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1 Johdanto 

Viimeisen vuosikymmenen aikana sähkönkulutus on kasvanut huomattavasti, koska 

sähköä käyttävien laitteiden määrä on kasvanut nopean tekniikan kehityksen myötä. Täl-

löin myös sähköverkon kuormitus on lisääntynyt ja kasvaa yhä edelleen. Kulutuksen 

kasvu on johtanut siihen, että energiankulutuspolitiikkaan on alettu puuttumaan Euroo-

pan unionin toimesta. Suomen lainsäädäntö on myös tiukentanut rakennusten energia-

tehokkuussäädöksiä.  

Tulevaisuuden energian tarpeisiin vastaaminen vaatii monipuolisempaa ja rakenteeltaan 

monimutkaisempaa sähköverkkoa. Tulevaisuuden sähköverkkoja kutsutaan älykkäiksi 

sähköverkoiksi, koska niiden tehokas käyttö vaatii älykkäitä toimintoja verkkolaitteilta. 

Älyverkko on valmistuessaan nykyistä sähköverkkoa luotettavampi, joustavampi, ympä-

ristöystävällisempi sekä energiatehokkaampi.  

Tässä opinnäytetyössä esitetään sähkösuunnittelijalle sähköverkon mitoittamista ohjaa-

via dokumentteja. Tämän lisäksi pyritään esittelemään tulevaisuuden vaihtoehtoisia 

energian muotoja ja tutkitaan etenkin kiinteistölle sopivia varastointimuotoja. Lisäksi 

opinnäytetyössä tutustutaan Kalasataman alueen älyverkkoratkaisuihin. 

Opinnäytetyö tehtiin Optiplan Oy:lle tarkoituksena tutkia keinoja, joilla sähkösuunnitte-

lulla voidaan pienentää sähkön huipputehon tarvetta.  

 

2 Optiplan 

Optiplan Oy syntyi vuonna 1989, kun rakennustoimisto A. Puolimatka yhtiöitti suunnitte-

luosastonsa omaksi yritykseksi. Ajatuksena oli kehittää Optiplanista monipuolinen raken-

nussuunnittelun asiantuntija, joka palvelee koko toimialaa. Yritys on nykypäivänä valta-

kunnallinen suunnittelutoimisto, jonka toimialana on kestävän kehityksen asunto-, toimi-

tila- ja korjausrakentaminen. [1] 
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Yrityksen toiminta kattaa uudis- ja korjausrakentamisen arkkitehti-, rakenne-, LVIAE-, 

elinkaari- ja sähkösuunnittelun. Lisäksi yritys tarjoaa hankekehitys palveluita, joiden tar-

koituksena on varmistaa hankkeen toteutettavuus ja lopputuloksen laatu, sekä projektin-

johto palveluita. [1] 

Optiplan Oy:llä on toimipisteet Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Nykyään 

yritys on osa NCC-konsernia, joka on yksi suurimmista rakentamisen, kiinteistökehityk-

sen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. [1] 

Yritys työllistää vuonna 2018 189 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2017 oli 14,2 milj. €. [2] 

 

Kuva 1. Optiplan Oy:n henkilökunta toimialoittain jaoteltuna 

Kuvassa 1 on esitetty Optiplan Oy:n henkilökunnan jakautuma toimialoittain. 

3 Rakennuksen sähköverkon ja liittymän mitoittaminen 

Rakennuksen sähkö- ja liittymäverkon mitoittaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä ra-

kennuksen sähkösuunnittelussa. Alimitoitettuna ne rajoittavat rakennuksen käyttöä, ja 

ylimitoitettuna ne aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia rakentamisvaiheessa sekä myö-

hemmin käyttökuluina. Suunnittelussa rakennuksen sähköverkko ja liittymä tulisi mitoit-

taa siten, että ne vastaavat sähkönkulutuksen tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Varsin-

kin tätä nykyään, kun sähkö- ja hybridiautot yleistyvät vauhdilla. [3] 

KOR 30 henk.

ARK 16 henk.

RAK 45 henk.
LVIEEA 61 henk.

Sähkö 32 henk.

Henkilökunta
KOR 30 henk.

ARK 16 henk.

RAK 45 henk.

LVIEEA 61 henk.

Sähkö 32 henk.
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3.1 Huipputehon määrittäminen 

Huipputehon tarpeen pienentäminen ja tehojen ohjattavuuden parantaminen tarkoittavat 

käytännössä kulutuslaitteiden tarpeenmukaista mitoittamista sekä valintaa. Lisäksi ra-

kennukseen täytyy suunnitella ja rakentaa sähköverkko ja automaatio niin, että kuormia 

pystytään ohjailemaan. Nämä ratkaisut tehdään rakennuksen suunnittelu ja asennusvai-

heessa. Samalla ratkaistaan, mitä kuormanhallinta keinoja voidaan käyttää erilaisin oh-

jauspalveluin sekä millaiseksi rakennuksen huipputeho muodostuu. Sähkösuunnitelmilla 

sekä toteutuksessa pitäisi tavoitella ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tulevaisuuden äly-

käs operointi kiinteistötasolla energian käytössä sekä aluetasolla energian tuotannossa. 

Jälkikäteen tällaiset muutokset ovat kalliita ja hankalia toteuttaa. [3] 

Suunnittelijan alkaessa määrittelemään rakennuksen tehontarvetta ja liittymän kokoa 

joudutaan lähes aina tekemään arvio tarvittavasta tehosta rakennuksen laajuuden ja 

käyttötarkoituksen mukaisesti. Epävarmuustekijöitä lisäävät tulevaisuuden sähkötehon 

tarpeet sekä mahdolliset muutostarpeet. [3]  

Rakennuksen laajuuden ja käyttötarkoituksen perusteella pystytään tekemään alustavia 

arvioita sähköliittymän koosta, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä, kun kiinteistön 

laitevalinnat varmistuvat. Huipputehoa mitoittaessa otetaan huomioon vain sellaiset 

kuormat, jotka ovat käytössä samanaikaisesti. Esimerkiksi lämmitys ja jäähdytys ovat 

harvoin samanaikaisesti käytössä. Liittymän mitoituksessa on taas huomioitava myös 

ns. varalämmitysjärjestelmän tehontarve, joka yleensä toimii sähköllä. [3] 

3.2 Asuinrakennuksen mitoittavan tehon laskeminen 

Suomen sähkölaitosyhdistys on tehnyt 1980-luvun kuormitusmittaus tulosten pohjalta 

kokemusperäisen laskentamallin asuinrakennusten huipputehon laskemiseksi. Malli so-

veltuu asuinrakennuksen huipputehon alustavaan arviointiin. Sähköliittymän ja -verkon 

mitoittavan sähkötehon laskenta on kuitenkin tehtävä perustuen kohdekohtaisiin kuor-

miin. [3] 
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Taulukko 1. Kokemusperäiset laskentamallit asuinrakennuksen huipputehon määrittämiseksi 
[3] 

Asuinrakennukset Huipputeho (kW) 

Kerros- ja rivitalot  

ilman kiukaita 𝑃ℎ = 𝐵 + 17 × 𝐴 ÷ 1000 

huoneistokohtaiset sähkökiukaat 𝑃ℎ = 𝐵 + 24 × 𝐴 ÷ 1000 

 

Ph on huipputeho, B on vakio, joka vaihtelee rakennustyypeittäin. A on kerrosala [m²]. 

Ilman kiukaita olevien huoneistojen B = 65kW ja huoneistoissa, joissa on kiuas, B = 

90kW. Yhtälöt soveltuvat kohteisiin joissa on vähintään 15 asuntoa ja kerrosala vähin-

tään 2500m². Pienemmissä kohteissa B korvataan arvolla Bx. [3] 

𝐵𝑥 =
𝐴𝑡𝑜𝑑

2500
× B ≥ 30 

Arvioidessa liittymisjohdon virtaa on huomioitava kuormituksen tehokerroin cos φ. Jos 

loistehon määrä on vähäinen, voidaan käyttää arvoa φ = 0,96. Näitä laskentamalleja 

käyttämällä ylitystodennäköisyys on noin 1 %. [3] 

3.3 Mitoittavan tehon laskeminen muissa rakennuksissa 

Edellisessä luvussa esitetyt kokemusperäiset laskentakaavat eivät sovellu esimerkiksi 

toimitila- ja tuotantorakennusten tehonmitoitukseen. Tämä johtuu siitä, että rakennusten 

käyttötarkoitus ja laitekanta voivat poiketa toisistaan suuresti. Sähkölaitteiden toisenlai-

set ohjausperiaatteet voivat aiheuttaa isoja tehovaihteluita verrattaessa neliötehoja 

(W/m2) käyttötarkoitukseltaan samankaltaisten kohteiden kanssa. [3] 

Valaistus ja LVI-laitteet ovat merkittävimmät sähköenergian kulutuskohteet koulu- ja toi-

mistorakennuksissa. Tuotannollisissa rakennuksissa merkittävin mitoitukseen vaikuttava 

tekijä on tuotannossa käytettävät laitteet. [3] 
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Sähköliittymää mitoitettaessa voidaan laskea valaisin-, koje- ja laiteluetteloiden perus-

teella laitteiden vaatima sähköteho. Sähköteho valittujen laitteiden perusteella voidaan 

laskea yhtälöllä: [3]  

 

 

𝑃 = 1,3 × (𝑃 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃 ) 

PM on mitoittava sähköteho 

PLVIA on yhteenlaskettu sähköteho, joka saadaan LVIA-suunnittelijan kojeluettelosta 

Pvalaistus on yhteenlaskettu teho saadaan sähkösuunnittelijan valaisinluettelosta 

Plaitteet on yhteenlaskettu teho saadaan arkkitehdin laiteluettelosta 

Pmuut on mahdolliset muut suurta tehoa vaativat kuormitukset 

1,3 on kerroin, jolla varaudutaan tulevaisuuden lisäyksiin järjestelmissä ja muuhun säh-

kötehon tarpeen 30 %:n nousuun. Kerroin on suunnittelijan arvioitava tapauskohtaisesti. 

[3] 

Tulevaisuudessa 30 prosentin varautuminen ei välttämättä riitä sähköautojen latauk-

sessa. Tämänhetkinen vaatimus on, että sähköauton minimi latausteho on 6A sähköau-

ton latauspaikkaa kohden. Tämä voi tuottaa suuriakin tehopiikkejä pienissä taloyhtiöissä, 

joissa on paljon sähköauton käyttäjiä. 

4 Energiatehokkuus 

Energiatehokkuus on helpoin, ympäristöystävällisin ja edullisin tapa pienentää kasvihuo-

nepäästöjä sekä lisätä Suomen energiaomavaraisuutta. Ilmastonmuutoksen hillinnän 
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lisäksi energiaa on tärkeätä säästää tuontitarpeen vähentämisen, energiakustannusten 

alentamisen, energiansaatavuuden turvaamisen ja resurssintehokkuuden takia. [4; 5.] 

Energian käyttö on välttämätöntä nykyaikaisessa rakennuksessa. Energiaa tarvitaan eri-

laisiin sähköisiin laitteisiin ja järjestelmiin, valaistukseen, käyttöveden lämmitykseen, il-

manvaihtoon, tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä liikenteeseen. Rakennetun 

ympäristön energiankulutuksesta rakennusten osuus on noin 40 prosenttia. Tämän li-

säksi rakennetusta ympäristöstä syntyy 35 prosenttia päästöjä, jotka vaikuttavat ilmas-

tonmuutokseen. [6] 

4.1 Vaihtoehtoiset energiamuodot 

Nykypäivänä teknologian ja teollisuuden lisääntymisen myötä on myös energiantarve 

lisääntynyt. Yhteiskuntamme on tullut riippuvaiseksi energiasta, sillä yksikään tehdas, 

laitos, kiinteistö tai yksittäinen laite ei toimi ilman sitä. Nykyaikaiset älykkäät sähköverkot 

jopa vaativat katkotonta sähkönsyöttöä. Energiankäytön lisääntyessä erilaisiin ympäris-

töystävällisyysseikkoihin kiinnitetään enemmän huomiota. Jotta energiaa saataisiin tuo-

tettua mahdollisimman puhtaasti tuhlaamatta uusiutumattomia luonnonvaroja, on ener-

giantuotantoa alettu kohdistamaan yhä enemmän tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan. [11] 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu energia on vaihtelevaa, jolloin näiden rinnalle tarvi-

taan säätövoimaa tasapainottamaan sähköverkkoa. Energian tuotannon huippu ei aina 

ole kulutuksen mukaista. Tuotannon ja kulutuksen välillä voi olla suuria vaihteluita päi-

vittäisissä, kausittaisissa tai jopa vuosittaisissa energiatuotanto kausissa. Mikäli sähkö-

järjestelmässä tasapaino järkkyy ja tuotantoa on liikaa suhteessa kysyntään, sähköver-

kon jännite ja taajuus nousevat yli hyväksyttyjen rajojen. Tätä nykyään sähköverkon voi-

malaitosten ja kulutuspisteiden suojaukset kytkevät irti laitokset, jotka ovat verkossa, 

jotta vältettäisiin laitteistojen hajoaminen. Suojaukset aktivoituvat silloin, kun kulutusta 

on enemmän kuin tuotantoa. Tällöin jännite ja verkon taajuus laskevat alle sovittujen 

rajojen. [7; 8.] 

Uusiutuvan energian käyttöä yritetään energia- ja ilmastostrategian sekä hallitusohjel-

man mukaisesti lisätä nykyisestä. Suomen tavoitteena uusiutuvan energian osalta on, 

että uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta yltää noin 50 prosenttiin vuoteen 



7 

 

2030 mennessä. Suomessa uusiutuvan energian painopiste on puussa ja bioperäisessä 

kierrätyspolttoaineissa. Niitä ei käsitellä tässä lopputyössä, koska niillä ei ole suurta mer-

kitystä sähkön huipputehon pienentämisessä kiinteistöissä. [13] 

Ennakkotietojen mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuk-

sesta vuonna 2017 oli 36 prosenttia (kuva 2) 

 

Kuva 2. Energian kokonaiskulutus Suomessa energialähteittäin vuonna 2017 [13] 

4.1.1 Vesivoima 

Säätövoiman avulla kulutus ja tuotanto saadaan pidettyä sähköverkossa tasapainossa. 

Nykyisin käytössämme olevista sähköenergian tuotantomuodoista säätöominaisuuksil-

taan paras on vesivoima. Vesivoiman säätökyky ulottuu sekuntitasolta jopa vuodenaiko-

jen väliseen säätöön. Mitä enemmän sähköjärjestelmässä on sään mukaan vaihtelevasti 

tuottavaa uusiutuvaa energiaa, sitä enemmän järjestelmä vaatii joustoa pysyäkseen ta-

sapainossa. Vesivoima on ketteränä säätövoimana tärkeässä roolissa tasapainon yllä-

pitämisessä, mutta kysyntäjousto ja akut ovat tulossa avuksi. On kuitenkin huomattava, 

että vain vesivoima tuottaa energiaa, kun kysyntäjousto ja akut siirtävät kulutusta toiseen 

hetkeen. [7] 
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4.1.2 Aurinkovoima 

Aurinkokennot muuntavat auringonsäteilyn energiaksi, joko sähköksi tai lämmöksi. Liit-

tämällä aurinkokennoja yhteen voidaan koota erikokoisia aurinkopaneeleita. Vaihtosuun-

taajaa käyttämällä pystytään tuottamaan aurinkosähköjärjestelmällä itse 1- tai 3-vai-

heista sähköä. Aurinkopaneeleilla auringon säteilyn määrästä voidaan muuttaa 15 pro-

senttia sähköksi. Aurinkokerääjillä pystytään säteilystä muuttamaan 25- 35 prosenttia 

lämmöksi. [12] 

Aurinkokeräimiä käytetään usein käyttöveden lämmittämiseen, mutta ne soveltuvat 

myöskin huoneiden lämmittämiseen. Aurinkolämmitysjärjestelmä voidaan liittää kaikkiin 

päälämmitysmuotoihin. [12] 

Aurinkosähköä tuotetaan aurinkopaneeleiden avulla. Paneelit koostuvat aurinkoken-

noista, joissa auringosta tuleva säteilyenergia saa aikaan sähköjännitteen. Aurinkokenno 

on elektroninen puolijohde, jossa auringonsäteily synnyttää kennon ala- ja yläpinnan vä-

lille jännitteen. Virran suuruus, jonka aurinkopaneeli tuottaa, on suoraan verrannollinen 

auringonsäteilyn voimakkuuteen. [12] 

Aurinkosähköjärjestelmän voi asentaa myös asuin- ja toimistorakennuksiin, jolloin ne 

tuottavat osan kiinteistön tarvitsemasta energiasta. Paneelien tuottama sähkö voidaan 

varastoida akustoihin. Tällöin varastoitua sähköä voidaan hyödyntää pilvisinä päivinä tai 

ajanjaksoina, jolloin sähkön hinta on korkealla. [12] 

Suomessa aurinkosähköntuotanto on riippuvainen vuorokauden- ja vuodenajoista. Kiin-

teistöjen sähkösuunnittelussa on tärkeätä huomioida, minne aurinkosähköntuotanto syö-

tetään, jotta kaikki tuotanto saataisiin käyttöön. 

Kuvassa 3 (ks. seur. s.) on esitetty auringon kokonaissäteilyenergia 45 astetta etelään 

päin kallistetulle pinnalle vyöhykkeillä I ja II. 
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Kuva 3. Auringon kokonaissäteilyenergia 45 astetta etelään päin kallistetulle pinnalle vyöhyk-
keillä I ja II (Vantaa) vuonna 2012 [39] 

4.1.3 Tuulivoima 

Tuulivoima on ilman virtauksen liike-energian muuntamista pyörimisenergiaksi tuulivoi-

malan siipien avulla. Voimalan siivet pyörittävät generaattoriin kytkettyä akselia, jolloin 

generaattorissa pyörimisenergia muutetaan sähköksi. [14] 

Suomessa tuulee talvisin eniten, joten talvi on myös tuulivoimatuotannon kannalta teho-

kasta aikaa. Käynnistyäkseen tuulivoimala vaatii tuulen, jonka voimakkuus on 3 m/s. 

Tuulen lisääntyessä myös laitoksen teho kasvaa. Yli 25 m/s tuulen nopeudessa voimala 

pysäytetään, jotta vältytään laitevaurioilta. [14] 

Suomessa tuulivoima on suhteellisen uusi sähkötuotantomuoto ja sen rakentaminen on 

lisääntynyt viime vuosina. Tuulivoimakapasiteettia on kuitenkin mahdollista lisätä merkit-

tävästi nykyisestä. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 700 tuulivoimalaa toiminnassa, 

joiden kokonaiskapasiteetti oli 2044 MW. Ne tuottivat 5,6 prosenttia Suomessa vuonna 

2017 käytetystä sähköstä. [14] 
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4.2 Energian varastointimuodot 

Tulevaisuuden sähkön varastointi tulee laajasti muokkaamaan sähköverkkojen toimin-

taa. Tulevaisuuden sähköntuotanto tulee lähemmäksi kulutusta, hajautetun-, mikrotuo-

tannon ansiosta. Uusiutuvan energian tuotanto yhdessä energiavarastoinnin kanssa tu-

lee tulevaisuudessa isoksi osaksi sähköjärjestelmiä. [9] 

Siirryttäessä perinteisistä sähköverkoista älykkäisiin sähköverkkoihin uusiutuvien ener-

gialähteiden sekä hajautetun sähköntuotannon käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Tämä 

entisestään korostaa sähkön varastoinnin merkitystä ja kasvattaa myös energiavarasto-

jen tarvetta. Uusien energiavarastojen sekä sähkövarastoteknologioiden kehittäminen 

on tärkeää, jotta lähteiden tuottama energia saataisiin varastoitua mahdollisimman hy-

vällä hyötysuhteella. Samalla täytetään ympäristöystävällisyydelle ja energiatehokkuu-

delle asetetut tavoitteet. [11] 

Älykkäät sähköverkot vaativat energian varastointitekniikkaa. Energianvarastointi mah-

dollisuudella on tärkeä merkitys älykkään sähköverkon luotettavuuden kannalta. Ener-

gian varastoinnilla on useita eri tehtäviä älyverkoissa. Energiavarastoja voidaan sijoittaa 

älykkäissä verkoissa sähköverkon jokaiseen eri jännitetason osaan sekä tuotannossa 

että jakelussa kuin myös loppukäyttäjäpäässä. Varastoitua energiaa pitää olla tarpeeksi 

saatavilla varavoimana verkon vikaantuessa, jotta vikaantuminen ei johda sähkön kat-

keamiseen. Tämän lisäksi sähkön varastointia tarvitaan hajautetussa sähköverkossa, 

jossa kuluttajat haluavat siirtää itse tuottaman varastoidun energian verkkoon käytettä-

väksi joko verkkoyhtiölle tai omaan tarkoitukseen. Tässä lopputyössä käsitellään vain 

energiavarastointitekniikoita, jotka soveltuvat kiinteistöjen energian varastointiin. [11] 

4.3 Akut 

Akku on sähkökemiallinen varasto, joka voidaan ladata uudestaan. Perinteisen akun toi-

mintaperiaate perustuu hapettumis-pelkistymisreaktioon. Akku siis varastoi sähkön säh-

kökemialliseen muotoon, jonka se muuntaa sähköksi akkua purettaessa. Akkua ladatta-

essa toimintaperiaate on vastakkainen. [10] 
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Nykypäivänä akkukehitystä ohjaavat pääasiassa kannettavat laitteet ja sähköautot. Näi-

den tarpeisiin tarvitaan akkuja, joiden energiatiheys on mahdollisimman korkea. Kiinteis-

töissä sähköenergiavarastojen tärkein ominaisuus on korkea hyötysuhde, koska ener-

giahäviöt pienentävät kannattavuutta huomattavasti. Sähköenergiavarastolta vaadittavia 

ominaisuuksia ovat vasteaika, joka on tarpeeksi nopea, pitkä käyttöikä sekä turvallisuus. 

Akkuja ei ole ensisijaisesti luotu kiinteistöjen energiavarastointia ajatellen; tämän takia 

soveltuvaa akkutyyppiä valittaessa on tarkasteltava eri akkujen sopivuutta tähän käyttö-

tarkoitukseen. 

Taulukosta 2 havaitaan, että paras hyötysuhde on litiumioniakuilla; 98 %. Kustannuksil-

taan edullisimmat akut ovat lyijy (Pb) tai natrium-nikkelikloridi (NaNiCl). Lithiumioniakut 

ovat kalleimpia, mutta niiden kustannukset laskevat merkittävästi valmistusmenetelmien 

kehittyessä. Arvellaan, että lithiumioniakun hinta tulee laskemaan alle 100 USD/kWh en-

nen vuotta 2020. Vasteaika on kaikilla samaa millisekuntiluokkaa, joka on riittävä kiin-

teistöjen energiavarastoinnissa. [15; 16.] 

Taulukko 2. Akkujen ominaisuudet [15] 

Akku-
tyyppi 

Hyöty-
suhde 
[%] 

Kustan-
nukset 
[€/kWh] 

Vas-
teaika 

Energiati-
heys 
[kWh/m3] 

Elin-
ikä [a] 

Elinikä 
[sykliä] 

Itsepur-
kaus 
[%/vrk] 

Pb 80-90 50-300 ms 75 3-15 2000 0,1-0,3 

NiCd 70-75 200-1000 ms <200 15-20 1500 0,2-0,6 

NiMH 70-75 240-1200 ms <350 5-10 3000-
5000 

0,4-1,2 

Li-ion 90-98 200-1800 ms-s 250-620 8-15 >4000 0,1-0,3 

NaS 85-90 200-900 ms <400 12-20 2000-
4500 

20 

NaNiCl 90 70-150 ms 150-200 12-20 1000-
2500 

15 
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Tällä hetkellä paras ja yksinkertaisin akku kotitalouden sähköenergiavarastoksi on lyijy-

akku. Lyijyakun ongelmana on sen suuri koko, kun halutaan paljon varastointikykyä. 

Lithiumioniakkujen ongelmana on vielä nykypäivänä hinnan lisäksi sen turvallisuus. 

Lithium reagoi vahvasti veden kanssa ja voi aiheuttaa voimakkaan palamisen tai räjäh-

dyksen. Tämän lisäksi lithiumioniakku voi häiriötilanteissa vapauttaa myrkyllisiä kaasuja. 

Natrium-rikkiakku on myös mahdollinen vaihtoehto kiinteistön energian varastointiin. On-

gelmina natrium-rikkiakuissa ovat latauksen purkautuminen itsestään, korkea käyttöläm-

pötila ja korkeat kustannukset. Akku tarvitsee toimiakseen yli 300°C:n lämpötilan ja siten 

vaatii erillisen lämmitysjärjestelmän. Nikkeli-pohjaiset akut eivät sovellu kiinteistötasolle 

huonon hyötysuhteen takia. Natrium-nikkelikloridiakut on taas suunniteltu pienempiin so-

velluksiin kuin kiinteistöt, eikä niiden varastointikyky riitä kiinteistötasolle. [15] 

4.4 Energiavarastot kiinteistöissä tulevaisuudessa 

Kuten yllä on todettu, lithiumioniakut ovat mahdollisesti tulevaisuudessa merkittävässä 

osassa kiinteistöjen energian varastointia. Eriasteisissa kehitysvaiheissa olevat virtaus-

akut voivat myös olla hyviä vaihtoehtoja tulevaisuuden energiavarastoiksi. Ne eroavat 

muista akuista siinä, että virtausakuissa teholähteenä toimii elektrodien ja kahden ionilä-

päisevän kalvon erottaman tilan läpi virtaavan elektrolyytin kokonaisuus. Muissa akuissa 

elektrodit ja yksi elektrolyytti ovat samassa tilassa. Virtausakuissa kaksi eri elektrolyyttiä 

virtaa erillisistä säiliöistä teholähteelle ja sieltä takaisin. Tällainen rakenne on erittäin 

hyvä kiinteistöissä, koska tällöin teholähde ja elektrolyyttisäiliöt on mahdollista pitää kau-

kanakin toisistaan. Elektrolyyttitankkien koko määrittelee virtausakun varastointikapasi-

teetin. [15]  

Virtausakkujen pitää vielä paljon kehittyä, ennen kuin ne voidaan tuoda kiinteistöihin käy-

tettäviksi. Niiden kustannukset ovat vielä korkeat, mutta tulevat varmasti laskemaan tu-

levaisuudessa, kun eri sovelluksia saadaan markkinoille. Virtausakuista vanadium-re-

doksiakun kehitys on tällä hetkellä pisimmällä, ja sen soveltuvuutta kiinteistötason ener-

gianvarastointiin on tutkimuksissa mallinnettu. [15] 

Energian varastointi tulee olemaan suuressa osassa tulevaisuuden älyverkkoja. Varas-

toinnista hyötyvät sekä kuluttaja saamallaan kustannushyödyllä että verkkoyhtiöt 
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huipputehon pienentymisellä. Lisäksi sähköenergian varastoinnilla saadaan ympäristö-

hyötyjä, kun uusiutuvien energialähteiden käyttöä pystytään lisäämään. [15]  

5 Huipputehon pienentäminen 

Rakennussuunnittelussa on jo kauan kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen ja sitä 

säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Puhdasta sähkö- ja energiajärjestelmää 

kohti siirryttäessä rakennusten energian kokonaiskulutuksen ohella rakennusten hetkel-

lisen sähkötehon huomioiminen korostuu, koska rakennukset kuluttavat suuren osan 

sähköstä energian lisäksi tehon osalta. Lisäksi sähköautojen lisääntyminen ja latauspis-

teiden yleistyminen tulevat vaikuttamaan rakennusten sähkönkäyttöön suuresti. Tulevai-

suudessa olisi tärkeää, että rakennuksia suunnitellessa huomioidaan energiatehokkuu-

den ohella myös tehotehokkuus ja energiankäytön ohjauksen huomioiva rakennus- ja 

sähkösuunnittelu. Maankäyttö- ja rakennuslain vuoden 2016 muutos 177g § toteaa talo-

teknisistä järjestelmistä sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmistä seuraavaa. 

Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien 
sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus 
ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käy-
tettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata. [18] 

Ennen kuin sähkömarkkinat avautuivat vuonna 1995, sähköyhtiöillä oli keskeinen rooli 

rakennusten sähköjärjestelmien suunnittelun ohjauksessa ja toteutuksen tarkastuksissa. 

Syynä oli sen aikaisten tukkutariffien ohjaava vaikutus huipputehojen rajoittamiseksi. Yh-

tiöiden ohjeistus synnytti muun muassa merkittävien sähkökuormien vuorottelun, jolla 

saatiin tasoitettua kiinteistöjen huipputehoa. Sittemmin vaatimuksista on luovuttu. 

Tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä ei ole säädöksiä rakennusten sähkösuunnitte-

lulle, lukuun ottamatta sähköturvallisuussäädöksiä ja erilaisiin turvajärjestelmiin liittyviä 

vaatimuksia. Sähkösuunnittelulle ei ole säädetty pätevyysvaatimuksia, mutta alalla nou-

datetaan vapaaehtoista sertifiointijärjestelmää. 

Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

(1010/2017) 32 § ohjeistetaan seuraavasti 
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Suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisuuksia sähkön huipputehon tar-
peen pienentämiseksi ja sähkötehon ohjattavuuden parantamiseksi. [19] 

Näin ollen nykyinen rakennuslainsäädäntö huomioi jo tehotehokkuuden usealla tapaa, 

mutta muutokset kestävät. Kulutusjouston huomioiminen rakennusten kiinteistöauto-

maatiojärjestelmissä sekä joustoon kykenevän sähköverkon toteuttaminen on edullisinta 

luoda kiinteistön rakennusvaiheessa. Kiinteistöliiketoiminnan arvoketju ei kuitenkaan 

kannusta energiankäytön jouston huomioimiseen, eivätkä asiakkaat osaa sitä vielä pyy-

tää. Jälkikäteen nämä ratkaisut ovat usein hankalia ja kalliita toteuttaa. 

Vuonna 2018 muutettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EU) 2018/844 asettaa 

uudenlaisia vaatimuksia rakennusautomaatiolle. Direktiivimuutoksen myötä vuoteen 

2025 mennessä, jos asia on taloudellisesti tai teknisesti toteutettavissa, ei-asuinraken-

nukset, joissa yhdistettyjen lämmitys/ilmanvaihto- tai ilmastointi/ilmanvaihto- tai lämmi-

tys- tai ilmastointijärjestelmien nimellisteho on yli 290 kW, varustetaan rakennusauto-

maatio- ja ohjausjärjestelmällä. Direktiivissä on myös säädetty rakennuksille vapaaeh-

toisesti rakennuksen älyvalmiutta koskevasta indikaattorista, joka hahmottaa rakennuk-

sen valmiutta muokkaamaan toimintaansa asukkaiden ja verkon tarpeiden mukaan sekä 

kykyä kehittää energiatehokkuuttaan ja kokonaistehokkuuttaan.  

Rakennuksen energiatehokkuusdirektiivissä myös varaudutaan sähköautojen yleistymi-

seen. Sähköauton latausjärjestelmälle ei ole säädetty vaatimuksia, mutta latauksen oh-

jattavuus olisi käyttäjien edun sekä sähköjärjestelmän kannalta tärkeää. Käyttäjille säh-

köauton latauksen ohjattavuus antaa mahdollisuuden siirtomaksuun tehokomponentin 

sekä energian hinnan vaihtelun huomioimiselle ja siten edullisimmille kustannuksille. 

Sähköjärjestelmälle ja sähköverkoille älykästä latausta käyttämällä vältetään ongelmat 

tehotasapainon, verkon pullonkaulojen ja sähkön laadun osalta. [17] 

5.1 Älykkäät sähköverkot 

Älykäs sähköverkko tarkoittaa tyypillisesti fyysistä sähköverkkoa, joka yhdistää sähkön-

tuotannon sähkönkulutukseen käyttäen teknologiaa, tiedonhallintaa ja laitteita apunaan. 

[28] 
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IEA (International Energy Agency) määrittelee älykkään sähköverkon lyhyesti seuraa-

vasti:  

Älykkäät sähköverkot ovat verkkoja, jotka tarkkailevat ja ohjaavat sähkön siirtoa 
kaikista tuotannon lähteistä, jotta loppukäyttäjien sähkönlaadun vaatimukset täyt-
tyvät. [28]  

Älykkäät sähköverkot voidaan myös käsittää laajempana kokonaisuutena, joka kattaa 

sähkönjakelun ja siirron lisäksi esimerkiksi tuotannon, järjestelmän joustot, hajautetut 

energiaresurssit sekä toimia alustana yhdistäen fyysisen sähkönsiirron sähkömarkkinoi-

hin. [28] 

Älykäs sähköverkko on myös palvelualusta, jonka avulla voidaan siirtyä kohti hajaute-

tumpaa ja ekologisempaa sähköjärjestelmää. Se parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia 

osallistua sähkömarkkinoille sekä parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Älykkään sähkö-

verkon merkittäviä ominaisuuksia on tiivistetysti listattu alla olevaan listaan. Näistä tär-

keimpiä on käsitelty vielä yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä lopputyössä. [17] 

Älykkäällä sähköverkolla on seuraavia merkittäviä ominaisuuksia: 

 Tehostaa järjestelmään liitettyjen resurssien kustannustehokkaan käytön 
esimerkiksi jouston lähteinä. 

 Parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja tehotasapainon hallintaa, reaaliai-
kaisella mittauksella tuotannosta ja kulutuksesta. 

 Mahdollistaa uusiutuvan tuotannon integroinnin sähköjärjestelmään ja siir-
tymisen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. 

 Tarjoaa verkonhaltijalle mahdollisuuden sähkön ja tiedon kaksisuuntaiseen 
jakeluun. 

 Antaa mahdollisuuden uusille sähkötuotteille ja hinnoittelumalleille, joilla 
rohkaistaan kuluttajia, yhteisöjä ja yrityksiä osallistumaan aktiivisesti säh-
kömarkkinoille. 

 Tarjoaa työkaluja verkon vika- ja pullonkaulatilanteisiin sekä sähkön laadun 
hallintaan. 

 Tehostaa sähköverkkojen käyttöä, millä pystytään alentamaan investointi-
kustannuksia sekä asiakkaiden sähkölaskuja. [28]   

Kuvassa 4 (ks. seur. s.) esitellään älyverkkotyöryhmän älyverkkovision yhteenveto. 
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Kuva 4. Älyverkkotyöryhmän älyverkkovision yhteenveto [17] 

5.2 Energiankäytön epätasaisuus 

Suomessa vuonna 2016 sähkönkulutuksen tuntikeskiteho oli suurimmillaan yli 

15100MW.  
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Kuva 5. Vuosien 2016, 2017 ja 2018 kuukausien maksimituntitehot (MW) Helen sähköverkko 
Oy:n sähköverkossa [25] 

Kuvan 5 luvuista voidaan huomaa, niin Suomessa on suuri vaihtelu sähkönkulutuksessa 

ja varsinkin tehoissa, riippuen vuoden ja vuorokauden ajoista. Tällä hetkellä Suomesta 

ei ole tahoa, joka tietäisi varmasti, mistä tehopiikin kulutus muodostuu. Tehon hallinta on 

erittäin tärkeää, koska pahimmillaan se voisi lamaannuttaa sähkön jakeluverkon tai ai-

nakin aiheuttaa vakavia sähkön jakeluhäiriöitä. [20] 

Suomessa tullaan lähivuosina saavuttamaan todennäköisesti vielä monta uutta tehopiik-

kiä, vaikka sähkön kulutus ei kasvaisi vuositasolla. Tulevaa teho-ongelmaa pahentaa se, 

että tulevaisuudessa hetkellinen tehontarve todennäköisesti kasvaa, kun taas sähkön 

tuotannon vaihtelut kasvavat myös. [20] 

Tammikuun 7 päivänä vuonna 2016 Suomen sähköjärjestelmän tehopiikistä on tehty ar-

vio Tampereen yliopiston johtaman EL-TRAN-tutkimuskonsortion toimesta. (kuva 6)  
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Kuva 6. Arvio sähkötehon tarpeen muodostumisesta 7.1.2016 klo 17:00 [20] 

Kuvassa 6 oleva arvio on ensimmäinen, jossa arvioidaan sähkötehon tarpeen muodos-

tumista. Kuvasta voi nähdä, että rakennusten sähkönkäyttö, lukuun ottamatta tuotannon 

sähkönkäyttöä, muodostaa yli kaksi kolmasosaa koko arvioidusta tehopiikistä. [20] 
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Tehopiikkipäivänä teollisuuden kulutus oli samansuuruinen kuin vuotuinen kulutuskes-

kiarvo. Lämpötila Suomessa kyseisenä päivänä oli - 17 ja - 28 asteen välillä. Kulutushui-

pun aikaan klo 17 - 18 rakennusten lämmitykseen vaadittava sähkönkysyntä ei ole isoim-

millaan, koska varaavat sähkölämmitykset ohjaavat kulutusta yöhön. Kylmän sään vai-

kutusta pahentaa se, että kylmällä ilmalla moni kuluttaja laittaa sähkölisälämmittimen 

päälle, muissakin kuin sähkölämmitystaloissa, maksamatta olennaisesti enempää lisä-

tehontarpeesta. Nykyisellä sähköhinnoittelulla lisälämmittimen käyttäjä maksaa sähkön-

myyjälle ja verkkoyhtiölle energian käytöstä snt/kWh -hinnan perusteella. Tehopohjainen 

sähkön siirtotaksa toisi tähän muutoksen. Luvussa 5.3 käsitellään tehopohjaista siirtota-

riffia enemmän. [20] 

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemässä raportissa [21] arvioidaan Suomen energian kas-

vavan noin kolmanneksella 390 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kulutuksen lisäänty-

minen tarkoittaa yleensä myös kulutusta huipputehon aikaan. Vaikka poliittiset toimet 

saattavat alentaa kulutuksen ennustetta alhaisemmaksi, sähkön kulutuksen tehovaihte-

lut päivän ja vuoden sisällä luultavasti kasvavat. Tällä hetkellä suurin päivänsisäinen ku-

lutuksen vaihtelu syntyy työ- ja lomapäivien erosta sekä vuositasolla lämpötilaeroista. 

Kuvassa 7 on esitelty yhden vuorokauden tuntitehot Helen sähköverkko Oy:n sähköver-

kossa vuonna 2017. 

 

 

Kuva 7. Yhden vuorokauden tuntitehot Helen sähköverkko Oy:n sähköverkossa 9.2.2017 [25] 
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Tulevaisuudessa kulutuksen vaihteluun liittyvät aiempaa enemmän myös muut tekijät. 

Esimerkiksi sähköjärjestelmään vaikuttavat mikrotason päätökset. Yksi iso asia on halli-

tuksen tavoitteena oleva 250 000 sähköauton määrä Suomessa vuonna 2030. Karkeasti 

arvioiden tämä lisäisi sähköenergian käyttöä alle 1 TWh/a, eli noin 1 prosentin Suomen 

kokonaiskulutuksesta. Sähköautojen yhtäaikainen lataus voi kuitenkin saada aikaan 

merkittävää hetkellistä tehon lisäystä, jopa monia satoja megawatteja. Toinen huomioi-

tava muutostekijä tulevaisuuden sähkötehon tarpeeseen ovat lämpöpumput. EU-tasolla 

asetetut fossiilisten polttoaineiden vähennystavoitteet tarkoittavat, että talokohtaisista öl-

jylämmityksistä halutaan eroon. Lisäksi sähkölämmitystaloissa on otettu paljon käyttöön 

ilmalämpöpumppuja. Ilmalämpöpumput vähentävät rakennusten vuosittaista sähkön-

käyttöä, mutta eivät alenna tehontarvetta kovimmilla pakkasilla. [20] 

5.3 Tehomaksu 

Jakeluverkkoyhtiön tehtävänä on tarjota toimiva sähköverkko, joka on toimijoille neutraali 

markkinapaikka. Verkkopalveluiden hinnoittelu pitää olla sen kaltainen, että kustannuk-

set jakeluverkon ylläpitämiseen pystytään keräämään asiakkailta mahdollisimman hyvin 

aiheutumisperiaatteen mukaan. 

Energiavirasto valvoo sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta, mutta muuten 

sähköverkkotoiminnalla on alueellinen monopoliasema. Energiaviraston valvonta suun-

tautuu verkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuuteen kokonaisuutena, mutta se, miten 

kustannukset kerätään eri asiakkailta, on jakeluverkkoyhtiöiden oma asia.  

Sähkölasku muodostuu kolmesta osatekijästä; sähkön myynti, verot, ja sähkönsiirto. Jo-

kainen osa vastaa noin kolmannesta sähkölaskusta. 

Kuvassa 8. (ks. seur. s.) esitetään miten 5000 kWh/vuodessa käyttävän kotitalousasiak-

kaan sähkön hinta muodostuu. 
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Kuva 8. 5000 kWh/vuodessa käyttävän kotitalousasiakkaan sähkönhinnan muodostuminen 
1.1.2015 [22] 

Tätä nykyään pienasiakkaille siirretty sähköenergian (kWh) määrä määrittää siirtomak-

sujen suuruuden. Energiankäyttöön pohjautuvan maksun lisäksi siirtomaksuun normaa-

listi sisältyy myös pysyvä perusmaksu, joka joillain verkkoyhtiöillä on riippuvainen pää-

sulakkeen koosta. Sähköverkkoyhtiön kustannukset pohjautuvat suurilta osin kapasiteet-

tiin eli tehoon (kW), joka on varattu sähkönsiirrolle, sen takia energiasidonnaisuus siirto-

maksuissa on ongelmallista. Tästä johtuen sähköverkkoyhtiöt haluavat kohdistaa siirto-

maksut paremmin todellisiin kustannuksiin, jotka pidemmällä aikavälillä ovat riippuvaisia 

tehosta (kW). Ainakin Helen sähköverkko ja Lahden energia ovat ottaneet käyttöönsä 

tehopohjaisen hintakomponentin pienasiakkaille. Vaikka sulakkeisiin pohjautuva perus-

maksu sisältää tehoriippuvuuden, sen käytännön ohjausvaikutus on aika vähäinen. Su-

lakkeen huono puoli on myös, että se muodostaa kiinteän rajan teholle eikä näin mah-

dollista joustavuutta siinä. [22] 

Tehomaksujen määräytymisperusteet perus- ja kulutusmaksuihin ovat hiukan erilaiset. 

Helpoimmillaan tehomaksun määräytymisperuste voi olla ennalta sovittu teho tai jonkin 

ajanjakson aikana mitattu suurin teho.  
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Eri verkkoyhtiöissä käytännöt tehomaksun määräytymiseen poikkeavat toisistaan suh-

teellisen paljon. Esimerkiksi Lahti Energialla tehomaksu määräytyy edellisen 12 kuukau-

den ajanjaksolla suurimman mitatun tunnin keskitehon mukaan. Siirtomaksun (kWh) 

hinta on Lahti Energialla alempi tehomaksussa, kuin yleis- ja yösähkötuotteissa. [23] He-

len sähköverkolla taas tehomaksu määräytyy joka kuukausi kuukauden kolmanneksi 

suurimman tuntikohtaisen kulutuksen mukaan, jolloin yksittäinen kulutuspiikki ei vaikuta 

koko vuoden tehomaksuihin. Helenillä perusmaksu säilyy tehotuotteissa ennallaan, 

mutta päivä- ja yöhinnat laskevat. [24]  

5.4  Tehomaksun tuomat mahdollisuudet 

Tehokomponentin tuoma siirtomaksu luo sähköverkon asiakkaille taloudellisen houkutti-

men sähköliittymän huipputehon hallintaan. Huipputehon pienentämistä voidaan tekni-

sesti tehdä usealla eri tavalla. Helpoin ja halvin tapa on vuorotella suuritehoisten laittei-

den käyttöä eri ajalle. Toinen mahdollisuus asiakkaalle on hankkia laite, joka suorittaa 

tarvittavat toimenpiteet automaattisesti. Tehonhallinnan vaihtoehtoja ovat myös sähkö-

varasto, kuormanohjaus tai kiinteistön oma sisäinen sähkön tuotanto. Kuorman ohjatta-

vuudesta kerrotaan lisää luvussa 5.5. 

Sähkövarasto tuo uusia mahdollisuuksia leikata huipputehoa. Varaston avulla voidaan 

pienentää verkosta otettua tehoa mihin aikaan tahansa, vaatien että varastossa on ener-

giaa. Haasteena ovat, kuten luvussa 4.2 todettiin, sähkövarastojen korkeat hinnat vielä 

nykypäivänä. Sähkövaraston hyvänä puolena on se, että sen teho ja kapasiteetti pysty-

tään mitoittamaan käyttäjän normaaliin kulutuksen mukaan sekä sopimaan käytössä ole-

vaan siirtotariffin rakenteeseen. 

Samoin kuin sähkövarasto, myös kiinteistön oma sisäinen sähköntuotantokapasiteetti 

antaa mahdollisuuden leikata huipputehoja. Huippukuorman leikkaaminen hyödyntäen 

aurinkovoimalaa vaatii, että kiinteistön huippukuorma osuu siihen ajanjaksoon, milloin 

aurinkovoimalan tuotanto on suurta. Asuinkiinteistöissä Suomessa tämä harvemmin ta-

pahtuu. [22] 

Sähköautot ovat liikenteessä keskimäärin noin 5 prosenttia vuorokaudesta, joten suu-

rimman osan ajasta ne ovat pysäköityinä ja latauksessa. Tästä johtuen sähköautojen 
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akkujen käyttö kiinteistöjen kulutushuippujen tasauksessa olisi hyvä keino pienentää 

kiinteistöjen huipputehoja. [40] 

Kulutushuippujen tasauksella tarkoitetaan sähköauton akun latausta, silloin kun sähkön 

hinta ja/tai kulutus on matalalla, ja akun purkamista kiinteistön käyttöön, silloin kun säh-

kön hinta ja/tai kulutus on korkealla. [40]  

5.5 Kuormien ohjattavuus 

Useimmissa tapauksissa kuormanohjaus on kustannustehokkain vaihtoehto sähköliitty-

män huipputehon hallintaan. Käytännön toteuttamisessa on selvää, että kuormanohjauk-

sen tulee olla pääasiassa automatisoitu. Ohjauksen ytimenä ovat sellaiset laitteet, jotka 

tarvitsevat suurta tehoa ja joita voidaan ohjata ilman huomattavia haittoja laitteiden käyt-

täjille. Esimerkki tällaisista laitteista ovat lämminvesivaraajat, sähkölämmityslaitteet, il-

mastointilaitteet ja lämpöpumput. Tulevaisuudessa, ja jo nyt, sähköauton latauslaite on 

yksi keskeisimmistä ohjattavista kulutuslaitteista, kun säädetään lataustehoa. Jo kauan 

käytetyn sähkökiukaan ja sähkölämmitysryhmien vuorottelua pystytään kehittämään laa-

jemmin eri laitteiden vuorotteluksi. Voidaan ajatella, että kuormanleikkauksen perusaja-

tuksena olisi, että ei-ohjattavat kuormat asettavat kuormituksen alarajan eri tunneille, ja 

kuormilla, joita voidaan ohjata, pyritään saamaan huipputeho niin vähäiseksi kuin mah-

dollista. [22] 

Ohjattavien kuormien avulla pystytään lisäämään sähkön kysynnänjoustoa. Ohjattavilla 

kuormilla ei ole aikaisemmin ollut suurta merkitystä sähköjärjestelmissä, lukuun otta-

matta sähkökiukaan ja sähkölämmitysryhmien vuorottelua, mutta kun äly lisääntyy säh-

köverkoissa ja -laitteissa, kuorman ohjauksella tulee olemaan suuri rooli tulevaisuu-

dessa. Ohjattavien kuormien käyttö edellyttää tulevaisuuden älykkäitä mittauslaitteita, 

joilla pystytään kommunikoimaan molempiin suuntiin kuormien ja verkkoyhtiön välillä. 

Lisää älykkäistä mittareista kerrotaan luvussa 5.8 [9] 

Älyverkkoteknologian kehittyessä sähkönkäyttäjät pystyvät osallistumaan reaali- ajassa 

sähkön kysynnän hallintaan, kun älykkäät laitteet ja jakeluverkkoyhtiö pystyvät jakamaan 

informaatiota molemminpuolisesti. Hallitsemalla ohjattavia kuormia pystytään kysyntä-

huipun alentamisen lisäksi hallitsemaan verkon taajuutta sekä jännitteen laatua ja 
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tasapainottamaan kuormaa. Jokainen sähkönkäyttäjä pystyy ohjattavien kuormien avulla 

tarjoamaan verkkoyhtiöille avustavia palveluita sähköverkon hallintaan ja näin säästä-

mään omissa sähkölaskuissaan, alentamalla huippukulutusta sekä ohjaamalla sähkön-

kulutuksen halvemmille tunneille. [9] 

5.6 Energiayhteisö 

Energiayhteisöiksi kutsutaan yleisesti erilaisia pientuotannon yhteishankintamuotoja. 

Suomeen on muodostunut erilaisia energiayhteisökokeiluja, ja näissä kokeiluissa on tyy-

pillisesti pyritty käyttämään asuinkerrostalojen kattoja aurinkosähkön tuottamiseen ja ja-

ettu tuotanto talon asukkaille.  

Energiayhteisöjen tarkoitus on lisätä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, ottaa osaa 

sähkömarkkinoille sekä tuottaa itse sähköenergia, jonka käyttää. Energiayhteisö tarjoaa 

mahdollisuuden vaikuttaa oman sähköntuotannon tuotantotapaan ja näin tuotannon ym-

päristövaikutuksiin. Lisäksi energiayhteisö voi myös tarjota toiminnallaan paikallisesti pa-

rempaa sähkön toimitusvarmuutta jäsenilleen, kuin yleisesti on saatavilla. Energiayh-

teisö voi olla paikallinen energiayhteisö tai hajautunut energiayhteisö. [17] 

5.6.1 Kiinteistön sisäinen energiayhteisö 

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö edustaa yhteisöä, jonka tuotanto, kulutus ja muut 

energiaresurssit on sijoitettu yhden kiinteistön alueelle. Tavallisesti tällainen kohde on 

erillis-, rivi- tai kerrostaloja käsittävä asunto-osakeyhtiö. Tällä hetkellä pientuotannot ei-

vät ole rahallisesti kannattavia asunto-osakeyhtiöille. Vaikka kiinteistön tuottama ja ku-

luttama sähkö ei kiertäisi sähköyhtiön verkon kautta, sähkön kulkiessa yksittäisen asiak-

kaan sähkömittarin läpi joutuu asiakas maksamaan verkkopalvelumaksun verkkoyhtiölle 

sekä sähköveron.  [17] 
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Kuva 9. Kiinteistön sisäinen energiayhteisön periaatekuva [17] 

Kuvassa 9 on havainnollistettu kiinteistön sisäistä energiayhteisöä. Kuvan kiinteistössä 

aurinkopaneeli syöttää tuotantonsa talon sähkökeskukseen. Vaikka kiinteistön aurin-

kosähkön tuotanto pystytään kuluttamaan kiinteistön sisällä, matkatessaan asukkaan 

laitteisiin se silti kulkee jakeluverkkoyhtiön sähkömittarin kautta. Tällöin siitä joutuu mak-

samaan sähköveron ja sähkönsiirtomaksun. [17] 

Helen sähköverkot on kehittänyt hyvityslaskentamallin, joka olisi hyvä mahdollisuus kiin-

teistön sisäisen energiayhteisön lisääntymiseen. Hyvityslaskenta pohjautuu olemassa 

olevien älymittareiden tarjoamaan dataan. Lisäksi mittarien vaihtoa ei vaadittaisi, jos tuo-

tanto- ja kulutusdata yhdistettäisiin digitaalisessa pilvipalvelussa. Vaatimuksena digitaa-

lisen palvelun käytölle on, että taloyhtiöt myöntävät tällä hetkellä olevien asuntokohtais-

ten sähkömittareiden ja aurinkosähkömittareiden mittausdatan laskennallisen yhdistämi-

sen. [41] 

Hyvityslaskennan ongelmana on, että tämänhetkinen lainsäädäntö ei mahdollista sitä. 

Hyvityslaskennassa aurinkosähkövoimala kytketään taloyhtiön sähkömittariin niin, että 

ylimääräinen sähkö, jota kiinteistön yhteisissä tiloissa ei käytetä, kulkee asuntojen 
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mittareihin yleisen jakeluverkon kautta. Aurinkovoimalalla on oma alamittaus, jonka 

avulla taloyhtiön ja sen asukkaiden sähkönkulutuksesta vähennetään voimalan tuotanto. 

[41] 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta vaatii, että aurinkosähköjärjes-

telmä pitää olla kytketty suoraan kulutuspisteeseen verkkoyhtiön mittarin taakse. Kyt-

kentä johtaa siihen, että verot ja siirtomaksu joudutaan maksamaan, kun sähkö kulkee 

asuntoihin verkon kautta. Lakia pitäisi muokata niin, että siirtomaksun taseraja kulkisi 

tontin tai rakennuksen rajalla, eikä verkkoyhtiön mittarissa. Hyvityslaskentamallissa au-

rinkosähkö kulkee mittareiden ohi, mutta sähkö kuitenkin menee fyysisesti lähimmän tar-

vitsijan luokse. [41; 42.] 

5.6.2 Hajautettu energiayhteisö 

Kaikissa kiinteistöissä ei ole mahdollisuuksia energiaresurssien sijoittamiselle kiinteistön 

alueelle tai alueella on asennuksia estäviä rajoituksia. Hajautetun energiayhteisön voi-

min energiaresurssit pystytään asettamaan parempaan paikkaan ja käyttämään ole-

massa olevaa jakelu- ja siirtoverkkoa hyväkseen tuotannon siirtämisessä. Näin mahdol-

listetaan myös isommat yksikkökoot, joilla investointikustannukset saadaan halvemmiksi 

yhteisön jäsenille. [17] 

Hajautetun energiayhteisön esimerkkitilanne on, että asiakas haluaa käyttää hyväkseen 

kesämökillä olevien aurinkopaneelien tuottamaa sähköä asunnossaan toisaalla. [17] 

Tällä hetkellä mikään ei kiellä hajautetun energiayhteisön luomista, mutta sille ei ole vielä 

tunnettuja sähkömarkkinaprosesseja ja reunaehtoja. Tulevaisuudessa on rakennettava 

tarpeelliset tietotekniset toteutukset sekä määriteltävä tasapuoliset ja ymmärrettävät 

säännöt, jotta hajautettujen energiaresurssien käyttö olisi helposti käytettävä mahdolli-

suus asiakkaille. [17] 
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5.7 EU-direktiivi lattialämmitykselle 

Vuoden 2018 alusta EU:lta on voimaan tullut asetus, joka koskee ihmisten lämpöviihty-

vyyttä tuottavia sähköisiä lämmitysjärjestelmiä. Kotitalouksissa asetus koskee paikallisia 

tilalämmittimiä, joiden nimellisteho on maksimissaan 50 kW. Lisäksi asetus koskee kau-

palliseen käyttöön tarkoitettuja tilalämmittimiä, joissa tuotteen tai yhden lohkon nimellis-

teho on maksimissaan 120 kW. Asetus ei koske sulanapito- ja kuivaustarkoitukseen tar-

koitettuja lämmitysjärjestelmiä, eläinten käyttämien tilojen lämmitysjärjestelmiä eikä ve-

sikiertoista lattialämmitystä. 

Kaapelilla toteutetun sähköisen lattialämmitysjärjestelmän perinteinen on-off-termo-

staatti ei täytä asetuksen vaatimia vaatimuksia vuosihyötysuhteelle. Uusissa kaapelilla 

toteutetuissa sähköisissä lattialämmitysjärjestelmissä pitää olla viikkokelloajastimen li-

säksi yksi seuraavista ominaisuuksista: etäohjaus (esimerkiksi älypuhelimella), avoimen 

ikkunan tunnistin tai mukautuva käynnistyksen ohjaus, vaikka viikkokelloajastimen oh-

jaus niin, että joinakin aikoina tilassa on haluttu lämpötila. [26] 

Lattialämmitys käsittää kaksi eri osaa: lattian alla olevan kaapelin ja ohjausyksikön, joka 

sijaitsee seinällä. Ekosuunnitteluvaatimusten pitää täyttyä ohjausyksikössä, vaikka kaa-

peli ja ohjausyksikkö myytäisiin erikseen. Jos samoja ohjausyksiköitä halutaan käyttää 

asetuksen piiriin kuuluvissa lattialämmitysjärjestelmissä ja asetuksen ulkopuolelle kuu-

luvissa järjestelmissä (esim. eläinten suojat), on ohjausyksikön kytkentä- ja käyttöoh-

jeissa kerrottava, mihin käyttöön se on tarkoitettu ja millä ehdoilla sitä pystytään käyttä-

mään eri järjestelmissä [27]  

 

 

5.8 Älykkäät mittausjärjestelmät/mittarit 

Entisaikaan perinteisiä sähkömittareita käytettiin lähtökohtaisesti vain kohteen energian 

kulutuksen mittaamiseen. Mittareilta välittyi sähköyhtiöille vain yksisuuntaisesti mitattu 
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tieto kohteen sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksesta, jonka perusteella asiakasta sitten 

laskutettiin. [11] 

5.8.1 Älymittauksen nykytila Suomessa 

Suomessa etäluettavat sähkömittarit tuli ottaa käyttöön vuoden 2013 lopussa. Joulu-

kuussa 2016 vain noin 0,4 % sähkönkäyttöpaikoista oli paikallisesti luettavia. Energiavi-

rasto on määritellyt etäluettavien energiamittauslaitteistojen pitoaikaväliksi 10 - 20 

vuotta. Verkkoyhtiöiden maksimissaan 63 A:n mittareiden pitoaika on keskimäärin 13,8 

vuotta. Koska erot pitoajoissa ja ensimmäisen sukupolven älymittareiden käyttöönotossa 

ovat yhtiökohtaisesti suuria, seuraavan sukupolven älymittareiden käyttöönotto tulee to-

dennäköisesti ajoittumaan vuosille 2022 - 2028. [29] 

Valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) 

on annettu tarkempia säännöksiä sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta säh-

köverkoissa. Asetuksen 6 luku – Sähköntoimitusten mittaus sähköverkossa ja kiinteistön 

sisäisessä verkossa määrittää 4 §:ssa mittauslaitteiston ja -järjestelmän yleisistä vaati-

muksista sähköverkossa seuraavaa: 

Sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittauksen tulee perustua 
tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etäluentaan (tuntimittausvelvoite). 

Jakeluverkonhaltija voi poiketa tuntimittausvelvoitteesta enintään 20 prosentissa 
jakeluverkon sähkönkäyttöpaikoista, jos poikkeuksen piiriin kuuluva sähkönkäyttö-
paikka: 

1) on varustettu enintään 3 x 25 ampeerin pääsulakkeilla; 

2) on varustettu yli 3 x 25 ampeerin pääsulakkeilla, sähkönkulutus sähkönkäyttö-
paikassa on enintään 5 000 kilowattituntia vuodessa ja sähkö ostetaan sähkön-
käyttöpaikkaan sähkömarkkinalain 21 §:ssä tarkoitetuilla ehdoilla. 

Jakeluverkonhaltijan tulee laatia suunnitelma tämän pykälän mukaiset vaatimuk-
set täyttävän mittauksen järjestämiseksi jakeluverkossaan. Suunnitelma tulee toi-
mittaa sähkömarkkinaviranomaiselle. [30] 

Verkonhaltija on vastuussa verkkoonsa asennettavista mittalaitteista ja tiedonsiirtoyh-

teyksistä. Seuraavat vähimmäisvaatimukset on asetettu mittausasetuksessa sähkön-

käyttöpaikan mittauslaitteistolle ja verkonhaltijan tietojärjestelmälle: 
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 Mittalaitteistossa pitää olla etäluentaominaisuus. 

 Mittalaitteiston tulee huomata jännitteettömän ajan alkamis- ja päättymis-
ajankohta, jos se kestää yli kolme minuuttia. 

 Mittalaitteiston pitää pystyä vastaanottamaan ja laittamaan täytäntöön 
viestintäverkon kautta tulevia kuormanohjauskäskyjä. 

 Mittaustieto ja jännitteettömän ajan tieto pitää tallentaa verkonhaltijan tie-
tojärjestelmään. 

 Mittaustietoa käsittelevän tietojärjestelmän tietosuoja pitää olla varmistettu. 

Tämän lisäksi verkonhaltijan tulee tarjota seuraavat laitteistot, jos asiakas erillisesti niin 

vaatii: 

 Tuntimittauslaitteisto reaaliaikaista sähkökulutuksen tarkkailua varten. 

 Tuntimittauslaitteisto, joka erillisesti mittaa sähköajoneuvon latauspisteen 
sähköntoimitusta. [29] 

5.8.2 AMR 2.0 Seuraavan sukupolven älykäs mittausjärjestelmä 

Kuten edellä kerrottiin, nykyisten etäluettavien sähkömittareiden käyttöikä tulee päätök-

seen vuosina 2022 - 2028. Pöyry Management Consulting Oy on tehnyt selvityksen ja 

raportin siitä, mitä toiminnallisuuksia seuraavan sukupolven älymittareihin tarvitaan älyk-

käässä sähköjärjestelmässä. 

Euroopan komission vuonna 2016 julkaisema ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalai-

sille” –toimenpidepaketti vaatii tarjoamaan sähkökulutustietoja loppukäyttäjille lähes re-

aaliaikaisesti. Tästä johtuen AMR 2.0-mittareissa toiminnallisuusvaatimuksissa tulee ot-

taa huomioon taseselvitysjakson lyheneminen 3 - 15 minuuttiin (tällä hetkellä Suomessa 

taseselvitysjakso on yksi tunti) [29] 

Seuraavan sukupolven mittareissa tulee olla etäkytkentälaite. Kulutuspiste voidaan näin 

kytkeä pois ja takaisin verkkoon etänä, jolloin fyysinen kohteessa käynti poistuu. Tämän 

lisäksi mittareissa tulee olla mahdollisimman laaja ohjelmistollinen etäpäivitettävyys. [29] 

Perusominaisuutena tulevissa älymittareissa tulee olemaan paikallinen liityntärajapinta, 

joka on saatavilla nykyisiin mittareihin. Tämä sallii reaaliaikaisen tiedon ilmoittamisen 

älykoti- ja kysyntäjoustosovelluksille. [29] 
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Mittaukset älykkäissä mittareissa tulisi tehdä vaihekohtaisesti ja netotukset ylätason jär-

jestelmissä. Lisäksi pätö- ja loisteho, energian mittaus ja rekisteröinti olisi järkevää tehdä 

vaihekohtaisesti. [29] 

Oleellista on, että mittarissa on fyysinen tiedonsiirtoväylä, jonka avulla asiakas voi tar-

kastella ja tallentaa mittaustietoja melkein reaaliajassa. Lisäksi asiakas voi tarkastella 

muita mittarin antamia mittaussuureita, kuten jännitettä, mittarin näytöltä. [17] 

5.9 Kysyntäjousto 

Sähköjärjestelmässä tuotanto ja kulutus vaikuttavat verkon taajuuteen jonka johdosta 

niiden pitää olla tasapainossa. Kuten aiemmin tässä lopputyössä on todettu, sääriippu-

vaisen uusiutuvan sähköntuotannon (tuuli- ja aurinkosähkö) lisääntyminen vaatii entistä 

enemmän tehotasapainon hallintaa sähköjärjestelmältä. Tästä johtuen sähköjärjestel-

mään tarvitaan energiavarastojen lisäksi kysynnän joustoa. Kysynnän jousto edistää 

osaltaan järjestelmän luotettavuuden ylläpitämisessä sekä auttaa uusiutuvan tuotannon 

kasvattamista. [31] 

Sähkö hinta markkinoilla määräytyy jokaiselle tunnille kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Kuvassa 10 esitetään sähköenergian tukkumarkkinahinnan muodostuminen. Hinta muo-

dostuu kysyntä- ja tarjontakäyrien leikkauspisteessä. Tarjouskuvaajassa sähkön tarjonta 

asettuu tuotantokustannusten mukaan edullisimmasta kalleimpaan, joten jokaisen tun-

nin sähkön hinta määräytyy kalleimman käytössä olevan tuotantomuodon perusteella. 

Tehohuippujen aikaan energian hinta nousee, ja käytössä on paljon päästöjä aiheuttavia 

energiamuotoja. Kysyntää pienentämällä (kuvassa käyrältä 1 käyrälle 2 siirryttäessä) 

hinta laskee, ja kaikki sähkönkäyttäjät hyötyvät. [31] 
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Kuva 10. Sähköenergian tukkumarkkinahinnan muodostuminen [31] 

Kiinteistötason kysyntäjouston toteuttamisen perustana on kiinteistön sähkönjakelujär-

jestelmän struktuuri ja laitevalinnat. Vaikka laitteiden ohjaus tapahtuisi internetin kautta, 

tarvitsevat ne kuitenkin sähkötehoa, joka siirtyy laitteisiin kiinteistön sähköjärjestelmän 

läpi. [32] 

Sähkökuormien osallistuminen sähköverkon tehon tasapainottamiseen ei ole uusi asia. 

Yöaikaan käynnistyvän varaavan sähkölämmityksen ja lämminvesivaraajan ohjauksesta 

olisi kuitenkin hyvä siirtyä pois. Jos näistä ohjauksista ei päästä pois, niin uusien hinnoit-

telurakenteiden syntyminen ja markkinaehtoisten kysyntäjoustoratkaisuiden kehittymi-

nen hidastuu. [32; 33.] 

Mahdollisuus laaja-alaiselle sähkökuormien ohjaukselle vaatii kiinteistöjen sähköverkon 

ja automaation suunnittelemista sekä rakentamista niin, että kuormia pystyy ohjaamaan. 

Mittausjärjestelmiä pitää uudistaa ja kuorman ohjausta suunnitella kiinteistötasolla. Ny-

kypäivän rakennusten energiatehokkuusvaatimus tarkastelee sähkön käyttöä, lämmitys 

pois luettuna, vuositasolla, joka ei ohjaa resurssitehokkaisiin ratkaisuihin tällä hetkellä. 

[32] 



32 

 

Loppukäyttäjien kysyntäjouston toteutus ja tehojen hallinta kulutuspäässä muodostuu 

monesta eri palasesta. Kokonaistehon ytimenä on kulutuslaitteiden käytönmukainen mi-

toitus ja valinta. Rakennusta suunniteltaessa ratkaistaan sähköjärjestelmän perusra-

kenne, ryhmitykset ja varaudutaan ohjaustarpeeseen keskuksissa ja automatiikassa. 

Jälkikäteen muutokset ovat kalliita ja hankalia toteuttaa. Suunnittelussa ja rakentaessa 

pitäisi pyrkiä ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan älykäs operointi kiinteistössä. Ongel-

maksi usein nähdään, jos rakentaja ei ole rakennuksen loppukäyttäjä, ohjaustarpeiden 

toteuttaminen on vain ylimääräinen kustannus, jolloin se on helppo karsia pois. [32] 

Kysyntäjoustossa on kyse teknologiasta, jonka avulla pystytään ohjaamaan esimerkiksi 

lämmittimien, lämpöpumppujen, lämminvesivaraajien, jäähdytys- ja kylmälaitteiden ku-

lutusta. Kysyntäjouston mahdollistavista palveluista puhuttaessa tarkoitetaan ratkaisuja, 

jotka kuluttajan näkökulmasta mahdollistavat esimerkiksi kodin lämmityksen ohjauksen, 

kun koti on tyhjillään, tai antavat palveluntarjoajalle oikeuden säätää lämminvesivaraajan 

käyttöä, niin että sähköä ei käytetä silloin, kun sähkön hinta on korkealla mutta lämmintä 

vettä on kuitenkin saatavilla. Yleensä nämä mahdollisuudet ovat yhteydessä kodin tai 

kiinteistön automaatiokokonaisuuksiin, joiden avulla kuluttajalla on mahdollisuus hallita 

keskitetysti kodin tai kiinteistön sähkölaitteita tietokoneavusteisesti. [33] 

6 Esimerkkikohde, Kalasatama 

Kalasataman alue sijaitsee Helsingin ydinkeskustan läheisyydessä meren rannalla. Vuo-

teen 2040 mennessä Kalasataman alueelle rakennetaan yli 10 000 työpaikkaa ja koti yli 

25 000 ihmiselle. Helsingin kaupunki on valinnut alueen älykkäiden energiajärjestelmien 

mallialueeksi. Alueella on sähköautoverkosto, älykäs kauko-ohjattava muuntamo, mit-

tava sähkövarasto, kiinteistön kysyntäjouston valmiudet, ekologinen ja tehokas kauko-

jäähdytys, vikasietoinen rengasverkko sekä Suomen suurimpia oleva aurinkovoimala. 

[34] 

Perinteisissä sähkönjakeluverkoissa energian suunta on yksisuuntaista – sähköyhtiöltä 

käyttäjälle. Kalasataman älyverkkoratkaisuissa älykkään muuntamon läpi kulkevan ener-

gian suunta voi vaihdella, jos esimerkiksi aurinkovoimaloista tarvitsee syöttää energiaa 

takaisin verkkoon. Kalasataman alueella on myös Suomen ensimmäinen suljettu 
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rengasverkko keskijänniteverkossa. Rengasverkossa sähkönsyöttö on päällä tauotta 

kahdesta suunnasta. Tämän avulla varmistetaan häiriötön sähkönsyöttö tärkeisiin koh-

teisiin sekä pienennetään verkon häviöitä. [35] 

Kalasataman välittömästä läheisyydestä Suvilahdesta löytyy Helsingin Energian raken-

tama aurinkovoimalaitos. Voimalan teho on 340 kW, ja voimala tuottaa vuodessa noin 

275 MWh aurinkosähköä. Helsingin Energian asiakkaat voivat hankkia kuukausimak-

sulla voimalasta paneelin sekä sen tuotannon itselleen. Paneelin tuottaman sähkön arvo 

vähennetään sähkölaskusta. Lisäksi Suvilahdesta löytyy Helenin sähkövarasto, joka on 

liitetty sähköverkkoon. Sähkövarasto koostuu noin 15 000 litium-ioni-akkukennosta ja 

sen nimellisteho on noin 1,2 MW ja energiakapasiteetti 600 KWh. [36; 37] 

Kalasataman tontinluovutusehdoissa vaaditaan kiinteistöautomaation näkökulmasta 

seuraavaa: 

Sähköliittymäratkaisuun liittyen on toteutettava sellainen kiinteistöautomaatio, joka 
mahdollistaa sähkökuormien ryhmittelyn sekä ryhmä- tai laitekohtaisen ohjauksen 
esimerkiksi markkinahintasignaaliin perustuen. [38] 

Kiinteistöautomaatio tarkoittaa laajalti käytettyä kiinteistöautomaatiota ja huoneistokoh-

taista kotiautomaatiota, sekä molemmista muodostuvaa kiinteistöön kuuluvaa kokonai-

suutta. [38] 

Automaatiojärjestelmän sisäinen tiedonsiirtoprotokolla pitää olla toimialalla yleisesti käy-

tetyn julkisen avoimen standardin mukaista. Lisäksi siihen pitää pystyä liittämään samaa 

standardia noudattavia eri valmistajien tuotteita. [38] 

Sähkökuormat pitää ryhmitellä kaikissa Kalasataman rakennuksissa tilakohtaisesti säh-

kökuorman tyypin mukaan. Sähköteholtaan suuret ryhmät/laitteet tulee olla teknisesti 

ohjattavissa tietoliikenneyhteyden kautta. Ohjaus tapahtuu ulkoisen kysynnän jouston 

ohjaussignaalilla, joka voi perustua esimerkiksi sähkön saatavuuteen tai markkinahin-

taan. Edellytyksenä ulkoiselle ohjaamiselle on asiakkaan ja ohjaavan osapuolen sopi-

mus. [38] 

Kalasataman alueen asuinrakennusten huoneistoissa pitää olla kotona/poissa-kytkin, 

jolla pystytään ohjaaman päälle/pois kaikkia huoneiston ohjattavia sähkökuormia. 
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Lisäksi jokainen ulkopuolisesti ohjattava kuorma pitää olla varustettu ainakin pätöteho-

mittauksella sekä tilatiedolla. [38] 

Taulukossa 3 on lueteltu kuormat, jotka pitää varustaa tilatiedolla ja pätötehomittauk-

sella, kuormat, jotka ovat paikallisesti ohjattavissa asuinhuoneistoissa, sekä ulkopuoli-

sen signaalin avulla ohjattavissa olevat kuormat. 

Taulukko 3. Kalasataman mittaukset ja ohjausmahdollisuus [38] 

Sähkö-
kuorman 
Tyyppi # 

Sähkökuor-
man tyyppi 

Pätöteho 
Pätöteho-
mittaus 

Energia 
Energia-
mittaus 

Tilatieto Ohjaus 
Kysynnän 
jousto 
(ulkoinen 
ohjaus) 

Ohjaus 
Kotona / 
poissa 
kytkin 
(palkalli-
nen oh-
jaus) 

1 Valaistus X X osa (X), 
osa X 

 X 

2 Huoneiden 
seinä ja lat-
tiapistora-
siat 

X X osa (X), 
osa X 

 osa (X), 
osa X 

3 Keittiön työ-
pöytäpisto-
rasiat 

X X X  X 

3 Liesi / Uuni X X X  X 
4 Kodinhoito-

huoneen 
pistorasiat 

X X X  (X) 

4 Astianpe-
sukone 

X X X  (X) 

4 Pyykinpe-
sukone 

X X X  (X) 

4 Kuivaus-
rumpu 

X X X  (X) 

5 Jääkaappi ja 
pakastin 

X X    

6 Kiuas X X X X X 
6 Suorat läm-

mityslaitteet 
(esim. Infra-
punalämmi-
tin, sähköi-
nen pyyhe-
kuivauste-
line) 

X X X X X 

6 Kylpyhuo-
neen muka-
vuuslattia-
lämmitys 

X X X X X 
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7 Varaava 
sähköläm-
mitys (esim. 
lattialämmi-
tys) 

X X X X  

7 Käyttöveden 
lämmitys 

X X X X  

8 Autojen läm-
mitys ja la-
taus 

X X X X  

       
X= Pakollinen      

(X)= Suositeltava      
  

 

7 Yhteenveto 

Tässä insinöörityössä selvitettiin ensin, mitä ohjeita sähkösuunnittelijalle on mitoittaes-

saan rakennuksen sähköverkkoa ja liittymää. Tämän jälkeen selvitettiin, mitkä vaihtoeh-

toiset energiamuodot auttavat rakennusten sähkötehojen pienentämisessä, sekä tarkas-

teltiin akkuteknologiaa ja akkujen soveltuvuutta kiinteistöjen energianvarastointiin tänä 

päivänä ja tulevaisuudessa. Tämän jälkeen tutkittiin, mitä mahdollisuuksia on huippute-

hon pienentämiselle sekä käsiteltiin Kalasataman aluetta, joka on Helsingin kaupungin 

mallialue älykkäille energiajärjestelmille. 

Älykkääseen sähköverkkoon on yhdistetty monipuolisesti useita ominaisuuksia ja toimin-

toja, joilla pystytään tarjoamaan suuri määrä erilaisia hyötyjä usealle verkon osapuolelle. 

Keskeisimpiä tavoitteita älykkäillä sähköverkoilla on olla sähkönjakelujärjestelmä, joka 

huomioi ympäristönäkökohdat, tehokas, häiriötön ja mahdollisimman toimintavarma. Ny-

kyaikaiset sekä tulevaisuuden kehittyneet tiedonsiirtotekniikat, elektroniikkalaitteet ja au-

tomaatio kaikki yhdessä antavat mahdollisuuden älyverkkojen toteutumiselle. Merkittävin 

ero perinteisiin sähköverkkoihin älyverkossa on sen ominaisuus siirtää informaatiota ja 

sähköenergiaa kahteen suuntaan. 

Tulevaisuudessa kysyntäjouston uskotaan madaltavan kiinteistöjen tehohuippuja sekä 

samalla pienentävän verkon kuormitusta. Seuraavan sukupolven älykkäät sähkömittarit 
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ovat tärkeässä roolissa verkon ohjaamisen sekä sähkönkulutuksen seuraamisessa, jol-

loin myös kysyntäjoustoa voidaan hyödyntää käyttäjätasolta asti, aiheuttamatta suurta 

haittaa käyttäjille. 

Kysyntäjouston lisäksi energian varastoinnilla on merkittävä tehtävä älykkäissä sähkö-

verkoissa. Sen avulla pystytään tasaamaan uusiutuvien energialähteiden tuotannon 

vaihtelua sekä takaamaan katkoton sähkön jakelu. Varastointi myös sallii kuluttajien 

oman hajautetun pientuotannon varastoinnin, täten varastoitua energiaa voidaan käyttää 

itse kalliin sähkön hinnan aikana tai myydä sitä sähköverkkoon. 
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