalokodissa vuotuinen sähkönkulutus on yhteensä 

noin 2600 kWh. Kuvasta 7 voidaan nähdä, että sähkönkulutuksen jakautuminen on hyvin 

samanlainen niin yhden hengen kerrostaloasunnossa, kuin kahden hengen asunnossa. Suu-

rimman muutoksen kerrostaloasunnon sähkönkulutukseen tuo sähkökiuas. 

 

3.1 Kysyntäjouston toteuttamisen edellytykset 

Kysyntäjouston toteuttaminen edellyttää sopivaa ohjaustapaa. Useita eri ohjausvaihtoehtoja 

on jo olemassa, mutta haluttaessa toteuttaa sähkön ja kaukolämmön kysyntäjoustoa tulisi 

ohjaustavat yhtenäistää yhteen järjestelmään. Nykyään jo kaikilta sähkönkäyttäjiltä löytyy 

älykkäitä mittareita, joita kutsutaan usein myös etäluettaviksi mittareiksi (AMR, Automatic 

Meter Reading) tai automaattisesti ohjattaviksi mittareiksi. (Honkapuro 2016.) Kysyntäjous-

toa tarkastellaan vain automaattisen kysyntäjouston näkökulmasta.  

Älykkäiden mittareiden tarkoituksena on auttaa sähkön ja lämmön kulutuksen seuraamisessa 

ja kuormien hallinnassa. Etäluettavat mittarit voivat olla tiedonsiirtokykynsä perusteella 

kaksi- tai yksisuuntaisia. Kuitenkin vain kaksisuuntaista tiedonkulkujärjestelmää voidaan 
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pitää älykkäänä mittausjärjestelmänä. Yleisesti älykkäät mittarit mittaavat asiakaskohtaiset 

kuormitusmallit tuntienergiamittauksella ja kertovat esimerkiksi sähkön syötön katkeamisen 

hälytysten avulla. Älykkäät mittarit myös kertovat verkon todellisen tilan jännitteen laadun 

mittauksen ja rekisteröintien avulla, tarkat asiakaskohtaiset keskeytystilastot keskeytysten 

rekisteröinnin avulla, sähkön etäkytkennät ja katkaisut sekä kuormaohjaukset. Lisäksi mit-

tareiden etäpäivitettävyys on tärkeä ominaisuus. (Sarvaranta 2010, 24.) 

AMR-mittareiden avulla sähkömarkkinoiden taseselvitys voidaan tehdä todellisiin tuntimit-

taustietoihin perustuen, mikä mahdollistaa tuntikohtaiseen sähkönkäyttöön perustuvan dy-

naamisen hinnoittelun. Tällöin jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus ostaa sähköä, jonka 

hinta määräytyy joka tunti sähköpörssin hintojen mukaan, mikä mahdollistaa suoran hyödyn 

siirrettäessä sähkön kulutusta kalliimmilta tunneilta edullisimmille. AMR-mittareiden avulla 

voidaan etäohjata sähkökuormia, minkä vuoksi niitä yleensä käytetään vain sähkölämmityk-

sen yö-päivä ohjaukseen. Jotta ohjausmahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää dynaamisemmin 

sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan, pitäisi ohjauksen vasteaikojen toimia nopeammin, 

mikä vaatisi toimijoiden välisten tietojärjestelmärajapintojen kehittämistä. Laite- ja järjes-

telmävalmistajien tulee viranomaisten kanssa yhteistyössä määritellä avoimet ja standar-

doidut rajapinnat sekä ohjaustietojen välitykseen eri toiminta- ja tietomallit, jotta ohjattavia 

kuormia pystyttäisiin tehokkaasti hyödyntämään sähkömarkkinoilla. Tuntimittauksesta saa-

tavan datan avaaminen avoimeksi anonyymiksi tietoaineistoksi voisi edistää kysyntäjoustoa 

tukevia innovatiivisia ratkaisuja. (Honkapuro 2016.) 

Rakennusten tekniset valmiudet kysyntäjoustoon kannattaa selvittää erityisesti kiinteis-

töissä, joissa on kohtuullisen nykyaikainen rakennusautomaatiojärjestelmä. Kysyntäjous-

toon hyödynnettävä kuorma tulee olla kiinteistöautomaatiolla ohjattavissa. Lisäksi kuorman 

energiankulutuksen tulee olla muusta kulutuksesta erillään mitattavissa tai todennettavissa. 

Rakennusten kysyntäjouston automaatiovaatimukset on hyvä ottaa huomioon jo rakentamis- 

tai peruskorjausvaiheessa. Kiinteistönomistajan tulisi kartoittaa, kuinka hyvin kiinteistön ra-

kennusautomaatiojärjestelmät sekä energiaimittarit tukevat kysyntäjoustoa. (Energiaviisaat 

kaupungit 2020.) 

Rakennuksen osallistuminen kysyntäjoustoon voidaan toteutettua kiinteistön automaation 

avulla. Kysyntäjouston toimivuus on testattava eri käyttötilanteissa. Kysyntäjoustoa toteu-

tettaessa on huomioitava kiinteistön turvallisuus ja sisäolosuhteet. Automaation tulee valvoa 
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sisäilmaolosuhteita ohjauksen aikana, jos olosuhteet heikkenevät on kysyntäjoustotoimet 

keskeytettävä. (Energiaviisaat kaupungit 2020.) 

Sähkön kysyntäjoustoon osallistuvat kiinteistöt osallistuvat sähköverkon vakauttamiseen. 

Kiinteistö voi toteuttaa jouston itsenäisesti tai ulkoisen palvelimen välityksellä. Itsenäisen 

jouston taajuusvaihteluiden mukaan automaatio voidaan toteuttaa, jos automaatioon kuuluu 

sähköverkon taajuutta mittaava verkkoanalysaattori. Ulkoisen palvelimen kautta joustoa oh-

jataan internet-yhteyden välityksellä. Ulkoinen palvelin voi olla esimerkiksi aggregaattorin 

ylläpitämä. Sähkön kysyntäjouston markkinoille osallistuminen edellyttää, että energia-

mittareiden tiedoista voidaan todentaa joustot. Kysyntäjoustoon liitettyjen kuormatyyppien 

sähkönkulutukset on pystyttävä todentamaan sekunnin tarkkuudella. Tämä voi edellyttää 

sähkömittareiden vaihtamista. Uusien mittareiden asennuksessa saattaa olla erityisesti haas-

teita vahoissa kiinteistöissä vanhentuneen tekniikan tai ahteiden tilojen takia. Mittareiden 

asennus ei ole välttämätöntä, jos jousto voidaan todentaa muulla tavoin, esimerkiksi auto-

maation avulla. Kysyntäjouston sähköinen raportointi on toteutettavissa silloin, kun kiinteis-

tön automaatio on kytketty internettiin. (Energiaviisaat kaupungit 2020.) Kysyntäjoustoa 

voidaan ohjata manuaalisesti, puoliautomaattisesti tai automaattisesti. Kuvassa 8 esitetään 

kysyntäjouston ohjausmahdollisuudet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kysyntäjouston ohjausmahdollisuudet (Holmqvist 2018) 
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Manuaalisessa kysyntäjoustossa ihminen sammuttaa, vähentää laitteiden käyttöä tai muuttaa 

järjestelmän asetusarvoja energian tuotannon tarpeesta. Manuaalista kysyntäjoustoa ei pyritä 

nykypäivänä enää toteuttamaan asuinkiinteistöissä. Puoliautomaattinen kysyntäjousto toimii 

osin manuaalisesti ja osin automaattisesti. Kuormanohjaus toteutetaan ohjausteknisesti au-

tomaattisesti, mutta kysyntäjousto tapahtuma käynnistetään ihmisen toimesta. Automaatti-

nen kysyntäjousto suoritetaan automaattisesti ulkoisen hintasignaalin avulla. Tämä vaatii 

toimiakseen sopivan rajapinnan, esimerkiksi AMR-mittarin. (Holmqvist 2018.) 

 

3.2 Kysyntäjouston järjestelmäratkaisut 

Kysyntäjouston tehokas hyödyntäminen kiinteistöissä vaatii monipuolisia ohjaus- ja säätö-

järjestelmiä. Sähkön kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa monilla erilaisilla ohjaus- ja säätöjär-

jestelmillä. Kuvassa 9 on esitettynä vaihtoehtoisia ratkaisuja sähkön kysyntäjouston toteu-

tukseen. Vaihtoehtoratkaisut perustuvat joko siihen, että ohjaus tapahtuu etäluettavan säh-

kömittarin välityksellä tai erillisen järjestelmän kautta, kuten internetin. (Järventausta ym. 

2015, 19–20.) 

 

Kuva 9. Ohjaustietojen välitysperiaatteet kiinteistön sähköverkkoon (Järventausta ym. 2015, 

20) 
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Vaihtoehtoperiaatteet on merkitty kuvaan 9 kirjaimin A–E. Ensimmäisessä A-vaihtoehdossa 

AMR-mittarilta saatujen ohjausreleiden tiedoilla voidaan ohjata joko aikatiedon tai tehora-

joitustiedon avulla kuormia. Vaihtoehdossa B yksitäiselle laitteelle, jolla on ohjausjärjestel-

mänsä välitetään ohjaustieto. C-vaihtoehdossa yksittäiset älylaitteet saavat ohjaustiedon, esi-

merkiksi hintatiedon erillisestä ohjauspalvelusta. Vaihtoehdossa D energianhallintajärjes-

telmä mittaa sähkönkäyttöä, saa ohjaustietoja (esimerkiksi hintatietoja) erillisestä palvelusta 

sekä ohjaa laitteiden sähkön saantia tietojen avulla. E-vaihtoehdossa kiinteistöautomaa-

tiojärjestelmä lukee monipuolisesti eri mittaus- ja ohjaustietoja sekä suorittaa kuorman oh-

jaukset samoilla ohjausjärjestelmillä, joilla sen muutkin ohjaukset on tehty. (Järventausta 

ym. 2015, 19–20.) 

Asuinrakennusten automaatiojärjestelmien myynti- tai asennusmäärätietoja ei ole saatavilla. 

Voidaan kuitenkin arvioida uusien kohteiden perusteella, että alle 10 prosentissa olemassa 

olevista asuinrakennuksista on kiinteistöautomaatioratkaisuja käytössä eikä niissä ole kuor-

manohjauksen tarvetta huomioitu. Asuinkerrostalot ovat kysyntäjouston kannalta vaikeasti 

hyödynnettäviä. Tehonohjaus asuinrakennuksissa voitaisiin kuitenkin ensisijaisesti toteuttaa 

AMR-mittarin ohjausreleillä tai uusilla erillisillä ohjauspalveluilla. Asuntokohtaiset mittarit 

sijaitsevat eri tilassa kuin ryhmäkeskukset eli sulaketaulut, joten suoraa ohjausmahdolli-

suutta AMR-mittarilla ei ole mahdollista toteuttaa ilman lisäkaapelointia mittareiden ja asun-

tojen välillä. Syöttökaapelin lisäksi asuntojen ryhmäkeskusten ja mittarikeskuksen välillä 

tulisi kulkea myös ohjauskaapeli. Ohjauskaapelin avulla esimerkiksi lämpötilan pudotustieto 

saadaan kuljetettua AMR-mittarilta ryhmäkeskukselle. Tämä vaihtoehto on mahdollista to-

teuttaa pääasiassa vain uudiskohteissa tai saneerauksen yhteydessä. (Järventausta ym. 2015, 

19–20.) 

 

3.3 Markkinoiden kysyntäjoustopalvelut 

Kysyntäjouston ja älykkäiden verkkojen laitteita, palveluita ja ohjelmistoja kehitetään Suo-

messa jatkuvasti lisää. Suomi toimii globaalisti kysyntäjoustoteknologian johtavana maana. 

Alalla toimii monia yrityksiä, kuten ABB, Ensto, FinnEnergia, Optiwatti sekä Schneider 

Electric. Älykkäitä energiaratkaisuja tarjoavat yritykset pystyvät toteuttamaan pilotteja sekä 
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kerryttämään referenssejä toimivien kysyntäjouston kotimarkkinoiden avulla. (Honkapuro 

2016.) 

Älykkäitä mittausjärjestelmiä on vielä markkinoilla suhteellisen vähän, minkä vuoksi em-

piiristä näyttöä mittareiden vaikutuksista asiakkaiden käyttäytymiseen on melko vähän. On 

vaikea arvioida, kuinka paljon asiakkaat käyttävät ja hyödyntävät kulutuksenseurantaohjel-

mista saatua tietoa. Kuluttajien kulutustottumusten muutokset tulee tehdä kuluttajalle mah-

dollisimman helpoksi sekä niille tulee löytää kannustimia, sillä kuluttaja harvemmin muuttaa 

käytöstään, jos sähkön hinta pysyy alhaalla. Mittareiden avulla saadaan valtavasti tietoa, 

mikä luo taas haasteita järjestelmäkehittäjille. (Sarvaranta 2010, 30–31.) 

Yhtenä kysyntäjoustopalveluna markkinoilla toimii Optiwatti. Optiwatti on energiankulu-

tusta vähentävä älyjärjestelmä lämmityksen ohjaamiseen. Se sopii käytettäväksi koteihin, 

suuriin kiinteistöihin sekä mökkeihin. Optiwatti toimii ainoastaan sähkölämmityksellä. Sitä 

ei ole saatavilla öljylämmitykselle tai vesikiertoiselle sähkölämmitykselle. Optiwatti toimii 

langattomasti ja se asennetaan olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle. Suuria muu-

toksia tai saneerauksia ei siis tarvita sen asentamiseen. Älyjärjestelmä ohjaa asunnon läm-

pötilaa sähkön hinnan, sääennusteen ja käyttäjien asetuksien perusteella. Optiwatilla on huo-

nekohtainen lämpötilan ohjaus, joka hallitsee jokaista huonetta erikseen. Jokaiseen huonee-

seen asennetaan säätimet ja lämpömittarit. Huonekohtainen ohjaus voi mahdollistaa suurem-

mat säästöt kuin koko kodin yhteinen ohjaus, sillä osa huoneista voidaan pitää viileämpinä 

kuin toiset. (Optiwatti 2021.) 

Optiwatin ei tarvitse olla kytkettynä mihinkään tiettyyn sähkösopimukseen toimiakseen. Jos 

kuluttajalla on kuitenkin käytössä Elspot-sopimus, voidaan Optiwatilla saada isompia sääs-

töjä normaaliin sähkösopimukseen verrattuna. Kuluttaja saa siis kilpailuttaa sähkönmyy-

jänsä vapaasti, mikä parantaa kuluttajan asemaa sähkömarkkinoilla. Tallöin sähkömarkki-

noiden kannalta tilanne on hankalampi, koska tasevastuullisen määrittäminen on haastavam-

paa. On kuitenkin ymmärrettävä, että ilman Elspot-sopimusta pelkkä Optiwatti palvelu ei 

ole kysyntäjoustoa, koska silloin sillä voidaan ainoastaan ohjata tilan lämmitystä. Tuotteen 

hinta määräytyy säädettävien huoneiden lukumäärän mukaan. Optiwatin hinta on 1200–

1950 euroa, sisältäen asennuksen. Palvelun kuukausihinta on viisi euroa. (Optiwatti 2021.)  
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4 iFLEX Assistant 

IFLEX Assistant (iFA) on ohjelmistoagentti, joka toimii energiankuluttajien, heidän ener-

giajärjestelmien, eri sidosryhmien ja ulkoisten järjestelmien välillä auttaen saavuttamaan 

molemminpuolisia hyötyjä paikallisen energianhallinnan ja kysyntäjouston avulla. IFA in-

tegroidaan rakennuksen energianhallintajärjestelmään energiatehokkuuden optimoimiseksi. 

Assistant oppii ja myötäilee rakennuksen energiakäyttäytymistä hyödyntäen näitä tietoja 

sekä sähkön ja kaukolämmön markkinahintatietoja, että tietoja paikallisista joustavista uu-

siutuvista luonnonvaroista mahdollisimman optimaalisten ohjauskäytäntöjen löytämiseksi. 

IFA optimoi energiakustannukset, CO2-jalanjäljen sekä asukkaiden asuinolosuhteiden mu-

kavuuden heidän toiveidensa mukaan. (iFLEX 2021.) 

IFLEX Assistant on sovelluskohtainen esimerkki älykkäästä avustajasta, joka on kehitetty 

iFLEX-kehyksen (iFLEX Framework) päälle. IFA perustuu tekoälyn ja automaation yhdis-

tämään automatisoituun kysyntäjoustonprosessiin. Ohjelmistoagentti säätää kysyntäjoustoa 

automaattisesti kuluttajan toiveiden mukaan ja samalla helpottaa energiankuluttajia päivit-

täisessä joustavuuden hallinnassa. (iFLEX 2021.) Suomen pilotti koostuu vain yhdestä 

iFLEX Assistantista, joka vastaa koko kerrostalon joustavuudenhallinnasta. Hankkeen en-

simmäisessä vaiheessa keskitytään kokeilemaan ja arvioimaan iFA:n teknisiä toimintoja, 

jotka liittyvät pääasiassa tietojen keräämiseen, ennusteisiin ja käyttöliittymiin. (iFLEX D6.5 

2021, 6–8.) 

IFLEX Assistantista kehitetään kaksi eri versiota toinen kodin energiahallintajärjestelmille 

(Home Energy Management System, HEMS) ja toinen rakennusten energiahallintajärjestel-

mille (Building Energy Management System, BEMS). Rakennusten energianhallintajärjes-

telmille kehitetty iFLEX Assistant pilotoidaan Suomen pilottikohteessa, kun taas kodin ener-

giahallintajärjestelmille suunniteltu iFLEX Assistant pilotoidaan hankkeen kahdessa muussa 

pilottikohde maassa Kreikassa ja Sloveniassa. Tässä diplomityössä tullaan tarkastelemaan 

Suomessa pilotoitua, BEMS-järjestelmälle suunniteltua iFLEX Assistantia. 
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4.1 Arkkitehtuuri 

Suomen pilottikohteeseen tullaan asentamaan rakennuksien energianhallintajärjestelmille 

suunnattu iFLEX Assistant, joka palvelee koko taloyhtiötä, sillä loppukäyttäjinä ovat asuin-

kerrostalon asukkaat sekä kiinteistönhuoltajat. Kiinteistönhuoltajat vastaavat asuinkerrosta-

lon toimivuudesta. IFLEX Assistant toimii vuorovaikutuksessa useiden ulkoisten järjestel-

mien kanssa. Taloyhtiölle kehitetyn iFLEX Assistantin havainnollistava rakennekuva on esi-

tetty kuvassa 10. (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021, 5–9.) 

 

Kuva 10. Kiinteistöille suunnatun IFLEX Assistantin havainnekuva (iFLEX D6.5 2021, 6–

8) 

 

IFLEX Assistant esittää kiinteistöpäällikölle kolmenlaisia havaintoja kiinteistöstä. Se ha-

vainnollistaa asuinkerrostalon aiemman energiankulutuksen, niin sähkön kuin kaukoläm-

mön osalta sekä antaa arvion kerrostalon sähkön ja kaukolämmön CO2-jalanjäljestä. 
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Kolmantena tietona iFLEX Assistant toimittaa kiinteistönhuollolle havaintoja asukkaiden 

lämpömukavuudesta. Lämpömukavuus esittää lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä yksilöl-

lisen lämpöherkkyysindeksin. Lämpöherkkyysindeksi kertoo asukkaan lämpötilan ja kos-

teuden tarpeen sekä asukkaiden antamat palautteet. (iFLEX D2.3 2021, 18–19.)  

IFLEX Assistant tarjoaa kohteen asukkaille havainnollistavan kuvan rakennuksen energian-

kulutuksesta ja kestävyydestä. Asukkaat voivat antaa myös palautetta lämpömukavuudesta 

iFLEX Assistantin avulla. Palaute lähetetään kiinteistönhoitajalle sekä iFLEX-tukitiimille 

iFLEX Assistantin kehittämistä varten. Asukkaat voivat myös päästä näkemään kerrostalon 

toteutuneet kysyntäjoustotapahtumat. (iFLEX D2.3 2021, 18–19.) 

Lämpötilamieltymysten ja muiden mittausten sekä eri rajoitusten asettaminen tapahtuu ker-

rostalon rakennusautomaatiojärjestelmästä. Pilotoinnin ensimmäisen vaiheen painopiste on 

rakennuksen joustavuuden hallintatoimintojen kokeileminen ja esittely. Tämä toteutetaan 

aktivoimalla iFLEX Assistantin tarjoamat joustomahdollisuudet, sekä tarkastelemalla 

iFLEX Assistantin potentiaali seurata ennustettuja kuormitusprofiileja, tinkimättä loppu-

käyttäjien mukavuudesta. Tärkeitä ulkoisia järjestelmiä iFLEX Assistantille ovat rakennus-

automaatiojärjestelmä, ilmatieteenlaitos (FMI) sekä Fingrid Open Data -alusta. Fingridin 

OpenData -alusta tarjoaa iFA:lle arviot CO2-päästöistä sähkönkulutuksessa sekä FMI tar-

joaa sääennusteet energiankulutuksen ja joustavuuden ennustamiseen. (iFLEX D6.5 2021, 

6–8; iFLEX D6.2 2021, 5–9.) Paikalliset säätiedot mitataan yhden tunnin resoluutiolla, myös 

historiadataa on saatavilla edellisiltä vuosilta (iFLEX D7.1 2021, 24).  

 

4.2 Käyttöönotto 

Suomen pilottikohteeseen asennetaan yksi iFLEX Assistant, joka vastaa koko kerrostalon 

joustavuudenhallinnasta. IFLEX Assistant koostuu kuudesta eri toiminnallisesta osasta: 

asukkaiden ja kiinteistönhoitajien käyttöliittymästä, resurssienkeräysrajapinnasta (Resource 

Abstraction Interface, RAI), automaattisesta joustavuuden hallinta -moduulista (Automated 

Flexibility Management, AFM), digitaalisesta kaksosesta (Digital Twin, DT) sekä sääpalve-

luiden rajapintamoduulista (Weather Service Interface, WSI). (iFLEX D6.5 2021, 6–8.) 
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Kuva 11. IFLEX Assistantin käyttöönoton toiminnalliset osat Suomen pilotissa (iFLEX 

D6.5 2021, 6–8) 

 

Kaikki hankkeen ensimmäisen vaiheen iFLEX Assistantin toiminnalliset osat esitetään ku-

vassa 11. Kuvaan on rajattu iFLEX Assistantin toiminnalliset osat punaisella. Rajauksen ul-

kopuolelle jäävät iFA:n kanssa yhteydessä toimivat ulkoiset järjestelmät. Jokaisen osan toi-

minnot ja yhteydet käsitellään yksittäin työn seuraavissa kappaleissa.  

 

4.2.1 Loppukäyttäjän käyttöliittymä  

IFLEX Assistantin loppukäyttäjät voivat olla yksittäisiä asukkaita tai kiinteistönhoitajia. 

Heille luodaan yksinkertainen ja helposti navigoitava käyttöliittymä (End-user interface), 

joka toimii verkko- tai mobiilipohjaisen käyttöliittymän kautta. Loppukäyttäjät voivat aset-

taa tavoitteita avustajalle, jonka mukaan he saavat neuvoja. Tavoitteet voivat liittyä esimer-

kiksi energiankulutukseen, kestävyyteen tai kustannussäästöihin. Käyttäjät joutuvat anta-

maan suostumuksen avustajan käyttöön ennen käyttöönottoa. Käyttäessään avustajaa he voi-

vat antaa palautetta iFLEX tukitiimille. Loppukäyttäjät taas saavat iFLEX Assistantilta neu-

voja energiatehokkaasta käyttäytymisestä, ilmoitukset ja hälytykset kysyntäjoustosta sekä 

kestävän kehityksen mittarit ja tavoitteet.  Jokainen rekisteröitynyt käyttäjä näkee sähkön ja 
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lämmön kulutuksen, hiilidioksidijalanjälkitiedon sekä pystyy tarkkailemaan asuntotasolla 

lämpötiloja ja kosteutta. IFLEX tukitiimi saa palautetta loppukäyttäjiltä ja hallinnoi iFLEX 

järjestelmän ohjelmistoa. (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021, 12.) 

Asukkaiden käyttöliittymä koostuu ”ResidentFrontend”, ”ResidetBackend” ja ”User Data-

base (DB)” -komponenteista. Resident-käyttöliittymä on suunniteltu ja toteutettu loppukäyt-

täjille selainsovelluksena, jota voidaan käyttää matkapuhelimissa sekä tietokoneissa. Resi-

dent-ohjelma on yhteydessä RAI-komponentin kanssa. (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX 

D6.2 2021, 12.) 

 

4.2.2 Resurssienkeräysrajapinta 

Resurssienkeräysrajapinta (Resource Abstraction Interface, RAI) tarjoaa käyttöliittymän 

HEMS:lle ja BEMS:lle, älykkäille mittareille sekä muille ulkoisille mittausjärjestelmille. 

Ulkoinen mittausjärjestelmä tarjoaa tietoa energiankulutuksesta ja tuotannosta sekä CO2-

päästöistä. RAI:n tarkoituksena on valvoa rakennuksen energiavirtoja, tarjota tietoa energi-

ankulutuksesta ja tuotannosta sekä hallinnoida joustoa ja rakennuksen energiavaroja ohjaus-

komentojen mukaan. RAI kerää tietoa sensorien, energiamittareiden ja joustokomponenttien 

avulla. (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021, 14.)  

RAI koostuu neljästä ohjelmistokomponentista oBIX-tietokannasta, BEMS-liitännästä, 

Fingridin integroinnista ja Client-käyttöliittymästä. oBIX (Open Building Information 

Xchange) -tietokantaan tallennetaan kaikki BEMS-järjestelmältä, Fingridiltä ja Ilmatieteen-

laitokselta kerätyt tiedot. BEMS-käyttöliittymä on toteutettu Java ohjelmointikielen avulla. 

Se kerää tietoa sekä hallitsee muun muassa rakennuksen kulutustarpeita ja joustopotentiaa-

lia. OBIX käyttää BEMS:n antamia tietoja sekä ohjausresursseja ja se liitetään JACE (Java 

Application Control Engine) -ohjelmistoalustan avulla. Fingrid -rajapintakomponentti on to-

teutettu Javalla, joka tarjoaa keinon kerätä CO2-päästötietoja Suomen siirtoverkonhaltijalta 

Fingridiltä. Asiakasrajapinta tarjoaa iFLEX Assistantin muille toiminnallisille osille pääsyn 

oBIX-tietokantaan tallennettuihin tietoihin. Kaikki RAI-komponentit on asennettu yhdelle 

palvelimelle ”RAIServer”. (iFLEX D6.5 2021, 6–8.) 
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4.2.3 Digitaalinen kaksonen 

Digitaalinen kaksonen (Digital Twin, DT) on iFLEX Assistantin moduuli, jonka tarkoituk-

sena on arvioida kuluttajan energiankulutusten vaikutusta joustavuuden hallintaan sekä tar-

jota optimaalinen ja kuluttajakeskeisen joustavuuden hallinnan mallipohja. DT-moduuli 

koostuu kuluttajien kuormien, joustavuuden ja mahdollisen vasteen joustavuussignaalien en-

nustamisesta ja simuloimisesta. (iFLEX D6.2 2021, 16–17.) 

Asuinkerrostalojen digitaalinen kaksonen koostuu kolmesta mallista: rakennuksen sähkön ja 

kaukolämmön peruskuormitusprofiilien arvioinnin mallista sekä joustavuusmallista raken-

nuksen lämmitysjärjestelmän aikavakion arvioimiseksi. Lämmönjoustavuusmalleihin (Fle-

xibility models) kuuluu sisälämpötilamalli sekä energiankulutusmallit lämpöpumppujen ja 

kaukolämmön tarjoamaan tilan lämmitykseen. ”BuildingTwin” on toteutettu Python-ohjel-

mointikielellä scipyn ja tensorflown päälle. (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021, 16–

17.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Digitaalisen kaksosen keskinäisten komponenttien suhteet (iFLEX D6.2 2021, 

16–17) 
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Kuvassa 12 on esitettynä digitaalisen kaksosen keskinäisten komponenttien suhteet, jossa 

rakennusyhteisön asukkaat ja mitatut parametrit on vihreällä sekä mittaamattomat parametrit 

sinisellä. ”BuildingTwin” on toteutettu yhtenä ohjelmistokomponenttina, johon AFM-kom-

ponentti liitetään. (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021, 16–17.) 

 

4.2.4 Automaattinen joustavuuden hallinta 

Automaattinen joustavuuden hallinta -moduuli (Automated Flexibility Management, AFM) 

tarjoaa palveluja kysyntäjouston ohjaus- ja optimointitoimien toteuttamiseen. AFM-moduu-

lin havainnollistava rakenne on esitetty kuvassa 13. AFM-komponentti muodostaa perus-

kuormitusennusteen pyytämällä ennusteita digitaaliselta kaksoselta. Peruskuormaennuste 

julkaistaan viestintäprotokolla MQTT:n (Message Queuing Telemetry Transport) kautta. 

MQTT siirtää tiedon laitteiden välillä. AFM ennustaa myös minimi- ja maksimikuormat 

hyödyntäen digitaalisen kaksosen varastoimia malleja sisäisen optimointimoduulin kanssa 

eri aikaväleillä arvioidakseen joustavuutta. Ennakoidakseen eri ohjausvaihtoehtojen kysyn-

tävasteen ja löytääkseen optimaalisen ohjausstrategian AFM-komponentti käyttää digitaa-

lista kaksosta. Valitut säädöt lähetetään RAI:hin MQTT:n kautta. (iFLEX D6.2 2021, 15.) 

Kuva 13. Automaattisen joustavuuden hallintamoduulin rakenne (iFLEX D6.2 2021, 16) 
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AFM-moduuli koostuu suunnittelu-, resurssi- ja optimointimoduulista. Suunnittelumoduuli 

kommunikoi muiden moduulien kanssa ja huolehtii loogisesta toiminnasta. Se muotoilee 

joustavuusarviot, peruskulutuksen ja ohjauskomennot. Resurssimoduuli toimii yhteydessä 

digitaalisen kaksosen kanssa. Resurssimoduuli kääntää suunnittelumoduulilta tulevat ko-

mennot konkreettisempiin ohjausobjekteihin, jotka lähetetään RAI:hin. Se voi myös käyttää 

optimointimoduulia hyväkseen minimi- ja maksimikuormitusten arvioimiseksi. Optimointi-

moduuli sisältää erilaisia optimointitekniikoita, jotka varmistavat pääsyn riittävän lähelle 

parasta mahdollista lopputulosta. Optimointitekniikoiden avulla voidaan antaa summittaiset 

arviot joustavuudesta ja resurssien kulutuksen ääripäistä. AFM-moduuli on kirjoitettu Pyt-

hon -ohjelmointikielellä ja viestintä muihin rajapintoihin tapahtuu MQTT:n kautta. Pilotin 

ensimmäisessä vaiheessa AFM-rajapinta esitetään ja testataan tietyn rajapinnan kautta, kun 

taas toisessa vaiheessa se integroidaan Aggregaattori ja markkinarajapintaan (Aggregator 

and market interface). (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021, 15.) 

 

4.2.5  Sääpalveluiden rajapinta 

Sääpalveluiden rajapintamoduuli (Weather Service Interface, WSI) tarjoaa säätietoja, jotka 

jaetaan digitaaliselle kaksoselle. Sääennusteita tarvitaan esimerkiksi rakennuksen lämmitys-

järjestelmän vasteen ennustamiseen. Sääennusteiden tarjoajat ovat maakohtaisia. Suomen 

sääpalveluita tarjoaa Ilmatieteenlaitos (Finnish Meteorological Institute, FMI). Ilmatieteen-

laitos antaa Suomen sääennusteen 48 tunnin ennusteella. Sääennusteiden käyttöliittymämo-

duulin rakenne on havainnollistettu kuvassa 14. (iFLEX D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021, 

18–19.)  
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Kuva 14. Sääennusteiden käyttöliittymämoduuli, joka on yhdistetty RAI:n kanssa (iFLEX 

D6.5 2021, 6–8) 

 

Sääennusteiden käyttömoduuli on integroitu RAI-komponenttiin yhteisen tietokannan 

avulla, joka on toteutettu Java -ohjelmointikielellä. Ilmatieteenlaitoksen ennusteet perustu-

vat Harmonie Open API -ohjelmointirajapintaan. Kaikilla asiakkailla on kaikki tiedot saata-

villa oBIX RESTful -sovellusliittymän kautta. oBIX on otettu käyttöön Python-ohjelmoin-

tikielen avulla, mikä mahdollistaa helpon integroinnin digitaalisen kaksosen kanssa. (iFLEX 

D6.5 2021, 6–8; iFLEX D6.2 2021.) 

 

4.3 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymä on verkkosovellus, jota käyttäjä voi käyttää verkkoselaimen kautta. Käyttö-

liittymä on kirjoitettu JavaScript, HTML, SVG ja CSS-ohjelmointikielillä. Käyttöliittymä 

on suunniteltu toimimaan erilaisilla laitteilla (Responsive Web Design, RWD), kuten älypu-

helimilla, tableteilla ja kannettavilla tietokoneilla. Se voidaan myös jakaa julkiseen tai yksi-

tyiseen sovellukseen. (iFLEX D3.4 2021, 15–17.) 
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Julkinen sovellus sisältää tietoa uusiutuvasta energiasta, käytetyn energian ympäristökuor-

mituksesta ja verkoston kokonaiskuormituksesta. Myös positiivisen energia-alueen (Positive 

Energy District, PED) rakennukset sekä PED-tason mittarit visualisoidaan rekisteröimättö-

mille käyttäjille. PED-alueella tarkoitetaan kaupunkialuetta, joka tuottaa vähintään yhtä pal-

jon energiaa vuoden aikana kuin kuluttaa. Julkisen sovelluksen näkymä on esitetty kuvassa 

15. (iFLEX D3.4 2021, 15–17.) Rakennustason visualisointi sovelluksessa toteutetaan ani-

maation avulla, kuten kuvassa 16 on esitetty. Rakennustason data on luettavissa päivä, viikko 

ja kuukausi kohtaisesti.   

 Kuva 15. Julkisen sovelluksen näkymä (iFLEX D3.4 2021, 15–17) 

 

Kuva 16. Rakennustason visualisointi sovelluksessa (iFLEX D3.4 2021, 15–17) 
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Yksityinen sovellus on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille, sillä se sisältää asukkai-

den asuntokohtaista tietoa. Jokaisen komponentin teho- ja energiatiedot tallennetaan erilli-

seen oBIX mittauspalvelimeen. Yksityinen käyttöliittymä hakee ja visualisoi mittaustietoja 

käyttäjän määrittämällä aikavälillä. Oletusaikaväliksi on asetettu 30 sekuntia. Kuvassa 17 on 

esitettynä yksityisen käyttöliittymän aloitusnäkymä, kirjautumissivu sekä kirjautumisen jäl-

keen avautuva asuntokohtainen näkymä henkilökohtaisesta kulutuksesta.  

Kuva 17. Yksityisen käyttöliittymän aloitusnäkymä (iFLEX D3.4 2021, 15–17) 

 

Yksityinen sovellus esittää asuntokohtaiset tiedot rekisteröityneille käyttäjille. Sisältäen tie-

dot sähkönkulutuksesta, lämpötilaolosuhteista (lämpötila- ja kosteusmittaus) sekä veden ku-

lutuksesta. Aloitusnäkymässä eri kuvakkeet on merkittynä kirjaimin (A, B ja C). Kirjautu-

missivu kuvakkeen lisäksi aloitusnäkymästä löytyy verkon tila (A), aurinkoenergiaennuste 

(B) sekä CO2-päästöt (C), jotka saadaan laskettua Suomen energian tuotannon ja kulutuksen 

tietoihin pohjautuen. Tiedot saadaan ulkoisilta avoimen datan alustoilta, esimerkiksi Fingrid 

ja ENTSO-E. CO2-päästöjä laskettaessa huomioidaan myös energian tuonti Ruotsista, Nor-

jasta sekä Venäjältä. (iFLEX D3.4 2021, 15–17.) 
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Kuva 18. Rekisteröityneen käyttäjän oma käyttäjän ominaisuuksien näkymä (iFLEX D3.4 

2021) 

 

Rekisteröityneen käyttäjän käyttöliittymän ominaisuuksien näkymä on esitetty kuvassa 18. 

Rekisteröitynyt käyttäjä voi omassa käyttäjän ominaisuuksien näkymässään säätää erilaisia 

energian hintakomponentteja, kuten kiinteää kuukausihintaa, energian hintaa sekä verkon 

hintaa, joita käytetään sähkön kustannuksia laskettaessa päivä-, viikko- ja kuukausikohtai-

sesti, kulutusmittaukset mukaan lukien. (iFLEX D3.4 2021, 15–17.) 
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5  iFLEX Assistantin käytön tutkiminen pilottikohteessa 

Tulevaisuudessa rakennukset ja asunnot tullaan varustamaan yhä enemmän älykkäillä mit-

tareilla ja laitteilla. Näiden tarkoituksena on auttaa sähkön ja lämmön kulutuksen seuraami-

sessa ja kiinteistön kuormien hallinnassa. (iFLEX D3.4 2021, 15–17.) Myös rakennusauto-

maation rooli korostuu energiatehokkaiden ratkaisujen alustana. Potentiaalia kysyntäjouston 

toteuttamiseen löytyy kaikilta laitteilta. Eri laitteiden kyky suorittaa kysyntäjoustotoimenpi-

teitä on kuitenkin laitteen ominaisuuksista ja toimintamalleista riippuvaista. (Gottwalt ym. 

2011.) 

IFLEX Assistantin käyttöpotentiaalin tutkiminen perustuu Suomen pilottikohteessa tehtyyn 

hankkeen ensimmäisen vaiheen esipilotointiin. Esipilotoinnin tarkoituksena on luoda iFLEX 

Assistantista pilotointiin soveltuva tuote sekä informoida ja rekrytoida loppukäyttäjiä kan-

nustimien avulla. IFLEX Assistantin toimivuutta tutkitaan vertailemalla rakennuksen käyt-

täytymistä pilotoinnin aikana normaalitilanteeseen. Lisäksi halutaan selvittää iFLEX Assis-

tantin avulla saavutettavat joustomahdollisuudet asuinkerrostalossa. 

 

5.1 Suomen pilottikohde 

Suomi toimii iFLEX hankkeen pohjoisimpana pilottikohdemaana sekä ainoana kohteena, 

jossa BEMS-järjestelmä toteutetaan. Muissa pilottikohteissa, jotka sijaitsevat Kreikassa ja 

Sloveniassa pilotoidaan HEMS-järjestelmä. Suomessa on kaikista kolmesta kohdemaasta 

myös suurin energiankulutus. Vuonna 2020 kokonaisenergiankulutus Suomessa oli noin 355 

TWh. (Tilastokeskus 2021c). 

Suomen pilottikohteena toimii vuonna 2004 rakennettu opiskelija-asunnoista koostuva 

asuinkerrostalo, jossa on 90 asuntoa ja asuu 135 asukasta.. Kohteen pinta-ala on 4500 m2. 

Asuinkerrostalona kohteen käyttöaika on ympärivuorokautista jokaisena viikonpäivänä. En-

sisijaisena lämmitysmuotona toimii kaukolämpö, mutta kohteessa on käytössä myös lämpö-

pumppu. Tyypillisesti Suomessa asunto-osakeyhtiö hallinnoi asuinrakennusta, maksaa ker-

rostalon lämmityksen (yleiset tilat ja asunnot), lämpimän veden, yleisen saunan ja yleisten 

tilojen valaistuksen. (iFLEX D7.1 2021, 14–15; 23–26.) 
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5.1.1 Rakennusautomaatiojärjestelmä 

Asuinkerrostalon rakennusautomaatiojärjestelmänä toimii Schneider ATMO. Rakennusau-

tomaatiojärjestelmä tarjoaa iFLEX Assistantille keinot seurata ja valvoa rakennuksen toi-

mintaa. Vanha Schneider ATMO -järjestelmä toimi ilman ulkoisia rajapintoja, minkä vuoksi 

se ei kyennyt keskustelemaan eri ulkoisten järjestelmien kanssa. Tämän takia rakennuksessa 

otettiin käyttöön JACE-8000 -yhdyskäytävä. (Solidyne 2021; Tähtinen 2021a.) Rakennus-

automaatiojärjestelmän avulla voidaan valvoa ja hallita kaukolämpöasemaa, patteriverkkos-

toa, käyttöveden lämmitystä, poistoilmalämpöpumppujärjestelmä (PILP), valaistusta, talo-

yhtiön saunaa (sähkökäyttöinen) sekä hissejä. (iFLEX D 7.1 2021.) Kohteen rakennusauto-

maatiojärjestelmä on esitetty kuvassa 19.  

Kuva 19. Suomen pilottikohteen rakennusautomaatiojärjestelmä 

 

Asuinkerrostalon ensisijaisena lämmitysmuotona on kaukolämpö. Kaukolämpöverkosta 

otettava lämpö siirretään lämmönsiirtimien avulla lämmitysverkostoihin ja lämpimän käyt-

töveden valmistukseen. Lämpimän käyttöveden lämmitys tapahtuu kaukolämmön lisäksi 

myös PILP-järjestelmän avulla, minkä takia kohteessa on myös lämminvesivaraaja. PILP- 

järjestelmässä huomattiin lämmityskauden alkaessa syksyllä 2020 ohjauskorttivika, joka 

saatiin korjattua vasta vuoden 2021 alussa, minkä vuoksi lämpöpumpun käytössä on ollut 

käyttökatko. (Tähtinen 2021a.) 

Rakennusautomaatiota käytetään hyväksi rakennuksen ilmanvaihdon, lämmityksen sekä 

muiden lämmitykseen liittyvien toimintojen kuten lämpöpumppujen ohjauksessa ja valvon-

nassa. Lämmitystä ohjataan asuinkerrostalossa asuntojen sisäilman keskilämpötilan ja 
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ulkoilman lämpötilan mukaan. Koneellisen poistoilmajärjestelmän ohjaus perustuu muun 

muassa lämpötilojen ja hiilidioksidipitoisuuksien mitattuihin arvoihin, joita verrataan ase-

tettuihin raja-arvoihin. Ilmanvaihtokoneiden puhallinnopeuksien säädössä ja ohjauksessa 

hyödynnetään hiilidioksidimittareiden antamia mittaustietoja. Kohteessa ei ole jäähdytysjär-

jestelmää. (Tähtinen 2021a.) 

Kohteessa toimii poistoilmalämpöpumppujärjestelmä, joka käyttää hyödykseen poistoilman 

lämpöä. PILP-järjestelmää käytetään asuntojen ja yleisten tilojen lämmityksessä sekä läm-

pimän käyttöveden valmistuksessa kaukolämmön ohella. Osa PILP-järjestelmällä tuotetusta 

lämmöstä voidaan varastoida kohteen lämminvesivaraajaan. Usein kesäkuukausien aikana 

lämpöpumppu on edullisempi vaihtoehto käyttöveden lämmityksessä, kuin kaukolämpö. 

Asuntojen sisälämpötilat on määritetty asuinhuoneiden keskiarvolämpötilojen mukaan, joka 

on 21˚C. Lämmitysverkoston meno- ja paluuveden lämpötilaa ohjataan ulkoilman lämpöti-

lan mukaan. (Tähtinen 2021a.) 

Kohteen sisävalaistusta ohjataan liiketunnistimien avulla, kun taas ulkovalaistusta ohjataan 

valoisuus- ja aikaohjaustunnistimien avulla. Valaistuksilla ei ole erillisiä alamittauksia, vaan 

ne on laskettu koko rakennuksen sähkön kulutukseen. Asuinkerrostalon yleisistä käyttöti-

loista löytyy muun muassa hissejä, sähkökiuas ja muita erilaisia sähkölaitteita, jotka sovel-

tuvat hyvin kysyntäjoustoon. Kerrostalon jokaisessa asunnossa on asuntokohtaiset sähköso-

pimukset. (Tähtinen 2021a.) 

 

5.1.2 Tukitoiminnot 

Pilottikohteeseen on alkuperäisen rakennusautomaatiojärjestelmän rinnalle asennettava tu-

kitoimintoja, jotta iFLEX Assistant saadaan toimimaan kohteessa. Kohteeseen on asennettu 

HOLISDER-hankkeen aikana mittauslaitteita, joita hyödynnetään myös iFLEX Assistantin 

pilotoinnissa. Asuinkiinteistöön asennetaan nykyisen rakennusautomaatiojärjestelmän 

Schneider ATMO -järjestelmän rinnalle JACE-8000 palvelin, joka toimii yhdyskäytävänä 

eri ulkoisille järjestelmille. IFLEX Assistant saa JACE-8000 -palvelimen kautta seuraavia 

mittauksia. (iFLEX D6.5 2021, 6–8): 

▪ Rakennustason sähkönkulutus, teho ja taajuus saadaan minuutin tarkkuudella. 

▪ Kaukolämmön energiankulutus, minuutin tarkkuudella. 
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▪ Ilmanvaihdon poistoilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja CO2-pitoisuus. 

▪ Rakennuksen keskimääräinen sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja CO2-pi-

toisuus. 

▪ Ohjaukseen liittyvät parametrit, sisältäen järjestelmän veden lämpötilan asetuspis-

teen ja mittausarvot (esimerkiksi käyttövesi ja PILP-järjestelmän syöttö) sekä tilan-

netiedot (vesipumput, tuulettimet, säätöventtiilit ja lämpöpumpun kompressori). 

 

Lisäksi asuinkerrostalon yleisiin tiloihin on aiemmin asennettu neljä kappaletta Sigfox an-

tureita. Sigfox anturi on tietoliikenneverkko, joka on kehitetty pienten datamäärien välittä-

miseen (Sigfox 2021). Anturit on asennettu saunatilaan, kerhohuoneeseen, pesulaan ja pu-

kuhuoneeseen. Esipilotointiin valitaan myös muutama asuinkerrostalon asunto (maksimis-

saan viisi kohdetta), joihin asennetaan HK Instruments CDT-MOD-2000-1R-rH-D anturit. 

Kaikki aiempien hankkeiden sekä nykyisen pilotoinnin ajalta kohteeseen asennetut tukitoi-

minnot, on esitetty Taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Pilottikohteeseen asennetut tukitoiminnot (Rajala 2020; muokattu) 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukossa 1 esitettyjen rakennukseen asennettujen tukitoimintojen avulla saadaan mitattua 

rakennuksen asuin- ja yhteistentilojen sisäilman lämpötila, hiilidioksidipitoisuus ja suhteel-

linen kosteus. Lisäksi kerrostalon pesutuvasta voidaan mitata haihtuvien orgaanisten yhdis-

teiden pitoisuus. Pukuhuoneeseen asennettu Connected Finlandin Detectify on sisätilan lii-

ketunnistin. 

  

Kerros Laitteen sijainti Laitteen valmistaja Laitteen malli

Pohjakerros Pukuhuone Connected Finland Detectify

Pohjakerros Saunatila Connected Finland AirWits CO2

Pohjakerros Kerhohuone Connected Finland AirWits CO2

1.kerros Pesutupa Connected Finland AirWits TVOC

Salattu Asunto HK Instruments CDT-MOD-2000-1R-rH-D

Tridium JACE-8000
Rakennuksen 

energianhallintajärjestelmä
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5.1.3 Mittauspisteet 

Pilotti kohteen dataa kerätään asennettujen mittauspisteiden avulla. Mittauspisteet on tallen-

nettu oBIX-palvelimeen. Kaikkien mittaus- ja ohjauspisteiden integroimiseksi tarvitaan fyy-

sinen yhteys laitteen verkkoon. Tätä varten kohteeseen on asennettu JACE-palvelin, joka 

lukee oBIX-palvelimelta mittaus- ja ohjauspisteet (Solidyne 2021). Asuinkerrostalon jokai-

sella asunnolla on omat asuntokohtaiset sähkömittarit sekä sähkösopimukset. Tämän vuoksi 

sähkön mittauspisteet on asennettu kohteen yleisiin tiloihin. Sähkön mittapisteet on asen-

nettu taloyhtiön hisseihin, joiden ottoteho on noin 12–15 kW, saunan kiukaaseen, poistoil-

malämpöpumppuun, valaistukseen sekä ilmanvaihtoon. Rakennustason sähkön kulutusta 

mitataan yhden tunnin resoluutiolla. (iFLEX D5.1 2021, 36.) 

Kerrostalon kaukolämmön kulutukseen asennetut tarkemmat mittauspisteet mittaavat kau-

kolämmön kulutusta yhden tunnin resoluutiolla (iFLEX D5.1 2021, 36). Huonelämpötilaa, 

ilmankosteutta ja CO2-pitoisuutta mitataan samalla sensorilla. Kohteessa on neljä rappukäy-

tävää, joissa jokaisessa on yksi sensori. Näiden lisäksi mittauspisteet asennetaan mittaamaan 

rappukohtaiset poistoilmanlämpötilat, lämmitysvedenkäyrän poikkeutus, ilmanvaihdon oh-

jauskomennot, lämpöpumpun syöttö- ja ulostulolämpötilat, venttiilien asennot sekä lämmi-

tysveden meno- ja tulo lämpötilat. Ilmanvaihtoon asennetaan mittauspiste mittaamaan pa-

luuilman suhteellista kosteutta sekä valinnaisesti hiilidioksidipitoisuutta.  

Kohteesta on olemassa historiatietoa, jota on kerätty verkkoanalysaattorin ja asuntokohtais-

ten sensorien avulla. Verkkoanalysaattori kertoo tarkat sähköarvojen ja energian mittaustu-

lokset sekä mittausten luotettavan analysoinnin. Sähkönkulutuksesta saadaan jännite, virta, 

teho ja taajuus mitattua 1–5 sekunnin tarkkuudella. Sähkön ja kaukolämmön kulutustietoja 

on kerätty aiemmilta vuosilta. (iFLEX D7.1 2021, 14–15; 23–26.) 

 

5.1.4 Ohjauspisteet 

Pilottikohteen ohjauspisteet toteutetaan rajoitusohjelmilla. IFLEX Assistant toteuttaa asetus-

arvo pyyntöjä JACE-palvelimen kautta. Automaatiojärjestelmä ottaa pyynnöt huomioon, jos 

olosuhteet rakennuksessa pysyvät asetusarvojen rajoissa. Tarkoituksena on mallintaa mah-

dollisimman tarkasti asukkaiden kulutustottumuksia ja rakennuksen joustoa.  
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Osa joustokomponenteista toteutetaan kuitenkin omina rajoitusohjelmina. Näitä joustokom-

ponentteja ovat lämmityskäyrän poikkeutus, ilmanvaihto, lämmin käyttövesi, kiuas ja PILP. 

Lämmityskäyrän poikkeutukselle asetetaan maksimipoikkeama peruskäyrästä, mikä pysty-

tään toteuttamaan ylös tai alas päin. Ilmanvaihtoa voidaan pienentää tai lisätä vaikuttaen 

PILP:n tuottamaan energiaan. Tehot ovat luettavissa asuntojen ilmanvaihtopuhaltimista. 

Kiuas voidaan asettaa päälle tai pois tarpeen mukaan sekä PILP:n käyttö voidaan valita tar-

peen mukaan. Poistoilmanlämpöpumpun ottoteho on noin 15–20 kW (Tähtinen 2021a).  

 

5.2. Lämmönkäytön pilotointi 

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on suorittaa iFLEX Assistantin esipilotointi 

vuoden 2021 loppuun mennessä. Erilaisten haasteiden aiheuttamien aikataulun viivästymis-

ten johdosta kohteessa ehdittiin toteuttaa diplomityön aikana vain kaksi ohjaustestiä. Pilo-

toinnit suoritettiin 10.11.2021 kello 12–13 ja 11.11.2021 kello 10–12. Pilotointien tarkoituk-

sena on katkaista rakennuksen lämmöt tunnin ajaksi ja selvittää, miten tämä vaikuttaa raken-

nuksen lämpötiloihin ja energiankulutukseen. Kummankin pilotoinnin aikana rajoitetaan 

vain lämmönkulutusta. Tarkoituksena on kuitenkin hankkeen myöhemmässä vaiheessa 

luoda erityyppisiä toimintoja, joita voidaan kytkeä yksittäin tai samanaikaisesti, esimerkiksi 

pelkästään sähkön rajoitus tai yhtäaikainen sähkön ja kaukolämmön rajoitus.  

Pilotoinnin aikana kiinteistön lämmitysverkoston asetusarvo pudotetaan määräajaksi. En-

simmäisessä pilotoinnissa asetusarvo pudotettiin tunnin ajaksi ja toisessa pilotoinnissa kah-

den tunnin ajaksi. Lämmitysverkostoon asetettu asetus sulkee asuinkerrostalon lämmityksen 

kokonaan, kuitenkin estäen verkoston lämpötilaa laskemasta alle 20˚C. Rajoituksen ollessa 

päällä lämpöpumppu ja kaukolämpö lämmittävät vain rakennuksessa kulutettua käyttövettä.  

Pilotointi käynnistetään lähettämällä lämpötilan rajoituksen ohjauspyyntö. Ohjauspyyntö 

asetetaan VTT:n palvelimella. VTT toimii Caverionin lisäksi Suomen pilottikohteen toisena 

kumppanina. VTT:n palvelimelta tuleva ohjauspyyntö tulee pilottikohteessa sijaitsevalle 

oBIX-tulkille (JACE), joka välittää tiedon Modbus TCP-väylällä rakennusautomaatiojärjes-

telmälle (Schneider ATMO). Rakennusautomaatiojärjestelmä välittää vastaavasti takaisin-

päin tietoa lämpötiloista ja ohjauksen vaikutuksista hetkellisiin sähkön ja kaukolämmön ku-

lutuksiin JACE:n avulla takaisin VTT:n palvelimelle. (Tähtinen 2021b.) 
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5.2.1 Haasteet ja rajoitteet 

Pilottikohteessa sekä pilotoinnissa on omat haasteensa ja rajoitteensa. Kun pilottikohteena 

toimii asuinkerrostalo, on sisäolosuhteita säädettäessä otettava huomioon kiinteistön asuk-

kaat ja heidän kulutustottumuksensa. Kysyntäjoustoa pilotoidessa on myös huomioitava 

kuormien siirtoon liittyvät rajoitteet, sillä kohteen on oltava jatkuvassa käytössä. Rajoittei-

den lisäksi pilotointiin liittyy erilaisia haasteita. Keskeisimpiä haasteita projektin ensimmäi-

sen vaiheen aikana on ollut kohteen energianmittaukseen, datan keruuseen, käyttäjien sitout-

tamiseen sekä aikatauluun liittyvät haasteet.  

Asuinkerrostalon toimiessa pilottikohteena on kohteen asukkaat huomioitava eikä pilotointi 

saa vaikuttaa heidän arkipäiväiseen elämiseensä. Tämä rajaa kuormien siirtomahdollisuutta, 

sillä kiinteistö on käytössä jokaisena viikonpäivänä, ympäri vuorokauden. Vaikka asukkai-

den kulutustottumukset olisivat helposti ennakoitavissa kerätyn historiadatan avulla, on niitä 

silti vaikea muuttaa. Esimerkkinä asukas, jonka työaika on maanantaista perjantaihin kello 

08.00–16.00. Tämän perusteella voidaan olettaa hänen kulutuspiikkinsä osuvan arkipäivinä 

aamuun noin kello 07.00 sekä iltapäivälle noin kello 17.00. Vaikka nämä kulutuspiikit ovat 

ennustettavissa, on kuormien siirto näiltä hetkiltä mahdotonta ilman, että vaikutetaan asuk-

kaan asuinolosuhteisiin.  

Asuinrakennuksen kysyntäjouston potentiaalia rajoittaa myös sisäilman laadun varmistami-

nen. Rakennuksen sisäolosuhteiden tulee täyttää turvallisen, terveellisen sekä viihtyisän si-

säilman kriteerit. Huonelämpötilan suunnitteluarvona käytetään 21˚C. Kesäkaudella huone-

lämpötilan suunnitteluarvona taas käytetään lämpötilaa 23˚C. Huonelämpötilan suunnittelu-

arvosta voidaan hyväksytysti poiketa ± 1˚C. Kuitenkin kerrostalon yleisiin tiloihin on ase-

tettu omat huonelämpötilan suunnitteluarvot, jotka on esitetty Taulukossa 2. (Rakennusten 

sisäilmasto ja ilmanvaihto 2012.) 

 

Taulukko 2. Kerrostalon yleisten tilojen huonelämpötilan suunnitteluarvoja (Rakennusten 

sisäilmasto ja ilmanvaihto 2012) 

 

 

 

Tila Huonelämpötila (˚C)

Porraskäytävä 17

Pesuhuone 22

Kuivaushuone 24

Hissikuilu 17
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Pilottikohteessa haasteita on ollut lämmitysenergian mittaamisessa ja jouston mallintami-

sessa. Lämpötilamittausten tarkkuus on epävakaata, kaukolämmönmittaus tapahtuu tunnin 

resoluutiolla, eikä lämpöpumpulla ole olemassa omaa alamittausta. Lämpötilan mittaukseen 

ja ohjaukseen on myös vaikuttanut ajanjakso, sillä kohteen lämmityskausi kaukolämmöllä 

aloitetaan yleisesti vasta marraskuun lopulla riippuen ulkolämpötilasta. Rakennusta lämmi-

tetään pitkälle syksyyn vain lämpöpumpulla. Esipilotoinnin käynnistys alkuperäisellä suun-

nitelmalla oli tarkoitus aloittaa jo syyskuun alussa, mutta laitteiden integroinnin tuomat haas-

teet sekä tulosten skaalauksesta johtuvat virheet ovat hidastaneet pilotoinnin aloittamista.  

Projektin aikataulun venyminen ja datan keruun haasteet ovat myös hidastaneet diplomityön 

tutkimuksen etenemistä, sillä tutkittavana kohteena ovat iFLEX Assistantin toimivuus pilot-

tikohteessa sekä sen käyttöpotentiaali kysyntäjoustopalveluna. Ilman laitteen onnistunutta 

integrointia rakennuksen energianhallintajärjestelmään ei saada dataa kerätyksi, minkä 

vuoksi energiankulutuksen ja -kustannusten sekä päästöjen seuraamista ja vertailua raken-

nuksen aiempiin arvoihin ei voida suorittaa. Aikataulun venymisestä johtuen myös mittaus-

ajanjakso jää hyvin lyhyeksi. 

 

5.3 Energiankulutus 

Asuinkerrostalon energiankulutusta mitataan niin sähkön, kuin kaukolämmön osalta tunnin 

resoluutiolla. Sähkön ja kaukolämmön mittaustiedot ovat saatavissa EnerKey-energianhal-

lintajärjestelmästä. Kohteesta saadaan vain kiinteistön sähkönkulutustiedot, sillä jokaisella 

asunnolla on omat asuntokohtaiset sähkömittarit. Kysyntäjoustotoimenpiteet kohdistuvat 

sähkökuormien osalta rakennuksen lämmityksen, valaistuksen sekä ilmavaihdon kuormiin. 

Sähkönkulutuksen laskennassa käytetään EnerKey-energianhallintajärjestelmän antamia 

mittaustietoja vuodelta 2020 sekä keväältä 2021. Mittaustietoja vertaillaan esipilotoinnin an-

tamiin arvoihin syksyltä 2021.  

Kaukolämmön kulutusta mitataan kokonaisuudessa, koska sillä ei ole yksittäisiä alamittauk-

sia. Kaukolämmön kulutus saadaan määritettyä lämmönjakokeskuksen lävitse virtaavan nes-

teen massavirran, ominaislämpökapasiteetin sekä lämpötilaeron perusteella. Lämpömäärän-

laskin laskee virtausantureilta saatavan massavirran ja lämpötila-antureilta saatavien lämpö-

tilojen perusteella rakennuksen kuluttaman kaukolämmön määrän, huomioiden veden 
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ominaislämpökapasiteetin. (Energiateollisuus 2003, 8.) Kaukolämmön kulutusmittauksen 

laskennassa käytetään myös EnerKey-energianhallintajärjestelmän antamia mittaustietoja 

samalta aikaväliltä kuin sähkönkulutuksen laskennassa. 

Kaukolämmön ja sähkönkulutus vaihtelevat niin vuositasolla, kuin viikko- ja päiväkohtai-

sesti. Sääolosuhteiden ja erityisesti ulkolämpötilojen vaihtelut aiheuttavat vuositason muu-

tokset kulutuksessa. Viikko- ja päiväkohtaiset vaihtelut aiheutuvat kaukolämpökiinteistön 

asukkaiden toimista ja niiden ajoittamisesta sekä erilaisista rakennuskohtaisista energiate-

hokkuustoimista. (Energiateollisuus 2015, 5.) Asuinkerrostalon sähkön- ja kaukolämmön 

sekä veden kokonaiskulutus vuodelta 2020 on esitettynä kuvassa 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Pilottikohteen energian ja veden kokonaiskulutus vuonna 2020 

 

Vuoden 2020 energiankulutuskäyrissä ei ole nähtävissä lämpöpumpun sähkönkulutusta, 

sillä lämpöpumppu on saatu toimintaan vasta vuoden 2021 alussa, ohjauskortti viasta joh-

tuen. Lämpöpumpun asennus on nostanut vuoden 2021 sähkönkulutusta ja samalla taas las-

kenut kaukolämmön kulutusta. Kaukolämmöllä lämmitetään rakennusta pääasiassa loka-

kuun alusta huhti-toukokuun vaihteeseen, riippuen vuotuisista sääolosuhteista. Kaukoläm-

möllä lämmitetään myös käyttövettä. 
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5.3.1 Kulutushuiput 

Asuinkerrostalon sähkön ja kaukolämmön vuorokausikohtainen kulutus marraskuulta 2021 

ja 2020 on esitetty kuvassa 21. Kuvasta voidaan nähdä, kuinka kulutushuiput vuodesta riip-

pumatta osuvat samaan ajankohtaan. Sähkönkulutuksessa huippukysyntä on selkeästi ajoit-

tunut illalle kello 17.00–20.00. Sähkön kulutushuiput ovat täysin selitettävissä ihmisten ar-

kikäyttäytymistottumuksilla. Aamulla, päivällä ja yöllä kulutus on tasaista ihmisten ollessa 

poissa kotoa tai heidän nukkuessaan. Ensimmäinen kulutushuippu tulee iltapäivällä, kun 

asukkaat palaavat takaisin koteihinsa ja asettavat sähkölaitteensa käyntiin. Toinen piikki tu-

lee taas hieman myöhemmin illalla. 

Kaukolämmön kulutuksessa päivittäistä vaihtelua näkyy selvästi enemmän kuin sähkönku-

lutuksessa. Kaukolämmön kulutukseen vaikuttaa myös enemmän vuoden- ja vuorokauden-

aika. Kuvassa 21 esitetyssä kaaviossa selkeät kulutushuiput ovat aamulla kello 8.00–10.00, 

iltapäivällä kello 13.00 sekä illalla kello 17.00 ja 19.00. Kohteessa suurinta kaukolämmön 

kulutuksen vaihtelua aiheuttaa lämpimän käyttöveden kulutus. Asuinkiinteistöissä suurim-

mat lämmönkulutuksen päivävaihtelut ovat keväällä ja syksyllä, jolloin ulkolämpötilassa 

vaihtelua on eniten (Energiateollisuus 2015, 3–32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21. Sähkön- ja kaukolämmön vuorokausikulutus (7.11.2021 ja 7.11.2020) 
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Pilottikohde toimii pääasiassa opiskelijoiden asuinrakennuksena, minkä vuoksi kulutustot-

tumukset saattavat poiketa jostain muusta asuinkiinteistöstä. Tämä luo haasteita kulutus-

huippujen ennakointiin. Aikaisempien mittausten perusteella pilottikohteessa on huomattu, 

että kulutushuiput vaihtelevat niin päivä, kuin viikko tasolla ja saattavat ajoittua hyvinkin 

omituisiin ajankohtiin, kuten keskelle yötä keskelle viikkoa. 

 

5.3.2 Energiakustannukset  

Energiakustannusten laskennassa tarkastellaan kiinteistön sähkön ja kaukolämmön kulutuk-

sesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannuslaskelmissa ei oteta huomioon vedenkulutuksesta 

eikä kiinteistön huollosta tai kunnossapidosta syntyneitä kuluja. Laskelmissa käytetään lo-

kakuun 2021 energiankulutustietoja, sillä vastaavaa dataa ei ole saatavissa pilotointihetkeltä. 

Sähkön ja kaukolämmön energiamaksutietoja ei ole saatavissa laskutustietojen yksityisyy-

den takia, minkä vuoksi laskuissa käytetään yleisiä sähkö- ja kaukolämpötariffeja. Energian 

hinnat ovat nousseet tänä vuonna viimevuotisista arvoista. Tähän suureen hintojen nousuun 

vaikuttaa osin se, että viime vuonna energiahinnat laskivat poikkeuksellisen paljon. Tämän 

vuoden energiahinnat ovat palautuneet lähelle pidemmän ajan keskiarvoja tai jopa niiden yli. 

Hintojen nousuun ovat vaikuttaneet talouden elpyminen koronapandemian aiheuttamasta 

shokista sekä veronkorotukset. (Tilastokeskus 2021b.)  

Sähkön energiakustannusten laskemiseen tarvitaan sähkön kulutustiedot, kuormitushuiput 

sekä sähköenergian maksutiedot. Kuvassa 22 on esitettynä laskuissa käytetyt sähkötariffin 

tiedot. Kulutustiedot saadaan EnerKey-energianhallintajärjestelmästä. Pilottikohteessa käy-

tetään kiinteähintaista sähkösopimusta, minkä vuoksi sähköenergialla ei ole erillistä perus-

maksua. Sähkön siirtomaksu määritetään sähköliittymäkohtaisesti. Pilottikohteessa on käy-

tössä pienjännitetehosiirto, joka toimii kohteissa, joissa tarvitaan suurta liittymistehoa tai 

sähkönkulutus on yleisesti suurta. (Helen sähköverkko 2021.) 
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Kuva 22. Pienjännitetehonsiirron sähkö tariffit (Helen sähköverkko 2021) 

 

Kuvassa 22 esitettyjä sähkötariffien laskutustietoja voidaan käyttää eri tilanteissa ja koh-

teissa. Talvipäivän siirtomaksu on käytössä aina joulukuusta helmikuuhun maanantai–per-

jantai kello 7–21. Tehomaksu on voimassa jokaisena kuukautena. Kiinteähintaisissa sähkö-

sopimuksissa sähkön energiakustannukset saadaan laskettua laskutustehon avulla. Laskutus-

teho määräytyy kuukauden suurimman mitatun tunnin keskitehosta aikavälillä maanantaista 

perjantaihin kello 7–21. (Helen sähköverkko 2021.) Laskutusteho ja sähkön kuormitus-

huippu saadaan laskettua yhtälön (1) mukaan: 

 

𝑃 = max
𝑡∈𝑇

𝑊

∆𝑡
             (1)

           

, jossa 

P, sähköteho (W) 

W, sähkönkulutus (kWh) 

Δt, mittausajanjakson pituus (h) 

 

Loistehomaksu määräytyy ajanjaksolla maanantai–lauantai kello 7–22 kuukauden suurim-

man mitatun tuntikeskitehon mukaan (Savon voima 2021). Loistehon oton laskutusteho on 
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loistehon ottotehon suurin mitattu arvo kuukaudessa, mistä on vähennetty joko saman kuu-

kauden suurimmasta mitatusta päästötehosta 40 prosenttia tai vähintään 50 kVA:ta (kilovolt-

tiampeeri). Loistehon annon laskutusteho on taas suurin mitattu loistehon antoteho kuukau-

dessa, mistä on vähennetty saman kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta 10 prosent-

tia. Asuinkerrostalosta löytyy loistehon kompensointilaitteisto, jonka ansiosta määriteltyä 

loissähkön ilmaisosuuttaa ei ylitetä. Loissähkön osuutta ei siis tarvitse huomioida energia-

kustannusten laskennassa. Muina ajanjaksoina käytetään muun ajan siirtomaksua. Tässä 

työssä sähkön energiakustannusten laskennassa käytettiin muun ajan siirtomaksua (1,09 

c/kWh). (Helen sähköverkko 2021; Helen sähköverkko 2020, 1–2.) 

Kaukolämmön energiakustannusten laskemiseen tarvitaan kaukolämmön vesivirtamaksu, 

joka määräytyy kaukolämpöliittymän sopimusvesivirran mukaan sekä kaukolämmön ener-

giamaksut, jotka saadaan julkisista kaukolämpötariffeista. Kaukolämmön energiamaksujen 

hinnasto vuodelta 2021 on esitetty Taulukossa 3. Energiakustannukset lasketaan lokakuulle 

2021, jolloin energiamaksun hintana käytetään 82,62 €/MWh (sisältäen Alv:n 24 prosenttia).                    

                     

Taulukko 3. Kaukolämmön energiamaksut (Helen 2021) 

 

 

 

 

Kaukolämmön laskutuksessa käytetyllä sopimusvesivirralla tarkoitetaan liittymisvaiheessa 

asiakkaan käyttöön varattua sopimustehoa vastaavaa kaukolämpöveden virtausta. Tässä 

työssä kaukolämmön kustannusten laskennassa käytetään sopimusvesivirtaa. Sopimusvesi-

virta saadaan laskemalla yhtälön (2) avulla (Energiateollisuus 2014, 5):  

 

              𝑞𝑣 =
𝛷

𝑐𝑝𝜌(𝑇𝑚−𝑇𝑝)
            (2) 

 

, jossa 

Kausi Ajankohta Alv %
€/MWh 

(Alv 0%)

€/MWh 

(Alv 24%)

Syyskausi 01.10.2021 - 31.12.2021 24 66,63 82,62

Kesäkausi 01.05.2021 - 30.09.2021 24 35,12 43,55

Kevätkausi 01.03.2021 - 30.04.2021 24 57,22 70,95

Talvikausi 01.01.2021 - 29.02.2021 24 54,22 67,23
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qv, tilavuusvirtaus (m3/s) 

Φ, lämmitysteho (W) 

cp, veden ominaislämpökapasiteetti (kJ/kg C) 

ρ, veden tiheys (kg/m3) 

Tm, kaukolämmön menoveden lämpötila (C) 

Tp, kaukolämmön paluuveden lämpötila (C) 

 

Sopimusvesivirran laskemiseen tarvittava sopimusteho sekä kuormitushuippu saadaan vuo-

denaikaisista kaukolämmön päämittaustiedoista laskemalla kaukolämmön kulutuksen kol-

men suurimman peräkkäisen tunnin keskiarvosta yhtälön (3) mukaisesti. Sopimustehon las-

kennassa tarvittavat rakennuksen kaukolämmön kulutustiedot on luettu EnerKey-energian-

hallintajärjestelmästä. 

 

          𝛷 =  max
𝑡∈𝑇

(
𝑄𝑡−1+𝑄𝑡+𝑄𝑡+1

3∆𝑡
)           (3) 

 

, jossa 

Φ, lämmitysteho (W) 

Q, kaukolämmön kulutus (kWh) 

Δt, mittausajanjakson pituus (h) 

 

5.4 Kiinteistön käyttäjien sitouttaminen 

Kysynnän jouston sisältämät erilaiset toiminnot, niiden merkitykset, tarpeet sekä ansainta-

logiikat vaihtelevat eri toimijoiden näkökulmasta. Tässä työssä kysyntäjoustoa tutkitaan 

kiinteistön käyttäjän näkökulmasta. Kysyntäjousto mahdollistaa asiakkaalle muun muassa 

sähkön käytön edullisempana ajankohtana sekä huipputehojen pienentämisen. Erityisesti 
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ansaintalogiikkaa tulisi kehittää tulevaisuudessa, sillä loppukäyttäjien ymmärrystä kysyntä-

joustoon sekä heille tarjottavia kannustimia kysyntäjoustoon osallistumisesta tulisi lisätä. 

(Järventausta ym. 2015, 43–44.) 

Kuluttajan näkökulmasta kysyntäjousto ei saa esiintyä sähköjärjestelmän asettamana vaati-

muksena, vaan ennemminkin asumista helpottavana ja mukavuutta lisäävänä palveluna. Uu-

sien teknologioiden mahdollistamat automaatioratkaisut mahdollistavat kodin sähkölaittei-

den ohjauksen eri tilanteissa sekä vaikuttavat sähkön kulutukseen ja kustannuksiin. Käytän-

nön hyötyjen lisäksi ne antavat mahdollisuuden kuluttajalle osallistua joko yksilönä tai pal-

velun tarjoajana kysyntäjoustomarkkinoille. (Bremer ym. 2017, 4.) 

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tarkastelun kohteena on eksplisiittinen kysynnän jousto, 

jossa tarkoituksena on antaa kaikille kohteen asukkaille pääsy talokohtaiseen dataan sekä 

valita erikseen asuntokohtaiseen tarkasteluun mukaan muutama asukas. Loppukäyttäjän va-

lintaan ja rekrytointiin on määritellyt kriteerit, sekä käyttäjien informointiin ja kannustiimiin 

on luotu erilliset suunnitelmat. Esipilotointiin on tarkoitus saada mukaan noin viisi asuntoa. 

Vapaaehtoisten pilotointiin osallistuvien asukkaiden asuntoihin asennetaan Sigfox anturit, 

jotka lukevat huoneistokohtaisen datan. Anturit ovat asukaskohtaisia eli uuden asukkaan 

muuttaessa asuntoon on anturit poistettava tai hänen kanssaan on tehtävä uusi henkilökoh-

tainen sopimus datankeruusta. 

Asukkaita informoidaan pilotoinnista kiinteistön omistajan ja asukastoimikunnan avulla. 

Asuinkiinteistössä on asukastoimikunta, joka toimii kiinteistön asukkaiden ja kiinteistön 

omistajan välillä. Informoinnin avulla halutaan saada asukkaat tietoisiksi pilotoinnista sekä 

rekrytoitua loppukäyttäjät asuntokohtaiseen esipilotointiin. Tärkeää on ottaa huomioon koh-

deryhmä. Pääasiassa asukkaat koostuvat nuorista opiskelijoista, jolloin markkinointi tulee 

kohdistaa heille. Markkinoinnin tulee olla selkeä, helposti lähestyttävä ja herättää asukkaan 

kiinnostus.  

Asukkaita olisi hyvä lähestyä henkilökohtaisesti sekä eri kanavien kautta. Yleistä tiedotta-

mista pilotoinnista voitaisiin esittää kiinteistön omissa sosiaalisen median kanavissa sekä 

rakennuksen ilmoitustaululla ja kerhotilassa. Henkilökohtaisesti asukkaita olisi hyvä lähes-

tyä sähköpostitse sekä kirjeitse, sillä personalisoitu viesti luo henkilölle tunteen, että viesti 

on kohdennettu juuri hänelle eikä sitä voi jättää huomioimatta. Yleiset tiedotteet ovat usein 

helpommin sivutettavissa. Tiedottamista on hyvä tehdä suurella volyymilla, jotta 
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varmistetaan jokaisen asukkaan informointi. Markkinoinnissa tärkeänä osana on oikeanlai-

set kannustimet. Nykypäivänä lähestulkoon kaikesta osallistumisesta palkitaan, minkä 

vuoksi hyvin harva on valmis lähtemään vapaaehtoisesti mukaan ilman korvausta. Käyttä-

jille suunniteltuja kannustimia esitetään tarkemmin työn osiossa 5.5.1. 

Asiakkaille on luotava positiivinen ja turvallinen kuva iFLEX Assistantista. Pilotointiin kuu-

luu antureiden asennus asuntoihin, mikä voi luoda turvattoman tunteen asukkaalle. On siis 

luotava kestävä tapa, millä asukkaat saadaan hyväksymään mittaukset ja sitoutettua pilotoin-

tiin. Vaikka pilotointiin osallistuminen on vapaaehtoista, tarkoituksena on kuitenkin luoda 

tulevaisuuden kysyntäjoustopalvelu, johon kaikkien asukkaiden olisi sitouduttava. 

 

5.4.1 Käyttäjien kannustimet 

Asukkaiden motivaatiolla on keskeinen vaikutus kysyntäjouston tuloksiin. Kiinteistön käyt-

täjiä voidaankin motivoida energiasäästöihin erilaisten kannustimien avulla. Monesti ener-

giasäästöistä puhuttaessa kuluttajien parhaimpana kannustimena toimii kustannussäästöt, 

kuitenkin ajatus ympäristöystävällisyydestä voi olla jollekin käyttäjälle riittävä kannustin 

kysyntäjoustotoimiin. Jokaisen kuluttajan motivaatioon vaikuttaa myös omat arvot. Kulut-

tajan muuttaessa sähkön käyttöään hinnan perusteella, pystyy hän vähentämään kuormitus-

huippuja sähkön hinnan ollessa korkeimmillaan.  

Kysyntäjouston toimenpiteiden mahdollistamisen kannalta on tärkeää vakuuttaa kuluttajat 

osallistumaan riittävien kannustamien avulla. Taloudellisten kannustimien avulla kompen-

soidaan kuluttajille aiheutuneita käyttäytymismuutoksia ja mahdollisia mukavuuden mene-

tyksiä. (Prüggler 2013.) Tarkoituksena on luoda positiivisia kannustimia, jotta kiinteistön 

käyttäjät saataisiin paremmin houkuteltua pilotointiin mukaan. Negatiivisia kannustimia, ku-

ten energiankulutuksen säännöstelyä ei ole tarkoitus toteuttaa pilottikohteessa, vaan ennem-

minkin pyritään ohjaamaan kuluttajien käyttäytymistottumuksia. Kuluttajia ohjataan siirtä-

mään sähkö- ja lämpötehon tarvetta kalliimpien tuntien ajalta edullisempaan ajankohtaan, 

joka mahdollistaa rahallisen säästön.  

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kuluttajat pyritään saamaan kiinnostumaan ja tietoisiksi 

kysyntäjoustosta sekä sen mahdollisuuksista pilottikohteessa. Mitään konkreettista kannus-

tinta ei vielä ole asukkaille tarjottu. Aikaisemman HOLISDER-hankkeen tutkimuksen 
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perusteella voidaan todeta, että asukkaiden kiinnostus ja aktivisuus pilotointiin osallistumi-

seen on hyvin vähäistä ilman kannustimia. Alustavissa suunnitelmissa tarkoituksena olisi 

tarjota esimerkiksi elokuvalippuja vapaaehtoisille asukkaille. Kannustimia valittaessa on tär-

keää ottaa huomioon kohderyhmä ja löytää heille sopivat motivaattorit.  

Yhtenä tärkeänä kannustimena voidaan pitää osallistumisen helppoutta. Osallistuminen pi-

lotointiin on tehtävä asukkaille mahdollisimman helpoksi. Ilmoittautuminen, laitteiden käyt-

töönotto sekä raportointi tulee olla vaivatonta eikä siitä saa kertyä liian isoa kuormaa asiak-

kaalle. Työn osiossa 4.3 esitellään asukkaille ja kiinteistönhoitajille suunniteltu käyttöliit-

tymä, jonka avulla pystytään seuraamaan verkoston kokonaiskuormitusta, käytetyn energian 

ympäristökuormitusta sekä asukkaiden asuntokohtaisia tietoja. Käyttöliittymän avulla pyri-

tään helpottamaan asukkaiden kysyntäjoustoon vaikuttamista.  
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6 Tutkimustulokset 

Diplomityön tutkimusten aikana pilottikohteessa suoritettiin kaksi ohjaustestausta: 

10.11.2021 kello 12–13 ja 11.11.2021 kello 10–12. Pilotoinnin tarkoituksena oli katkaista 

rakennuksen lämmöt tunnin ajaksi ja selvittää miten tämä vaikuttaa rakennuksen lämpötiloi-

hin ja energiankulutukseen. Kummassakin pilotoinnissa rajoitettiin vain lämmönkulutusta. 

Tutkimustuloksissa hyödynnetään paljon historiadataa, sillä tuoretta dataa ei ole tarpeeksi 

saatavilla. 

Pilotoinnin aikana mitatut ulkolämpötilat ja kiinteistön lämpötilat on esitetty kuvassa 23. 

Kuvaan on merkitty eri väreillä eri lämpötilakäyrät ja punaisella rajattu pilotointiajankohta. 

Lämpötilat on mitattu A- ja B-porraskäytävästä sekä kahdesta asunnosta. Näillä ulkolämpö-

tiloilla tunnin lämmityskatkolla ei ollut mitään vaikutusta rakennuksen lämpötiloihin, minkä 

vuoksi lämmityskatkoa pidennettiin toiseen ohjaustestiin. Kovemmilla pakkaskeleillä kiin-

teistöjen lämpötilavaihtelut olisivat suuremmat, minkä vuoksi pilotoinnin ajankohta olisi 

hyvä toteuttaa myös pakkaskeleillä, jolloin lämmitys tapahtuu pääasiassa kaukolämmön 

avulla. Toisaalta pilottikohde sijaitsee Etelä-Suomessa, jossa talvet ovat leutoja, eikä pak-

kaspäiviä kerry talvelle Pohjois-Suomen tavoin.               

Kuva 23. Ulkolämpötilat ja kiinteistön lämpötilat pilotoinnin aikana (10.11.–11.11.2021)  
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Vaikka pilotoinnilla ei ollut vaikutusta kiinteistön lämpötiloihin, niin kaukolämmön kulu-

tukseen sillä oli. Kaukolämmön kulutus pilotoinnin ajalta on esitetty kuvassa 24. Kuvassa 

sinisellä värillä on esitetty kaukolämmön kulutus ja punaisella värillä rajattu pilotoin-

tiajankohta. Tällä hetkellä kaukolämpöä hyödynnetään vain käyttöveden lämmitykseen. 

Käyttöveden lämpötila on niin korkea, ettei lämpöpumpun teho riitä yksinään sekä lämmi-

tykseen, että käyttöveden lämmittämiseen. Ensisijaisesti lämpöpumppua käytetään lämmi-

tykseen, mutta lämmitystä rajoitettaessa lämpöpumpulla tuotettu energia riittää myös käyt-

töveden lämmitykseen. Lämpöpumpulta saadaan maksimissaan 53 ̊ C vettä. Kuvasta 24 näh-

dään kaukolämmön kulutuksen muutokset, kun lämmitystä rajoitetaan. Kaukolämmön teho 

on noin 0–20 kW pilotoinnin aikana. Kaukolämmön rajoitus ohjauksen päätyttyä kaukoläm-

mön kulutuksessa ei nähdä huippua, vaan kulutus kasvaa tasaisesti. Tämä johtuu siitä, että 

lämpöpumpulla tuotetulla energialla on pystytty lämmittämään käyttövettä lämminvesiva-

raajalle, jolloin käynnistettäessä kaukolämpö käyttövettä ei tarvitse välittömästi alkaa läm-

mittämään verkkoon, vaan voidaan ensiksi hyödyntää lämminvesivaraajan vesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Kaukolämmön kulutus pilotoinnin aikana (10.11.2021–11.11.2021) 

 

Pilotoinnin aikana sähkönkulutuksessa ei myöskään nähty merkittäviä muutoksia. Kuvassa 

25 esitetään sinisellä käyrällä sähköteho 10.11.2021–11.11.2021 aikavälillä ja punaisella vä-

rillä rajataan pilotointijaksoja. Kuvasta voidaan nähdä sähkötehon kasvavan loivasti 
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pilotoinnin aikana, kuitenkaan muodostamatta mitään suurempaa kulutushuippua. Sillä läm-

mönkultusta rajoittaessa myös lämpöpumpulla tuotettua lämmitysenergiaa rajoitetaan, jol-

loin lämpöpumpulla tuotettua energiaa voidaan hyödyntää lämpimän käyttöveden lämmi-

tykseen. Tämän vuoksi lämpöä rajoittaessa sähkötehossa ei nähdä suuria muutoksia. Kuvasta 

voidaan huomata, että ensimmäisen ohjaustestin jälkeen sähkötehossa on nähtävissä pieni 

pudotus. Tällöin lämmön käyttö on palautettu ja lämmitystarve niin huoneilman, kuin läm-

pimän käyttöveden osalta on hetkellisesti laskenut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Sähkönkulutus pilotoinnin aikana (10.11.2021–11.11.2021) 

 

Lämpöpumppu saatiin pilottikohteessa uudelleen toimintaan vuoden 2021 alussa. Kuvista 

26 ja 27 nähdään, kuinka lämpöpumppu on vaikuttanut rakennuksen sähkön ja kaukoläm-

mön kulutukseen. Kuvissa vertaillaan vuoden 2020 lokakuun energiankulutuksia vuoden 

2021 lokakuun kulutuksiin. Lämpöpumpun käyttäessä sähköä lämpöenergian tuottamiseen, 

voidaan kuvista nähdä, kuinka sähkönkulutus on kasvanut ja kaukolämmön kulutus puoles-

taan laskenut. Lämpöpumpun avulla rakennuksen joustopotentiaali kasvaa. Lämpöpumpulla 

lämmitetään kesäkuun alkuun asti ja se käynnistetään uudelleen lokakuun alkupuolella. 
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Kuva 26. Sähkönkulutuksen vertailu (lokakuu 2020 ja lokakuu 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Kaukolämmön kulutuksen vertailu (lokakuu 2020 ja lokakuu 2021) 

 

Pilottikohteessa suoritettujen lämpötilan rajoitusten perusteella ei voida suoraan nähdä, mil-

laisia vaikutuksia ohjauksilla ja rajoituksilla on rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen 

ja kulutushuippuihin pidemmällä aikavälillä, sillä se olisi vaatinut pidemmän pilotoin-

tiajanjakson. Pilotoinnin avulla voidaan kuitenkin todentaa lämmönohjauksen toimivuus 

sekä esittää skenaario iFLEX Assistantin mahdollistamista säästöistä.  
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Taulukossa 4 esitetään 7.11.2021 (alkuperäiset arvot) mitatut sähkön ja kaukolämmön ener-

giankulutus, kuormitushuippu ja energiakustannukset, jolloin pilotointi ei ollut käynnissä 

sekä referenssiarvot, joissa sovelletaan pilotoinnin ajalta saatuja arvoja. Koska pilotointi 

ajanjakso jäi lyhyeksi, suoraan pilotoinnista saatuja arvoja ei voida hyödyntää. Referenssiar-

vojen laskennassa pohjana on käytetty alkuperäisiä arvoja, joita on muutettu saatujen testi-

tulosten perusteella mahdollisimman todenmukaiseksi. Energiakustannusten laskennassa on 

käytetty kyseisen vuorokaudenaikaisia sähkön ja kaukolämmön mittaustietoja sekä julkisia 

tietoja kaukolämpö- ja sähkötariffeista. Taulukossa 4 esitettyjen sähkön ja kaukolämmön 

energiakustannuksien avulla voidaan demonstroida, kuinka paljon iFLEX Assistantilla voi-

taisiin vaikuttaa rakennuksen energiakustannuksiin.  

 

Taulukko 4. Sähkön ja kaukolämmön mitatut energiankulutukset, kuormitushuiput ja ener-

giakustannukset 7.11.2021 (alkuperäiset arvot) sekä referenssiarvot 

 

 

Lämmönkulutuksen ohjauksella voidaan leikata kaukolämmön tehohuippuja käyttöveden 

sekä lämmityksen aiheuttamien kulutushuippujen aikana, laskien kaukolämmön huippute-

homaksua. Käytetään esimerkkinä pilotoinnin avulla mahdollistettuja säästöjä. Ensimmäi-

sen ja toisen ohjaustestin aikana kaukolämmön kulutus saatiin laskemaan keskimääräisesti 

noin 30 prosenttia ennen ohjauksen aloitusta mitatusta arvosta. Tätä kaukolämmön tehon 

muutosta demonstroidaan kuvan 21 vuoden 2021 ja taulukon 4 arvojen avulla. Tarkoituk-

sena selvittää, kuinka paljon lämmönohjauksen avulla voidaan vähentää vuorokausikoh-

taista kaukolämmön kulutusta. Kuvasta 21 voidaan huomata suurimpien kulutushuippujen 

olevan 7.11.2021: 57 kWh kello 8.00, 61 kWh kello 14.00, 78 kWh kello 17.00 ja 71 kWh 

kello 19.00. Vuorokauden kaukolämmön kokonaiskulutus oli 1150 kWh. Näiden neljän ku-

lutushuipun kulutusta 30 prosenttia laskemalla vuorokausikohtainen kulutus tippui 1070 

kWh, mikä tarkoittaa noin 7 prosentin laskua aiemmasta. Tulosta voidaan pitää suuntaa an-

tavana, mutta sitä ei voida yleistää pienen otannan takia. Kaukolämmön kulutuksessa ei 

Sähkö 

(kWh)

Kaukolämpö 

(kWh)

Sähkö 

(kW)

Kaukolämpö 

(kW)

Sähkö 

(€)

Kaukolämpö 

(€)

Alkuperäiset 

arvot
426,79 1150,00 25,55 57,33 95,86 135,02

Referenssiarvot 426,79 1069,9 25,55 40,131 95,86 94,77

Käytetyt 

mittausarvot

Energiankulutus Kuormitushuippu Energiakustannukset
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myöskään nähdä suurta kulutushuippua lämmön rajoituksen jälkeen lämminvesivaraajalle 

lämmitetyn veden ansiosta, joten tämän pilotoinnin avulla voidaan uskoa kulutuksen tasoit-

tuvan lämpöä rajoitettaessa. 

Pilottikohteessa saatiin myös mitattua asuinkerrostalon aiheuttamat CO2-päästöt sekä raken-

nuksen hiilijalanjälki per asukas. Kuvassa 28 on esitettynä pilottikohteessa kulutetun sähkön 

ja kaukolämmön CO2-päästöt. Kuvassa on merkittynä erivärisillä käyrillä sähkön, kauko-

lämmön sekä niiden yhteensä aiheuttamat CO2-päästöt. Lisäksi kuvaan on rajattu punaisella 

pilotointiajanjaksot. Hiilidioksidipäästöjen laskennassa huomioidaan rakennukseen tulevan 

sähkön ja lämmön energiamäärä sekä niiden päästökertoimet (Keski-Luopa 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 28. Sähkön ja kaukolämmön CO2-päästöt pilottikohteessa (10.11.2021–11.11.2021) 

 

Kuvasta 28 voidaan nähdä, että kummankin pilotoinnin aikana kaukolämmön CO2-päästöt 

laskevat noin 4 kgCO2:een. Sähkönkulutuksen aiheuttamissa päästöissä ei nähdä muutoksia, 

sillä pilotoinnilla ei ollut vaikutusta sähkönkulutukseen. Kuvassa 29 nähdään tarkemmin 

asuinkerrostalon hiilijalanjälki (keskiarvo) per asukas. Kuvaan on rajattu pilotointiajankohta 

punaisella. Kuvan 28 sekä 29 tulokset esitetään myös käyttäjille suunnatussa käyttöliitty-

mässä. Erityisesti kuvan 29 tulosten avulla yksittäisen asukkaan on helpompaa ymmärtää ja 

nähdä kysyntäjouston konkreettinen vaikutus hiilijalanjäljen pienentämisessä. 
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Kuva 29. Asuinkerrostalon hiilijalanjälki (keskiarvo) per asukas (10.11.2021–11.11.2021) 

 

Kuten kuvan 28 perusteella nähtiin kaukolämmön osalta saatiin CO2-päästö vähennyksiä 

pilotoinnin aikana, minkä vuoksi myös yksittäisen asukkaan hiilijalanjäljessä nähdään las-

kua. Molempien pilotointien aikana kerrostalon hiilijalanjälki per asukas on noin 58 gCO2. 

Pilotointien jälkeen CO2-päästöt lähtevät selkeään nousuun lämmityksen ohjautuessa takai-

sin päälle.  
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7 Johtopäätökset 

Työn tavoitteena oli tutkia iFLEX-hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana tuotetun iFLEX 

Assistantin toimivuutta asuinkerrostalossa sekä luoda suunnitelma asukkaisen rekrytointiin. 

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli luoda iFLEX-kehys ja sen sovelluskohtai-

sen esimerkin iFLEX Assistantin vähimmäiskelpoinen tuote, joka otettaisiin käyttöön muu-

tamasta valitusta käyttäjästä koostuvaan esipilotointiin. Esipilotointi oli tarkoitus toteuttaa 

syksyn 2021 aikana. Ensimmäisen vaiheen aikana saatiin luotua IFLEX-kehys sekä iFLEX 

Assistant. Lisäksi saatiin määriteltyä kriteerit loppukäyttäjien valinta- ja rekrytointimenette-

lyyn, luotiin suunnitelmat käyttäjien informointiin sekä pohdittiin erilaisia kannustinvaihto-

ehtoja asukkaille.  

IFLEX Assistantia ehdittiin pilotoimaan kahden ohjaustestin verran. Pilotointien tarkoituk-

sena oli rajoittaa lämmön käyttöä. Näiden ohjaustestien perusteella voidaan todeta laitteiden 

integroinnin onnistuneen lämmön ohjauksen osalta. IFLEX Assistantilla tulee kuitenkin suo-

rittaa lisää pidempijaksoisia pilotointeja sekä monipuolisempia rajoituksia.  

Pilotoinnissa suoritetulla lyhyt aikaisella lämmön rajoituksella ei ollut vaikutusta kiinteistön 

lämpötiloihin eikä sähkönkulutukseen, mutta sen sijaan kaukolämmön kulutukseen sillä oli. 

Pilotoinnin aikana kiinteistöä lämmitettiin lämpöpumpulla ja käyttövettä kaukolämmöllä. 

Lämpötilan rajoituksen myötä kaukolämmön kulutus väheni noin 0–20 kW:n ja lämpöpum-

pulla tuotettua energiaa pystyttiin hyödyntämään käyttöveden lämmittämiseen. Pilotoinnin 

aikana pystyttiin ylläpitämään haluttuja sisäilmanolosuhteita. Verkoston lämpötilaa ei pääs-

tetty putoamaan alle 20˚C. Lämmön rajoituksen päätyttyä kaukolämmön kulutuksessa ei 

nähdä suurta kulutushuippua, sillä lämpöpumpun tuottamalla energialla on pystytty lämmit-

tämään käyttövettä lämminvesivaraajalle, jolloin kaukolämmön käynnistyessä vettä ei tar-

vinnut välittömästi alkaa lämmittämään verkkoon, vaan ensiksi voitiin hyödyntää lämmin-

vesivaraajalle kerätty vesi. Tätä voidaan pitää tärkeänä lämmön kysyntäjouston joustopoten-

tiaalina. 

Pilotoinnin avulla rakennuksen hiilidioksidipäästöt saatiin laskemaan, mikä on edellytys ky-

syntäjoustopalvelulle siirryttäessä vähähiilisempään yhteiskuntaan. Kaukolämmön CO2-

päästöt laskivat pilotoinnin aikana noin 4 kgCO2:een. Sähkön CO2-päästöihin pilotoinnilla 
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ei ollut vaikutusta. Kerrostalon hiilijalanjälki per asukas oli noin 58 gCO2 molempien pilo-

tointiajanjaksojen aikana. Hiilijalanjäljen toimiessa yhtenä mittarina asukkaan on helpom-

paa ymmärtää kysyntäjouston merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. 

Tutkimuksen aikana kohteen sähkön kulutusta ei päästy rajoittamaan, joten tietoa kohteen 

sähkön joustopotentiaalista ei ole. Voidaan kuitenkin tehdä oletuksia siitä, millaisia sähkön 

joustomahdollisuuksia kiinteistöllä voi olla. Kohteessa suoritettujen lämmön ohjaus rajoi-

tusten perusteella voidaan jo todeta lämpöpumpun tuovan joustoa. Lämpöpumpun teho riit-

tää lämmittämään kiinteistöä viileämmillä keleillä vähentäen kaukolämmön kulutusta sekä 

lämpimämmillä keleillä, kun lämmityksen tarve on vähäistä lämpöpumpulla voidaan läm-

mittää myös käyttö vettä. Lämpöpumppu luo tällä hetkellä kiinteistöön suurimman jousto-

potentiaalin.  

Tulevaisuudessa asuinkerrostalon sähkön joustopotentiaalia voitaisiin lisätä omalla pientuo-

tannolla. Omaa tuotantoa voitaisiin hyödyntää sähkön kulutushuippujen aikana sekä käyttää 

ostetun energian tilalla. Kulutushuipun aikana hyödynnetty oma tuotanto mahdollistaisi 

verkkoon kohdistuvan kuorman siirron. Pilottikohteella olisi potentiaalia rakentaa oma au-

rinkovoimala. Kohteen sijainti, suunta ja katon pinta-ala ovat optimaaliset aurinkovoima-

lalle. Aurinkovoimalan koko tulisi mitoittaa vain omaan kulutukseen. Aurinkosähkön ensi-

sijaisena tarkoituksena olisi kattaa lämpöpumpun sähkön tarve sekä kulutuspiikit.  

Tulevaisuudessa sähköautojen latauspaikkoja tullaan asentamaan kaikkiin asuinkerrostaloi-

hin. Tämä mahdollistaisi sähköautojen akkujen hyödyntämisen joustopotentiaalina. Pilotti-

kohteessa on käytössä sähkölaitteita, joita päivittämällä voitaisiin vähentää sähkönkulutusta 

sekä mahdollistaa joustoa kulutushuippuihin. Esimerkkinä tällaisesta laitteesta on yleisten 

saunojen kiukaat. Tällä hetkellä kiukaat toimivat päälle/pois kytkennällä. Lisäksi sammutet-

tua laitteen sen voi kytkeä uudelleen päälle vasta kiukaan jäähdyttyä. Tulevaisuudessa tar-

koituksena olisi mahdollistaa kiukaan säätö lämpötilan mukaan. 

Pilotoinnin aikana huomattiin asukkaiden päivittäisessä kulutuksessa ja kulutushuipuissa 

poikkeuksellisen paljon vaihtelua, mikä varmasti selittyy sillä, että pilottikohteena toimi 

opiskelija-asunnoista koostuva asuinkerrostalo. Opiskelijoilla ei välttämättä ole samanlaista 

vuorokausi rytmiä kuin täysipäiväisesti työssäkäyvällä henkilöllä. Esimerkiksi kulutushuip-

puja saattoi esiintyä arkipäivinä keskellä yötä. Tämä luo haasteita kulutuksen ennakointiin. 
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Pilotoinnin onnistumisen sekä kysyntäjouston lisääntymisen kannalta yhtenä tärkeimpänä 

mahdollistajana ovat loppukäyttäjät. Kuluttajien informointiin on tärkeää panostaa, sillä hei-

dän aktiivisuudellaan on suuri vaikutus kysyntäjouston kehittymiseen. Tutkimuksessa kes-

kityttiin kehittämään keinot kuluttajien sitouttamiseen. Pilottikohteen asukkaita ei vielä eh-

ditty informoimaan pilotoinnista, minkä vuoksi kuluttajien osallistumishalukkuutta ei tie-

detä. Myöskään alun perin suunniteltujen kannustimien riittävyyttä ei voida arvioida. Aikai-

sempien tutkimusten perusteella asukkaiden osallistumisinnostus on ollut hyvin alhaista. Tä-

män vuoksi iFLEX-hankkeessa tarkoituksena oli erityisesti keskittyä pilotoinnin markki-

nointiin. Kysyntäjousto mahdollistaa jo itsessään rahallista säästöä, kun kulutus siirretään 

kalliimmilta tunneilta edullisempaan hetkeen, mutta yksitäisellä asukkaalle nämä säästöt 

ovat hyvin pieniä eivätkä välttämättä motivoi tarpeeksi osallistumaan. 

IFLEX Assistantin markkinapotentiaalia sekä tuotteen kannattavuutta on haastavaa arvioida 

tuotteen keskeneräisyyden takia. Hypoteesin avulla voidaan tarkastella iFLEX Assistantin 

markkinapotentiaalia Suomessa. Globaalisti Suomi toimii johtavana maana kysyntäjouston 

ja älyverkkojen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden kehittäjänä. Suomessa kysyntäjous-

toteknologia on hyvin kehittynyttä. Hyvät kotimarkkinaratkaisut mahdollistavat pilottien to-

teutuksen ja referenssien kerryttämisen, jotka edistävät vientiliiketoimintaa. Älykkäissä ver-

koissa ja kysyntäjoustossa on valtava liiketoimintapotentiaali globaaleilla markkinoilla. Ky-

syntäjouston kotimarkkinoita tulee edistää taloudellisin kannustein, informaation sekä nor-

miohjauksen avulla. (Honkapuro 2016.) Kysynnän siirtämisen lisäksi älykkäät sähköjärjes-

telmät mahdollistavat paremman kuvan kulutustarpeesta tulevaisuudessa, mikä vähentää 

energian kokonaiskulutusta. Suomessa on hyvät edellytykset kehittää erilaisia malleja ky-

syntäjoustoratkaisuille. 

Uutta tuotetta kehittäessä peruslähtökohtana on kannattavuus, jotta tuote on liiketoiminnal-

lisesti kannattava, on kannattavuuteen vaikuttavat tekijät tunnistettava. Kannattavuutta mi-

tataan tuotteen tuottaman voiton määrällä. Lähtökohtana kannattavuudelle on, että tuotteen 

tuotto on suurempi kuin kustannukset. Jotta tuotteen kannattavuus saadaan määriteltyä, tulee 

tuotteen kustannukset selvittää kustannuslaskennan avulla. (Vuosi yrittäjänä 2021.) 

Kustannuslaskennan tavoitteena on arvioida tuotteen hintaan vaikuttavat kustannukset. Kus-

tannukset jaetaan yleensä muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset 

aiheutuvat, kun yksi tuote valmistetaan. Tällöin kustannusarvioon tarvitaan valmistukseen 

käytettävät materiaalit ja aika. Kiinteillä kustannuksilla tarkoitetaan tuotteen valmistamiseen 
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vaadittavia erilaisia koneita, laitteita ja toimitilaa. Yleensä nämä kustannukset pysyvät sa-

mana riippumatta siitä montako kappaletta tuotteita valmistetaan. (Vuosi yrittäjänä 2021.) 

IFLEX Assistantin kustannuslaskenta perustuu muuttuvien kustannusten laskemiseen, sillä 

se on kiinteistökohtainen palvelu. Tässä työssä kustannuslaskuja ei kuitenkaan voitu toteut-

taa, sillä iFLEX Assistantin kehitys on vielä niin alkuvaiheissa, että kaikkia kuluja ei pystytä 

huomioimaan. Lisäksi on hankalaa arvioida tuotteen asennusaikaa, koska pilotointi on jatkoa 

aiemmalle HOLISDER-hankkeelle.  

Rakennuksen kysyntäjouston potentiaali on määriteltävä rakennuskohtaisesti, minkä vuoksi 

iFLEX Assistant joudutaan yksilöimään jokaiseen kohteeseen erikseen. Tämä luo haasteen 

kustannuslaskentaan. Vaikka tässä työssä tarkastellaan vain asuinkerrostaloja, eroavat ra-

kennukset monin tavoin toisistaan. Yhtenä selkeänä jakajana toimii rakennuksen ikä. Tämän 

vuoksi on mahdotonta arvioida kohteen materiaalikustannuksia sekä tuotteen asennusaikaa 

täysin.  

Tuotteen kehittämisen sekä kaupallistamisen näkökulmasta on tärkeää ottaa huomioon, että 

iFLEX Assistantin tulisi toimia mahdollisimman automaattisesti ja älykkäästi, sillä aiemmin 

mainitun HOLISDER-hankkeen tutkimusten perusteella voidaan todeta ihmisten kiinnos-

tuksen pilotointiin olevan hyvin vähäistä. Jos siis asukkaat eivät ole halukkaita itse aktiivi-

sesti ohjaamaan asuntonsa olosuhteita eivätkä valmiita käyttämään rekisteröityneille käyttä-

jille luotua sovellusta, voidaan heille tarjota automaattista palvelua. Lisäksi on kuitenkin 

hyvä tarjota mahdollisuutta aktiiviseen osallistumiseen niille asukkaille, jotka haluavat vai-

kuttaa kysyntäjoustoon. 

IFLEX Assistantin arvioinnissa on hyödynnetty SWOT-analyysiä. SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) eli nelikenttäanalyysi on analysointimenetelmä, jonka 

avulla saadaan selvitettyä tuotteen vahvuudet ja heikkoudet sekä sen tulevaisuuden mahdol-

lisuudet ja uhat. SWOT-analyysin tarkoituksena on arvioida iFLEX Assistantia eri näkökul-

mista. IFLEX Assistantin SWOT-analyysi on esitetty kuvassa 30. (Suomen riskienhallin-

tayhdistys 2021.) 
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Kuva 30. SWOT-analyysi iFLEX Assistantista 

 

SWOT-analyysistä voidaan nähdä iFLEX Assistantin vahvuuksina sekä mahdollisuuksina 

se, että kysyntäjousto on välttämätön toimenpide tulevaisuuden energiamarkkinoilla, mikä 

edellyttää uusien kysyntäjoustopalveluiden kehittämistä. Tulevaisuudessa tarvitaan kulutus-

huippujen vähentämistä, energiankulutuksen tasapainottamista sekä CO2-päästöjen vähen-

nystä, mikä voidaan mahdollistaa iFLEX Assistantin avulla. Lisäksi EU:n ilmastopolitiikka 

lisää kysyntäjouston tarvetta. Kysyntäjoustoa käsitellään Euroopan Unionin direktiivissä 

(2018/30/EU) ja sen myötä myös Suomen kansallisessa lainsäädännössä sekä rakentamis-

määräyksissä.  

IFLEX Assistantin heikkoutena on vielä järjestelmän keskeneräisyys sekä haastava kulutta-

jien sitouttaminen kysyntäjoustoon. Ulkoisina uhkina iFLEX Assistantille voivat olla vas-

taavanlaiset tuotteet markkinoilla. Tämän hetken muut markkinoilla olevat kysyntäjousto-

palvelut ovat suunniteltu lähinnä yksittäisten asuntojen käyttöön ja ne on tarkoitus liittää 

kodin energiahallintajärjestelmään, kun taas iFLEX Assistant on tarkoitettu ohjaamaan koko 

kiinteistön kysyntäjoustoa. Tämä mahdollistaa markkinaedun. IFA:n kehittäminen on kui-

tenkin vielä kesken, joten markkinatilanne tulee vielä muuttumaan. Suurena haasteena on 

kuluttajien mielenkiinnon ylläpitäminen. Tämä edellyttää laitteen toimivan automaattisesti, 

jolloin kuluttaja ei ole itse velvollinen säätämään omia kulutuksiaan.    



80 
 

8 Yhteenveto 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli pilotoida ja tutkia iFLEX Assistant -ohjelmistopalve-

lua käytännön olosuhteissa, sekä selvittää palvelun toimivuus ja luotettavuus asuinkerrosta-

lossa. Diplomityön aikana suoritettiin kaksi erillistä pilotointia, joissa kummassakin kiin-

teistön lämmönkulutusta rajoitettiin 1–2 tunnin ajan. Pilotointi onnistui odotusten mukai-

sesti. Tulokseksi saatiin noin 30 prosentin (keskiarvo) kaukolämmön kulutushuippujen lasku 

pilotointia edeltäviin arvoihin verrattuna. Kulutushuippujen laskua demonstroitiin esimerk-

kivuorokauden aikana, mistä tulokseksi saatiin noin 7 prosentin kaukolämmön kulutuksen 

lasku. Lisäksi pilotoinnin avulla saatiin vähennettyä rakennuksen energiankulutuksesta ai-

heutuneita CO2-päästöjä. 

Diplomityön tarkoituksena oli saada energiankuluttajat osaksi kysyntäjoustoon vastaamista, 

iFLEX -ohjauspalvelun avulla. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana saatiin luotua 

iFLEX-kehys sekä iFLEX Assistantin vähimmäiskelpoinen tuote. Asukkaiden informointi-

kanavat ja rekrytointisuunnitelma saatiin luotua ja niitä on tarkoitus tutkia tarkemmin hank-

keen seuraavassa vaiheessa. Lisäksi toisessa vaiheessa jatketaan asukkaiden rekrytointia, 

sekä kannustimien toimivuuden tutkimista.  

Pilotoinnin avulla saatiin todennettua laitteiden, mittauspisteiden sekä ohjauspisteiden toi-

mivuus lämmönkäytön ohjauksessa. Mittaustulosten laadukkuuden takaamiseksi, tutkimuk-

sia on vielä kuitenkin jatkettava. Pidemmän mittausjakson avulla voidaan nähdä kohteen 

ohjauskäyttäytymistä eri ulkolämpötiloissa sekä pystytään luomaan kiinteistölle erilaisia oh-

jauskomentoja. Diplomityön aikana saatiin suoritettua iFLEX-hankkeen asettamat tavoitteet 

ensimmäiselle vaiheelle. Ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta voidaan jatkaa tutkimuksia 

hankkeen toisessa vaiheessa. 
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