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Renewable energy sources are being connected to the electricity network with an in-
creasing pace. Solar and wind energy production are strongly dependent on the
weather and time of day and year. Renewable energy production can be balanced with
demand response actions. A need for fast responding loads is increasing in the Nordic
electricity system.

  Finland has been a forerunner in using the automatic meter reading (AMR) of
electricity consumption. The first generation of AMR devices were widely installed
around 10 years ago and these devices included a load control relay. The relay is been
used mostly in a time based control of customers’ loads, but also a market based
control has been tested out and implemented for some Helen Electricity Network’s
customers.

Electricity heating of buildings is estimated to have AMR-meter controlled de-
mand response potential of 20 MW storage heating and 30 MW partial storage heating
in Helsinki.

The load control based on fixed time causes an increase in the peak demand in
certain areas of the network and therefore causes strain for the distribution network.
From the distribution system operator’s point of view it would be reasonable to dis-
continue fixed time load control. The increase in the peak demand leads to an increase
of around 2-3 % in electricity distribution price in Helsinki.

Currently used first generation AMR devices and systems were designed so that
their main function was to provide reliable hourly electricity consumption measure-
ments. This thesis concludes that the performance level of present AMR systems does
not fulfill the requirements of intraday demand response controls. However, new de-
veloping communications technologies will support the development of more advanced
and flexible AMR control systems.
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1 Johdanto
Sähköntuotanto on murroksessa ja tuotannon ohjattavuus pienenee. Meneillään ole-
van energiamurroksen mukana sähköverkkoon liitetään jatkuvasti yhä enemmän
säätilan mukaan vaihtelevaa aurinko- ja tuulituotantoa. Perinteistä joustavaa säh-
köntuotantoa poistuu ja jäykän ydinvoimatuotannon määrä puolestaan kasvaa lä-
hivuosina merkittävästi. Samaan aikaan sähkön merkitys yhteiskunnalle on vain
kasvanut. Sähköntoimituksesta huolehtiminen on yksi keskeisimpiä yhteiskunnan
huoltovarmuustekijöitä.

Sähkön valtakunnallisen toimitusvarmuuden keskiössä on sähkövoimajärjestelmän
kokonaisuuden hallinta, josta Suomessa vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kanta-
verkkoyhtiö huolehtii siitä, että järjestelmän toiminnan kannalta kriittinen sähkön
kulutuksen ja tuotannon välinen tehotasapaino pysyy yllä. Tuotetun ja kulutetun
pätötehon epätasapaino näkyy järjestelmän taajuuden muutoksena, joten taajuus
on hyvä sähköjärjestelmän tasapainon mittari. Fingridillä on monipuolinen keino-
valikoima, jolla se pyrkii säätämään taajuutta lähelle 50 hertsin tavoitearvoa. Sää-
tökeinot koostuvat useista markkinapaikoista, kahdenkeskisistä sopimuksista Fing-
ridin ja suurten sähkönkuluttajien välillä, varavoimalaitoksista ympäri Suomea ja
äärimmäisissä tapauksissa sähkönkulutuksen rajoittamisesta.

Sähköntuotanto voi heilahdella arvaamattomasti säätilan muutosten tai yllättävien
tuotannon häiriöiden mukaan. Näistä vaikeasti ennakoitavista tuotannon vaihte-
luista johtuen sähköverkkoon tarvitaan nopeaan muutokseen pystyvää kulutuksen
joustoa. Koska uusiutuvan tuotannon määrän kasvun odotetaan vain kiihtyvän tu-
levina vuosina, kasvavat nopeiden tehomuutosten vaikutukset. Taajuuden hallinta
muuttuu haastavammaksi ja yhä pienemmässä aikaikkunassa toimivien markkinoi-
den merkitys korostuu.

Jakeluverkonhaltijoiden on myös osaltaan pystyttävä vastaamaan toimintaympä-
ristön muutokseen. Kulutuskohteiden siirtyessä markkinaehtoiseen ohjaukseen, ta-
pahtuu niiden kulutusprofiilissa muutoksia, ja tämä vaikuttaa edelleen sähkönjake-
luverkon kuormituksiin.

Jakeluverkonhaltijoiden yhtenä päätehtävänä on toteuttaa sähkönkulutuksen luo-
tettava mittaus. Noin kymmenen vuotta sitten etäluettavia sähkömittareita (AMR-
mittareita) asennettiin laajasti Suomeen. AMR-mittareiden avulla tuntimittaustie-
tojen kerääminen pystytään tekemään tehokkaasti ja melko reaaliaikaisesti lähes
jokaisesta sähkön kulutuspisteestä. Mittareiden ominaisuuksiin sisällytettiin myös
kuormanohjaustoiminnollisuus, jota hyödynnetään kiinteissä aikaohjauksissa. Mit-
tareilla toteutettavaa ohjausta on kokeiltu vähäisessä määrin myös vuorokausi-
markkinoilla, jolla kauppaa käytävän vuorokauden sähkön tuntihinnat määräyty-
vät edellisenä päivänä [1], mutta tällainen ohjaustapa ei ole yleistynyt.
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Kysyntäjouston tarpeen lisääntyessä kiinnostus hyödyntää AMR-mittareiden kuor-
manohjauskykyä aiempaa nopeammilla päivänsisäisillä markkinapaikoilla on kas-
vanut. AMR-mittareiden laajamittaista hyödyntämistä nopeilla markkinoilla puol-
taa se, että mittarit ovat valmiiksi asennettuna jokaiseen kulutuskohteeseen ja nii-
hin on tiedonsiirtoyhteys. Lisäksi esimerkiksi monilla sähkölämmitysasiakkailla mit-
tarin kuormanohjausliitäntä on jo olemassa. Erillisten ohjauslaitteiden asennus voi-
taisiin välttää, mikäli mittarit soveltuvat haluttuun tarkoitukseen.

Jakeluverkkoyhtiöt ovat jo pitkään ohjanneet asiakkaidensa sähkölämmityskuor-
mia AMR-mittareilla kaksiaikatariffien mukaan. Varsinaisten kysyntäjousto-oh-
jausten ei katsota kuitenkaan kuuluvan osaksi jakeluverkkotoimintaa. Tämän ajan
sähkömarkkinoiden toimintaympäristössä verkkoyhtiön kuormanohjauksien voi-
daan nähdä jopa haittaavan kysyntäjoustomarkkinoita, joten ohjausvastuun siirtä-
minen markkinatoimijoille on perusteltua. Tällöin jakeluverkonhaltijan rooli kysyn-
täjoustomarkkinoilla muuttuisi ohjausten mahdollistajaksi. Jakeluverkonhaltijan
mahdollistajan rooliin kuuluisi kohtuullisen siirtokapasiteetin varmistaminen mark-
kinaehtoisia kysyntäjousto-ohjauksia varten sekä jatkossakin toteutuneen sähkön-
kulutuksen luotettava mittaaminen.

Verkonhaltijoiden ja joustoa markkinoille tarjoavien kysyntäjousto-operaattoreiden
välille voi muodostua periaatteellisia ristiriitoja tilanteissa, joissa sähkömarkkinat
olisivat kysyntäjousto-operaattorin kannalta houkuttelevat, mutta ohjausten seu-
rauksena jakeluverkko olisi mitoitettava kapasiteetiltaan suuremmaksi. Näissä ti-
lanteissa jakeluverkolta vaaditut vahvistusinvestointien tulee olla kohtuullisia, sillä
nykyisellä hinnoittelumallilla kustannukset siirtyvät kaikkien verkon asiakkaiden
maksettavaksi, myös niiden, jotka eivät ohjauksista suoraan hyödy.

Diplomityön tavoitteena on tutkia, onko teknisesti mahdollista saada vietyä AMR-
mittareilla ohjattavissa olevaa sähkölämmityskuormaa päivänsisäisille kysyntäjous-
ton markkinapaikoille, sekä selvittää tämän kuorman suuruusluokka Helsingissä.
Työssä tutkitaan, miten jakeluverkko voisi toimia kysyntäjouston alustana ja sel-
vitetään jakeluverkkoyhtiön roolia kysyntäjouston osapuolena. Diplomityö on tehty
Helen Sähköverkko Oy:lle ja osin EU-SysFlex -tutkimusprojektin rahoituksella
osana hankkeen Suomen tutkimusta.

Tutkimuksen pääkysymys on, onko nykyisillä AMR-järjestelmillä mahdollista to-
teuttaa markkinatoimijoiden käytettäväksi kuormanohjauskanava, joka mahdollis-
taisi kuormien tarjoamisen Fingridin säätösähkö- tai Nordpoolin Elbas-markkinalle.
Lisäksi tehtävänä on selvittää nykyisen etäluentajärjestelmän suorituskyky sekä
pohtia vaatimuksia seuraavan sukupolven järjestelmälle. Kysyntäjousto-ohjausten
kaupallinen toteutus ja niiden kannattavuus joustoa markkinoille tarjoavalle ener-
giayhtiölle on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, sillä työssä on keskitytty jakelu-
verkkoyhtiön näkökulmaan ohjauskanavan neutraalina mahdollistajana.
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Tämän diplomityön luvussa 2 esitellään lyhyesti Helen Sähköverkko Oy yrityksenä
sekä EU-rahoitteinen EU-SysFlex -tutkimusprojekti. Luvussa 3 taustoitetaan säh-
köjärjestelmän tarvetta sähkönkulutuksen joustolle, esitellään joustavia kulutus-
kohteita ja tutkimuksen kannalta oleellisia kysyntäjouston markkinapaikkoja. Seu-
raavassa luvussa 4 tarkastellaan markkinaosapuolten rooleja kysyntäjoustomarkki-
noilla. Luvussa 5 selvitetään sähkölämmityskuormien ohjauksen aiheuttaman kuor-
mituksen suuruutta ja vaikutusta jakeluverkkoon sekä siirtomaksuihin. Luvussa 6
selvitetään Helen Sähköverkon verkkoalueelle kuuluvan joustavan sähkölämmitys-
kuorman suuruus ja selvitetään päivänsisäisille kysyntäjoustomarkkinoille tarvitta-
van kuormanohjauskanavan vaatimuksia. Työn lopuksi tutkimustulokset kootaan
yhteen ja tulosten pohjalta annetaan suositus jatkosta EU-SysFlex -projektiin suun-
niteltua kuormanohjausdemonstraatiota varten.
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2 Helen Sähköverkko Oy ja EU-SysFlex
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkönjakelusta verkkoluvan mukaisella yksinoikeu-
della lähes koko Helsingin kaupungin alueella. Helen Sähköverkko on osa Helsingin
kaupungin omistamaa Helen-konsernia. Jakeluverkonhaltijoiden toimintaa valvoo
Energiavirasto. [2]

Helen Sähköverkko Oy:lla on asiakkaita noin 383 000, sähköverkkoa yhteensä 6300
km ja jakelualueen sähkönkulutuksen huipputeho on toistaiseksi ollut 828 MW.
Helsingissä vuoden kokonaiskulutuksen huipputeho koetaan talviaikaan, mutta eri
jännitetasoilla ja eri alueilla verkkoa mitoittava huippu ajoittuu eri vuorokauden-
ja vuodenaikoihin. Huippu ei ole kasvanut vuoden 2012 jälkeen, ja sähköenergian
käyttö jopa laski 2010-luvun alkuvuosina. Viime vuosina sähkönkulutus on jälleen
kasvanut, mutta edelleen ollaan noin vuoden 2007 tasolla. Vuonna 2017 sähkön
kokonaiskulutus Helen Sähköverkon alueella oli noin 4 500 GWh. Jakeluverkko on
kaupunkiympäristölle tyypillisesti pääosin maakaapeloitu. Keskijännitejohdoista
99,7 % ja pienjännitejohdoista 98 % on kaapeloituna. [2]

Kuva 1: Helen Sähköverkko Oy:n jakelualue kattaa lähes koko Helsingin.

Helen Sähköverkolla on käytössä kahden laitevalmistajan AMR-mittareita. Mittarit
on asennettu joitain pienimpiä sähkönkäyttökohteita lukuun ottamatta kaikkiin
yhtiön käyttöpaikkoihin. Johtuen käyttöpaikkojen määrän jatkuvasta kasvusta ja
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asiakkaiden kiinteistöjen sähkösaneerauksista sekä mittalaitekannan ylläpitoon liit-
tyvistä uusinnoista, uusia AMR-mittareita asennetaan Helsingissä vuosittain yli
10 000 kappaletta.

EU-SysFlex -tutkimusprojektissa tutkitaan, miten tehokkaasti hyödynnettyjen
joustojen avulla voidaan liittää sähkövoimajärjestelmään entistä suurempi määrä
uusiutuvaa energiantuotantoa. EU-SysFlex -projekti saa rahoituksen Euroopan
Unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatiohankkeelta [3], jonka avulla Euroo-
pan Unioni pyrkii turvaamaan Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä [4]. EU-Sys-
Flex -projekti alkoi marraskuussa 2017, kestää neljä vuotta ja siihen osallistuu toi-
mijoita 15 eri maasta. Projektin työpaketissa ”Demonstration of flexibility services
from resources connected to the distribution network” rakennetaan kolme demonst-
raatiota eri jännitetasoilla Suomessa, Italiassa ja Saksassa. Projektissa ovat mukana
Suomesta Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Helen Oy. Helen Sähköverkko Oy
on projektissa mukana Helenin kautta niin sanottuna kolmantena osapuolena. Li-
säksi kantaverkkoyhtiö Fingrid on projektin Advisory Boardissa (suom. neuvotte-
lukunnassa). [5]

Suomalaisten toimijoiden tehtävänä edellä mainitussa työpaketissa on tutkia pien-
jänniteverkon joustavien resurssien osallistumista erilaisille kantaverkko- tai jake-
luverkkoyhtiön markkinapaikoille. Demonstraatiossa on mukana joustavina resurs-
seina muun muassa sähköakkuvarasto (BESS), aurinkovoimala, sähköautojen la-
tausta sekä AMR-mittariin ja kotiautomaatioon liitettyä kotitalouslämmityskuor-
maa. [5]
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3 Kysyntäjoustomarkkinat
Kysyntäjousto, kysynnän jousto tai kulutuksen jousto ovat rinnakkaisia käsitteitä,
joilla tarkoitetaan samaa asiaa: sähkön kysyntäjousto on perusperiaatteeltaan säh-
kön kulutuksen siirtämistä markkinahinnan mukaan kalliimmalta ajankohdalta hal-
vempaan. Toisaalta kysyntäjoustomarkkinat ovat kantaverkonhaltijalle järjestel-
män tasapainon hallinnan työkalu, jonka avulla kulutusta voidaan siirtää suuren
kuormituksen ajalta alemman kuormituksen ajankohtaan. Jakeluverkonhaltija voi
puolestaan hyötyä pitkällä aikavälillä kysyntäjoustosta osana verkon suunnittelua
tai jakeluhäiriöiden aikana verkon huipputehon hallinnan työkaluna. Kysyntäjous-
ton merkitys vaihteleekin toimijan näkökulman mukaan. [6]

Sähkönkuluttajan ensisijainen motivaatio osallistua kysyntäjoustoon on mahdolli-
suus saada siitä rahallista hyötyä muuttamalla joustavasti omaa sähkönkulutus-
taan. Teollisuusasiakkaiden sähkönkulutus on eri kertaluokassa, kun verrataan
vaikkapa yksittäisiin kotitalouksiin. Suuri teollinen toimija voi mahdollisesti tarjota
omaa kulutustaan suoraan joustomarkkinoille ja saada merkittävääkin taloudellista
etua joustokyvystään. Kotitalouskuormien tehokas osallistuminen kysyntäjousto-
markkinoille vaatii käytännössä välikädeksi kulutuskohteita yhteen kokoavan ag-
gregaattorin, joka kerää ohjauksensa piiriin riittävästi pienasiakkaita ja tarjoaa use-
amman kohteen summatehoa kysyntäjoustomarkkinoilla. Kysyntäjoustomarkkinoi-
den kehittyminen tuo mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisille toi-
mijoille, kuten palveluntuottajille, laite- ja järjestelmätoimittajille.

Mikäli sähkönkuluttajalla on omaa pientuotantoa, kysyntäjouston avulla on mah-
dollista hyödyntää sitä paremmin. Pientuotanto on sitä kannattavampaa, mitä
enemmän tuottamastaan sähköstä asiakas käyttää itse. [6]

3.1 Sähköenergiajärjestelmän tarve sähkön kysyntäjoustolle
Kulutuksen jouston kasvava tarve sähköenergiajärjestelmässä linkittyy myös osal-
taan suuriin maailmanlaajuisiin muutosilmiöihin, kuten ilmastonmuutoksen kiih-
dyttämään uusiutuvan energiantuotannon sekä energiatehokkuuden merkitysten
korostumiseen. Energiantuotannon ympäristövaikutukset ovat olleet voimistuvan
kritiikin kohteena ja fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvalle tuotannolle on pyritty
löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Viime vuosina poliittisen ohjauksen seurauksena fossiilisia polttoaineita käyttäviä
voimalaitoksia on ajettu alas ja jäljelle jääneiden laitosten käyttöaste on pienenty-
nyt. Samaan aikaan uusiutuvaa energiantuotantoa on tuettu, mikä on lisännyt uu-
siutuvan energiantuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, määrää Suomessa.
Etenkin juuri tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat vallitsevan säätilan sekä
vuoden- tai vuorokaudenajan mukaan. Koska kyseistä sähköntuotantoa ei ole jo-
kaisena hetkenä ja koska tuotannon käynnistämisessä ei ole suuria kustannuksia,
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kannattaa tämä tuotanto hyödyntää markkinoilla aina. Aurinko- ja tuulivoima ovat
perinteistä tuotantoa vaikeammin ennustettavia ja ohjattavia eikä niitä ole talou-
dellisesti järkevää rajoittaa. Aurinko- ja tuulivoiman tuotantoennusteisiin vaikut-
tavat muun muassa sääennusteen paikkansapitävyys. [6] [7, s. 50]

Sähkövoimajärjestelmässä sähkön kulutuksen ja tuotannon tulee olla jatkuvassa
tasapainossa. Pätötehon kulutuksen ja tuotannon välinen epätasapaino näkyy jär-
jestelmän taajuuden muutoksena. Taajuus laskee, mikäli pätötehon tuotanto on
kulutusta pienempi, sillä tällöin kulutuksen tarvitsema teho otetaan tahtigeneraat-
toreiden akselistojen pyörivien massojen liike-energiasta. Vastaavasti taajuus nou-
see, kun pätötehon tuotanto on kulutusta suurempi. Sähkövoimajärjestelmän luo-
tettavalle toiminnalle on tärkeää, että taajuus pysyy lähes vakiona, joten jatkuva
verkon taajuudensäätö on tarpeellista. Säätilan mukaan vaihtelevan energiantuo-
tannon lisääntyessä sähköverkon tehotasapainoa pitää pystyä säätelemään yhä
joustavammin myös kulutuksen puolelta. Huonosti joustavan tuotannon vastapai-
nona, ja joustavan kulutuksen rinnalla, tulee olla myös nopeaan sähköntuotannon
ylös- ja alasajoon kykenevää tuotantoa. [6]

Vuonna 2015 valmistunut laaja kysynnän jouston tutkimushanke [6] määritteli
muun muassa, miksi tehotasapainon hallintaan tarvitaan jatkossa yhä enemmän
säätökapasiteettia:

· Säätilan mukaan vaihteleva uusiutuva sähköntuotanto lisääntyy (tuotan-
non ennustettavuus heikkenee ja vaihtelut kasvavat)

· Ydinvoiman tuotantokapasiteetti lisääntyy (tuotannon säädettävyys heik-
kenee)

· Sähköjärjestelmään liitetty kokonaisliike-energia pienenee (järjestelmän vi-
kasietoisuus heikkenee)

Järjestelmän säätötarve on toteutettu tähän asti vesi- tai lauhdevoimalaitosten tuo-
tantoa säätelemällä. [6] Kuitenkin käytännössä kaikki käytettävissä oleva vesivoima
on jo valjastettu käyttöön Suomessa. Näin ollen vesivoimasta ei ole juurikaan enää
tarjolla lisäjoustoa. Lisäksi monia lauhdevoimalaitoksia on ajettu alas, jolloin niiden
tarjoama säätövara on pienentynyt.

Suomi on osana yhteispohjoismaista sähkövoimajärjestelmää, jonka muodostamalla
yhteen kytketyllä alueella on kaikkialla sama taajuus [6]. Suomen osalta järjestel-
män tasapainosta vastaa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka ylläpitää omia
järjestelmän säätöön tarkoitettuja markkinapaikkojaan [8]. Fingridin tehtävänä on
reagoida järjestelmässä tapahtuviin muutoksiin sekuntitasolta aina useiden vuosi-
kymmenten mittaan vaikuttaviin tekijöihin, kuten uusien tuotantolaitosten liitty-
miseen sähköverkkoon.



16

Olkiluotoon valmistuva uusi kolmas ydinvoimala tulee olemaan merkittävä lisä
pohjoismaiseen sähköjärjestelmään, sillä Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten net-
tosähköteho on noin 2,8 GW [9] ja Olkiluoto 3:n nimellinen sähköteho on noin 1,6
GW. Ydinvoima on melko jäykkä energiantuotantomuoto ja vaatiikin tuekseen run-
saasti joustokapasiteettia, jotta tehotasapainon muutoksiin pystytään vastaamaan
hyvin. Olkiluoto 3:n kaltaisiin suurien tuotantolaitosten mahdollisiin häiriöihin on
myös varauduttava suuritehoisilla ja nopeasti käytettävissä olevilla reserveillä. Pi-
demmällä aikavälillä tarkasteltaessa ydinvoimatuotannossa on luvassa lisää muu-
toksia, kun esimerkiksi Loviisan ydinvoimatuotanto (Loviisa 1 ja 2) tulee oletetun
käyttöikänsä päähän 2030-luvun lopulla. Tulevaisuuteen vaikuttavat lisäksi Olki-
luodon kahteen muuhun laitokseen (Olkiluoto 1 ja 2) sekä Pyhäjoen Hanhikiven
voimalaitokseen liittyvät toistaiseksi avoimet kysymykset. Tulevat muutokset tie-
tävät jälleen uudenlaisia varautumistarpeita. [7, s. 50]

Kuva 2: Tehotasapainoon vaikuttavia tekijöitä.

Sähkön kokonaiskulutus Suomessa on tasaantunut 2000-luvulla, eikä se ole kasva-
nut vuodesta 2007 [10]. Sähkövoimajärjestelmässä tapahtuu kuitenkin jatkuvia
muutoksia, jonka keskiössä ovat muun muassa sähkön keskeytyksettömän saata-
vuuden merkityksen korostuminen, lämmitysmuotojen suosion vaihtelu sekä suu-
rien, uudenlaisten pistemäisten kuormien, kuten erillis-, lämpöpumppulaitosten tai
palvelinsalien lisääntyminen. Myös talvi- ja kesäajan huipputehojen välinen erotus
kaventuu erilaisten viilennysjärjestelmien yleistyessä.

Sähkön toimituksen häiriöillä on laajamittaisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Kaikki-
alla on yhä enemmän sähköä kuluttavia laitteita sekä yhä enemmän sähköisiä jär-
jestelmiä, joiden toiminnan keskeytymisellä voi olla vakavia seurannaisvaikutuksia.
Tällöin sähköjärjestelmän luotettavuuden ja tasapainon säilymisen merkitys koros-
tuu.

Kotitalouksien lämmityksessä sähkölämmitys on menettänyt suosiotaan, jolloin po-
tentiaalista joustavaa kuormaa saattaa olla verkossa tulevaisuudessa vähemmän.
Samaan aikaan maalämpöpumppujen sekä sähköautojen latauksen yleistyessä ky-
syntäjouston ja sähkönkulutuksen älykkään ohjauksen tarve kasvaa. Muutosten
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vauhti on kiihtymässä. Sähköautojen määrä lähes kaksinkertaistui pelkästään
vuonna 2018 [10].

Sähköenergiajärjestelmän kasvava tarve kysyntäjoustolle koostuu muun muassa
edellä mainituista muutostekijöistä ja se tulee ilmentymään toimintaympäristön
muutoksina lähivuosina. Sähkömarkkinatoimijoiden on kyettävä vastaamaan aiem-
paa paremmin nopeampiin järjestelmän heilahteluihin. Kysyntäjouston tekniseen
sekä kaupalliseen toteutukseen on kehittymässä toimintamalleja, joista kerrotaan
seuraavissa kahdessa luvussa 3.2 ja 3.3.

3.2 Joustava sähkönkulutus

Kuva 3: Sähkön kokonaiskäyttö Suomessa vuonna 2017. [11]

Kysyntäjoustoon hyvin soveltuvien kuormien sähkönkäyttöä voidaan siirtää ajan-
kohdasta toiseen niiden varsinaisen toiminnan häiriintymättä. Joustavaa kulutusta
löytyy eri asiakasryhmistä. Kulutuskohteiden joustopotentiaali kuitenkin vaihtelee
asiakasryhmittäin.

Teollisuussektori kattoi noin puolet Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2017. [11]
Yksittäiset kulutuspisteet ovat suuria energiaintensiivisessä teollisuudessa, kuten
metsä-, kemian- tai metalliteollisuudessa. Kysyntäjouston kannalta suuret teolli-
suuskohteet ovat houkuttelevia, sillä yksittäisten kulutuskohteiden tehot ja ener-
giamäärät ovat suuria. Lisäksi tiedonsiirtoyhteys ja ohjausväylä kulutuskohteeseen
saattavat olla valmiiksi olemassa.
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Toimistojen sähkönkulutus on suhteellisen suurta ja ennen kaikkea helposti ennus-
tettavaa, joten toimistorakennusten sähkönkäyttöä voidaan valjastaa hyvin jousta-
vaksi kuormaksi kysyntäjoustomarkkinoille. Toimistorakennusten kysyntäjoustopo-
tentiaali on lähinnä ilmanvaihtoon ja valaistukseen liittyvää.

Kiinteistöjen lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjausta tehdään jo tällä hetkellä pal-
jon kiinteistöautomaatiojärjestelmien avulla. Rakennuksen lämpötila tai ilmanlaatu
eivät merkittävästi laske siirtämällä lämmityksen tai ilmanvaihdon käynnistymistä
tunnilla eteenpäin. Rakennuksille asetetut energiatehokkuusvaatimukset ovatkin
synnyttäneet uusia energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja palveluita. Näi-
den yhteyteen on mahdollista tuoda ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää myös
joustomarkkinoilla.

Kysyntäjouston kannalta kotitalouksista houkuttelevimpia ovat sähkölämmittäjät.
Asiakkaan näkökulmasta kysyntäjousto tarjoaa mahdollisuuden pienentää lämmi-
tyskustannuksia. Sähkölämmittäjien sähkönkulutuksen vuosienergia ja huipputeho
ovat suhteellisen suuria verrattuna muihin lämmitystyyppeihin ja säädettävää säh-
könkulutusta on täten yksittäisessä kohteessa enemmän. Sähkölämmityskuormat
ovat helposti ohjattavia ja etenkin varaavan sähkölämmityksen lämmitysajankoh-
taa on mahdollista siirtää useita tunteja rakennuksen sisälämpötilan juurikaan
muuttumatta.

Esineiden internetin (Internet of Things, IoT) yleistyminen on johtanut siihen, että
erilaisia laitteita liitetään kommunikaatioväylien kautta internetiin yhä kiihtyvällä
tahdilla. Sähkölaitteiden yhdistäminen osaksi suurempaa järjestelmää mahdollistaa
usein myös sähkön kulutustietojen tarkemman tarkastelun sekä laitteiden älykkään
ohjattavuuden. Esimerkiksi yhä useammissa kotitalouksissa älykkäiden laitteiden
ohjauskanavat ja mittaustiedot kerätään yhteen kotiautomaatio- tai energianhal-
lintajärjestelmään. Nämä järjestelmät voivat mahdollistaa yhden kootun väylän
myös kysyntäjouston mukaiseen älykkääseen kuormanohjaukseen.

Myös AMR-mittarit tarjoavat väylän sähkönkulutuksen ohjaukseen. AMR-mittarit
tukevat muutenkin ainakin välillisesti kysyntäjoustoa, sillä ne ovat mahdollistaneet
sähkönkulutuksen tuntitasoisen mittauksen. [6]

Sähköautojen yleistymistä tavoitellaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Lähi-
tulevaisuudessa odotettu sähköautojen määrän voimakas kasvu tarjoaa uusia mah-
dollisuuksia kysyntäjoustoon, mutta myös haasteita sähköverkolle, kun latauspis-
teitä liitetään paljon eri puolille verkkoa. Kuitenkin parhaassa tapauksessa sähkö-
autot tulevat luontevaksi osaksi joustavaa energiajärjestelmää akkuineen älykkään
latausinfrastruktuurin kautta. Sähköauton latauksen tehoa voidaan säätää, te-
hohuippua on helppo siirtää toiseen ajankohtaan ja kaksisuuntainen lataus voisi
mahdollistaa kuorman osallistumisen useille kysyntäjouston markkinapaikoille. Oh-
jauksen älyllä ja toimivilla markkinoilla voidaan huolehtia, että akkuja ladataan
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myös sähköjärjestelmän kannalta parhaina aikoina samalla varmistaen akkujen
kohtuullinen varaustaso. Sähköautojen tarjoamat joustomahdollisuudet paranevat,
mitä pidempiä aikoja ja mitä useammin autot ovat liitettynä älykkäisiin latauspis-
teisiin.

Tässä luvussa esitellyistä kysyntäjouston joustavista kulutuskohteista jakeluver-
konhaltijan vastuualueelle teknisen ohjauspalvelun toteuttamisen osalta kuuluvat
AMR-mittareilla toteutettavat kuormanohjaukset. AMR-mittarit ovat jakeluver-
konhaltijan omaisuutta jakelualueellaan, mutta kysyntäjousto on linjattu jakelu-
verkkotoiminnan ulkopuolelle. Jakeluverkonhaltijan roolista kysyntäjoustomarkki-
noilla kerrotaan lisää luvussa 4.3 ja AMR-mittareiden kuormanohjauksesta puoles-
taan luvussa 6.

3.3 Kysyntäjouston kaupallinen toteutus
Systeemitasolla eli kantaverkon näkökulmasta tarkasteltaessa kysyntäjoustossa on
kyse taajuuden säätämisestä markkinaehtoisesti. Pohjoismaiden kantaverkot ovat
yhdistettynä toisiinsa tasa- ja vaihtosähköyhteyksin. Yhteydet mahdollistavat sen,
että Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Baltian maat voivat siirtää sähköä yli valtion
rajojen ja toimia yhteisillä vapailla sähkömarkkinoilla. Sähköstä käydään kauppaa
useilla eri käyttöön tarkoitetuilla markkinoilla. Sähkön johdannaismarkkinoiden,
kuten NASDAQ OMX Commodities, kautta sähkömarkkinatoimijat pyrkivät ta-
saamaan sähkön hinnan lyhyen aikavälin hinnanvaihteluiden vaikutuksia. Johdan-
naissopimukset eivät johda fyysiseen sähkön toimitukseen, kun taas kaupankäynti
kysyntäjoustomarkkinoilla johtaa sähkön fyysiseen toimitukseen. [12] [13] Suomessa
käytettävissä olevia kysyntäjouston markkinapaikkoja ovat Fingridin pätötehon ja
taajuuden säätöön käytettävät markkinapaikat, yhteispohjoismaiset Nord Poolin
Elspot ja Elbas sekä Energiaviraston tehoreservimarkkina. [8]

Kantaverkkoyhtiö ylläpitää omia markkinapaikkojaan tehotasapainon ja taajuuden
ylläpitämiseksi. Näillä kysyntäjouston markkinoilla on sähkömarkkinaosapuolten
mahdollista käydä kauppaa joustavilla resursseillaan ja hyötyä niistä taloudellisesti.
Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid aktivoi markkinoiden tarjouksia tehotarpeiden
mukaisesti. Jokaisella kysyntäjoustomarkkinapaikalla on omat vaatimuksensa re-
surssien kapasiteettiin ja säädettävyyteen. Markkinapaikkojen erilaiset vaatimukset
tarkoittavat myös erilaisia tuotto-odotuksia eri markkinapaikoille osallistuville re-
sursseille. [6, s. 43] Taulukko 1 kokoaa sähkön markkinapaikat yhteen.
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Taulukko 1: Kysyntäjouston markkinapaikat. [14]

Lyhenne Markkinapaikka Minimitar-
jouskoko
[MW]

Sulkeutumis-
ajankohta

Aktivoitumisikkuna

FCR-N Taajuusohjattu
käyttöreservi

0,1 Tuntimarkki-
nat edellisenä
päivänä klo

18.30

0,1 Hz muutos 100 % 3
min

FCR-D Taajuusohjattu
häiriöreservi

1

Tuntimarkki-
nat edellisenä
päivänä klo

18.30

Voimalaitokset: lineaari-
sesti välillä 49,9 - 49,5 Hz,
kun f alle 49,5 50 % 5 s ja

100% 30 s
Relekytketyt kuormat:

49,7 Hz 5s TAI 49,6 Hz 3s
TAI 49,5 Hz 1s

aFRR Automaattinen taa-
juudenhallintareservi

5 Edellisenä päi-
vänä klo 17

100 % 2 min

mFRR Säätösähkömarkkinat 5 45 min ennen
käyttötuntia

100 % 15 min

mFRR Säätökapasiteetti-
markkinat

5 Edellisviikon
tiistai klo 12

100 % 15 min

Elspot Vuorokausimarkkina 0,1 Edellisenä päi-
vänä klo 13

12 h

Elbas Päivän sisäinen mark-
kina

0,1 30 min ennen
käyttötuntia

1 h

Tehoreservi 10 - 15 min kuormille,
12 h  voimalaitoksille

Elspot- ja Elbas-markkina ovat niin sanottuja spot-markkinoita, joissa tehdään val-
taosa pohjoismaisesta sähkökaupasta. Elspot on vuorokausimarkkina, jossa kaupan-
käynti sulkeutuu käyttötuntia edeltävänä päivänä Suomen aikaa klo 13. Vuorokau-
simarkkinoilla (day-ahead) määräytyy sähkönhinta seuraavan vuorokauden jokai-
selle tunnille. Markkinatoimijat asettavat kauppaa käytävälle tunnille tarjouksia
omien tuotanto tai kulutusennusteiden mukaisesti. Tarjouksissa määritellään,
kuinka monta megawattituntia ja mihin hintaan sähköä ollaan valmiita myymään
tai ostamaan. Markkinan sulkeuduttua tarjoukset laitetaan suuruusjärjestykseen,
myynti ja osto erikseen. Tarjouksia vertailemalla löytyy hinta, missä kysyntä ja
tarjonta kohtaavat. Tämä hinta on kyseisen tunnin Elspot-markkinahinta, joka on
lähtökohtaisesti voimassa kaikkialla Pohjoismaissa. Kuitenkin sähköverkon siirto-
kapasiteetin rajoitteista johtuen markkinoille saattaa muodostua alueellisia hinta-
eroja. Hinnanmuodostumisen periaate on esitelty kuvassa 4. Day-ahead markki-
noilla tehdään energiamäärältään suurin osa sähkön kaupankäynnistä. Tuntihintoi-
hin perustuvia aikataulutettuja ohjauksia on mahdollista toteuttaa esimerkiksi
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AMR-mittarin kuormanohjausreleiden avulla, koska tuntihinnat ovat selvillä jo
edeltävän vuorokauden puolella. [6]

Kuva 4: Sähkön spot-markkinahinnan muodostuminen kysynnän ja tarjonnan
mukaan. Muokattu lähteestä [6].

Elbas on päivänsisäinen jatkuva markkina, joka sulkeutuu yhtä tuntia ennen kaup-
paa käytävän tunnin toimitusta. Elbas-markkinalla markkinaosapuolet voivat kor-
jata tarkentuneita ennusteitaan tuotannosta ja kulutuksesta eli omaa tasettaan
vielä lähempänä käyttötuntia vuorokausimarkkinoiden jo sulkeuduttua. [6] [15] Päi-
vän sisällä tapahtuvan kaupankäynnin merkitys sähkövoimajärjestelmälle kasvaa
jatkuvasti, sillä hankalasti ennustettavaa tuotantoa liitetään verkkoon jatkuvasti
enemmän. Päivänsisäisille markkinoille osallistuminen ohjattavilla kuormilla on
vuorokausimarkkinoita teknisesti hieman haastavampaa, sillä esimerkiksi tiedon-
siirron nopeuden ja luotettavuuden suhteen ovat tiukemmat vaatimukset. [6] [16]

Elspot- ja Elbas-markkinoiden kaupankäynti ei vielä riitä sähköenergiajärjestelmän
täydelliseen tasapainoon. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ylläpitää omia mark-
kinapaikkoja tehotasapainon ylläpitoa ja taajuuden sekä häiriöiden hallintaa var-
ten. Fingridillä on siis markkinapaikkoja reserveille ja kysyntäjoustolle. Fingridin
markkinapaikat toimivat jokainen omaan käyttötarkoitukseensa ja niille on ase-
tettu jokaiselle erilaiset vaatimukset muun muassa kapasiteetista ja päälle- tai pois-
kytkeytymisen aikataulusta.

Säätösähkömarkkinoille voidaan tehdä ylös- ja alassäätötarjouksia. Ylössäätötar-
jous voi olla tuotannon lisäys, kulutuksen vähennys tai sähkön myyminen Fingri-
dille. Alassäätötarjous voi olla käänteisesti tuotannon vähennys, kulutuksen lisäys
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tai sähkön ostaminen Fingridiltä. Säätösähkön hinta määräytyy toteutuneiden sää-
töjen perusteella. Käyttötunnin ylössäätöhinta on vähintään vuorokausimarkkinoi-
den Suomen aluehinta, muuten kalleimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinta.
Alassäätöhinta on taas korkeintaan vuorokausimarkkinoiden Suomen aluehinta,
muuten halvimman käytetyn tarjouksen hinta. Lopulliseen käyttötunnin säätösäh-
kön hintaan vaikuttaa myös sähköjärjestelmän tila.

Fingrid asettaa säätösähkömarkkinoille osallistuville resursseille vaatimuksia ohjat-
tavuuden, kapasiteetin ja mittauksen osalta. Säätösähkömarkkinoille osallistuvan
säädön tulee olla toteutettavissa täydellä teholla 15 minuutin kuluessa säätötilauk-
sen aktivoitumisesta. Säädön kesto voi vaihdella 1 minuutista koko käyttötuntiin.
Säätösähkömarkkinoille osallistuvilla resursseilla täytyy olla resurssin aktivoinnin
todentamista varten käytettävissä reaaliaikainen pätötehomittaus tai muu reaali-
aikainen tieto. [17]

Säätösähkömarkkinat avautuvat säätötarjouksille kuukautta ennen käyttötuntia,
jonka jälkeen tarjouksia voi muuttaa tai peruuttaa ennen niiden sitoviksi muuttu-
mista eli 45 minuuttia ennen käyttötunnin alkua. Markkinoille tehdään erikseen
ylös- ja alassäätötarjouksia, joissa tulee ilmetä resurssin teho (MW) ja hinta
(€/MWh), joka ylössäätötarjoukselle voi olla maksimissaan 5000 €/MWh. Yksit-
täisen elektronisesti tilattavan tarjouksen tulee olla vähintään 5 MW, muutoin vä-
hintään 10 MW. Aggregoituja säätöresursseja koskee muutamia rajoitteita. Aggre-
goidun kapasiteetin tulee sijaita samalla säätöalueella ja kapasiteetin tulee olla sa-
man tasevastaavan taseessa. [17] Säätöalueet määräytyvät rajasiirtoyhteyksien käy-
tettävissä olevan kapasiteetin mukaan. Suomi on oma säätöalueensa siinä tapauk-
sessa, kun muista maista ei voi tuoda säätösähköä rajasiirtoyhteyksien ollessa täy-
dessä käytössä [18].

Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) ohjautuu taajuuden poikkeaman mukaan
lineaarisesti taajuusvälillä 49,9 - 50,1 Hz. Vuonna 2018 kantaverkonhaltijat ylläpi-
tävät FCR-N-reserviä normaalitilan taajuudensäätöön yhteensä 600 MW, josta
Fingridin velvoite on yhteensä noin 140 MW. Reservistä hankitaan tuntimarkki-
noilta enintään 124 MW. [19]

Vuodesta 2019 alkaen taajuusohjattuun käyttöreserviin osallistuvien resurssien taa-
juudensäädön kuollut alue on korkeintaan 50±0,05 Hz, joka kiristyy vuoden 2020
alusta korkeintaan 50±0,01 Hz. Taajuusohjatun käyttöreservin symmetrisyys nä-
kyy kuvasta 5. Reservikapasiteetin tulee aktivoitua kuvassa esitetyllä sinisellä alu-
eella paloittain lineaarisesti ja täysimääräisesti kolmen minuutin aikana taajuuden
ollessa alle 49,9 Hz tai yli 50,1 Hz. [20]
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Kuva 5: Paloittain lineaarinen säätökäyrä relekytketylle taajuusohjatun
käyttöreservin kohteelle. [20]

Kysyntäjoustoon osallistuminen perustuu taloudellisiin kannustimiin. Joustoresurs-
sin omistaja hyötyy ohjauksista pienemmän sähkölaskun, kuukausittaisen hyvityk-
sen tai muun korvauksen kautta. Resurssia ohjaava toimija tekee ohjaussopimuksen
joustoresurssin omistajan kanssa, mikäli ei itse omista ohjattavaa resurssia, sekä
mahdollisesti toimittaa ja asentaa tarvittavan ohjauslaitteiston.

Energian myyjä hyötyy kysyntäjoustosta käyttämällä sitä sähköenergian hankin-
nan suunnittelun apuna. Energian myyjä voi hyödyntää kysyntäjoustoa oman ta-
seen hallinnassa. Energian myyjä pystyy korjaamaan kulutustaseen tasevirheitään
itselleen edullisella tavalla kysyntäjouston avulla. Energian myyjä voi lisäksi kehit-
tää uusia sähkötuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia avautuu uusille markkina-
paikoille, kun tuotanto ja kulutus muuttuvat joustavammiksi. [6] [21]
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4 Roolit kysyntäjoustomarkkinoilla
4.1 Sähkömarkkinaosapuolten roolit kysyntäjoustossa
Älykkään sähköjärjestelmän osapuolia tai intressitahoja ovat asiakas, jakeluverkon-
haltija, kantaverkonhaltija, teknologiateollisuus, sähkönmyyjä tai palveluntuottaja
sekä sähköntuottaja [22]. Sähkön kysyntäjoustomarkkinoilla toimivat joustomark-
kinapaikkoja tarjoava kantaverkonhaltija, sähköntuottajat, sähkönmyyjät ja palve-
luntuottajat, kuten erityiset kysyntäjousto-operaattorit, sekä asiakkaiden joustavan
kuorman kantaverkkoon ja markkinoille yhdistävät jakeluverkonhaltijat. Sähkön-
tuotanto, -myynti ja joustopalvelut voivat olla myös saman toimijan eri liiketoi-
mintoja. Kuitenkin sähkön jakelu ja myynti tulee olla eriytetty toisistaan sähkö-
markkinalain perusteella [23].

Energiateollisuuden (ET) näkemyksen mukaan kysyntäjoustomarkkinoiden toimi-
joiden roolien tulee olla selkeät ja osapuolien tiedossa [24]. Säännelty monopolitoi-
minta ja markkinaehtoinen kilpailu tulisi olla selkeästi erotettu toisistaan, sillä mo-
nopolitoimijan osallistuminen vapaille sähkömarkkinoille vääristäisi kilpailua. Mo-
nopolitoimija voisi hyödyntää asemaansa heikentämällä verkkoa omistamattomien
toimijoiden asemaa. [25] [26]

Joustopalveluntarjoaja kokoaa useiden asiakkaiden resursseista koostuvia kokonai-
suuksia ja tarjoaa niiden joustokykyä sähkömarkkinoille. Resurssit voivat olla yhtä
hyvin sähkön tuotantoa, varastointia tai kulutusta. Joustopalveluntarjoaja eli ag-
gregaattori huolehtii joustopalvelun teknisestä toteutuksesta ja kaupankäynnistä,
jolloin myös pienempien sähkönkäyttäjien on mahdollista osallistua vaivattomasti
kulutuksen joustoon. Sähkönmyyjä voi toimia aggregaattorin roolissa, mutta aggre-
gaattori voi olla myös itsenäinen erillinen toimija, jolla ei ole tasevastuuta. [25] [26]

Kuva 6: Kysyntäjoustomarkkinaosapuolien tarpeita ja työkaluja.
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Nykyiset sähkömarkkinat perustuvat tasevastuuseen. Mittausasetuksessa on mää-
ritelty tasevastaava, ”joka tasapainottaa sähkön tuotantonsa ja hankintansa sekä
sähkön käyttönsä ja toimitustensa erotuksen tasesähköyksikön toimittamalla ta-
sesähköllä”. [27] Aggregaattori, jolla ei ole tasevastuuta, saattaa vaikuttaa tasevas-
tuullisten taseisiin, joten niiden roolien määrittelyssä on vielä tarkennettavaa. [26]

Tämän diplomityön puitteissa kiinnostavinta on tarkastella jakeluverkonhaltijan
roolia kysyntäjoustopalveluiden ja uusiutuvan energiantuotannon yleistyessä. Jake-
luverkonhaltijoiden rooli säädellään sähkömarkkinalaissa, jonka lisäksi Energiavi-
rasto vastaa sähkönjakelun valvontamallista sekä verkonhaltijoiden valvonnasta.
ET:n mukaan jakeluverkonhaltijan rooli on toimia kysyntäjouston mahdollistajana,
joka ei osaltaan rajoita tuotantoa tai kulutusta [24]. Kuitenkin perinteisesti jakelu-
verkkoyhtiöt ovat tehneet kuormanohjausta asiakkaiden sähkökuormille, mikä osal-
taan voidaan nähdä joustoa rajoittavana tekijänä. [22]

4.2 Jakeluverkon tarve kysyntäjoustolle
Jakeluverkonhaltijan kannalta mahdollisimman tasainen sähkön kulutus olisi paras
tilanne. Tällöin sähköverkko voitaisiin mitoittaa mahdollisimman kustannustehok-
kaasti kulutuksen mukaan ja verkon kapasiteetista olisi aina sama osuus käytössä.
Tosiasiassa sähkönkulutus kuitenkin vaihtelee jatkuvasti käyttäjien vuorokausiryt-
min, vuodenajan, lämpötilan tai monien muiden tekijöiden seurauksena. Sähköver-
kon kuormitus tasoittuu, mitä suurempaa jakelualuetta tarkastellaan yksittäisten
kuormien risteilyn takia. Asiakkaiden sähkönkulutukseen vaikuttaa myös ulkoisia
tekijöitä, kuten ilman lämpötila ja valoisuus. Talvella ulkolämpötilan laskiessa ra-
kennusten lämmitystarve luonnollisesti kasvaa kesään nähden. Kuitenkin lämpi-
mänä kesänä viilennysjärjestelmien tarvitsema sähkö kaventaa talvipakkasten ja
kesän välistä eroa sähkötehon tarpeessa [28].

Jakeluverkon yksi tärkeimmistä suunnittelulähtökohdista on mahdollistaa luotet-
tava sähkönjakelu myös huippukulutustilanteissa. Verkonosien komponenttien mi-
toitus tehdään huipputehon mukaan. Samalla jakeluverkon kustannus kasvaa ka-
pasiteettitarpeen kasvaessa.

Komponenttien ikääntymiseen vaikuttaa niiden kokema kuormitus. Jatkuvasti yli-
kuormitettuja komponentteja joudutaan uusimaan, vaihtamaan tai huoltamaan
useammin, jolloin verkon kokonaiskustannukset kasvavat. Toisaalta verkon mitoit-
taminen lyhytaikaisen huipun mukaan ei ole kustannustehokasta. Ylimitoittamisen
kustannus siirtyy lopulta sähköverkon asiakkaiden maksettavaksi.

Sähkön hinnoittelu perustuu edelleen pitkälti sähkönkulutuksen määrään (energia)
ja ajankohtaan (yö/päivä, talvi/kesä). Sähkönkulutuksen aikatariffeissa on määri-
tetty ennakkoon eri hintaisia ajanjaksoja, esimerkiksi arkiyön tunteina kello 22-07
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energianhinta voi olla muuta aikaa pienempi. Aikatariffit kehitettiin ennen sähkö-
markkinoiden vapauttamista, jolloin niillä pyrittiin ohjaamaan sähkönkulutusta ta-
saisemmaksi voimalaitosten tuotannon maksimaalista hyödyntämistä varten.

Sähkömarkkinoiden vapautumisen jälkeen sähkönjakelun aikatariffia ei voida enää
perustella tuotannon ehdoilla, sillä sähkön tuotanto ja jakelu ovat eriytetty. Säh-
köntuotannon tuotantosuunnitelmilla ei ole merkitystä paikalliselle jakeluverkko-
yhtiölle. Kuitenkin kantaverkonhaltijan jakeluverkonhaltijoilta kerättävissä kanta-
verkkomaksuissa on eroteltu talven arkivuorokaudet muusta ajasta. Mikäli jakelu-
verkonhaltija siirtää kantaverkkomaksun aikajaottelun vaikutuksen jakelutariffei-
hin, aikatariffit ovat perusteltavissa jatkossakin. Muutenkin aikatariffeilla voi olla
edelleen myönteinen vaikutus sähkönjakeluverkon kannalta, mikäli niiden avulla
verkon mitoittavaa tehoa voidaan alentaa ja siten verkon investointikustannuksia
laskea.

Edellä mainittujen kohtien lisäksi jakeluverkonhaltijalla saattaa tulla tarve mark-
kinoilta ostettavalle kysyntäjoustolle esimerkiksi verkon häiriötilanteiden hallin-
nassa. Markkinoilta ostettava kysyntäjousto voisi toimia sopivissa tilanteissa vaih-
toehtona verkossa tehtäville investoinneille tai osana jakeluverkkoyhtiön verkon-
hallintaa.

Jakeluverkon rakenne vaikuttaa kysyntäjouston tarpeeseen. Helen Sähköverkon
(HSV) verkko rakentuu 110 kilovoltin suurjännitteisestä jakeluverkosta, 25 sähkö-
asemasta ja keskijännitteisestä jakeluverkosta, joka jakaantuu 10 kilovoltin (kan-
takaupunki) ja 20 kilovoltin (pohjoinen ja itä) alueisiin. Pienjännitteinen jakelu-
verkko on johtopituudeltaan jännitealueista suurin ja se ulottuu jakeluverkon jake-
lumuuntajilta asiakkaiden liittymäpisteisiin asti. Kantakaupungin alue on erityisen
tiiviisti rakennettu.

Helsinki, Suomen pääkaupunkina ja maan tiiveimmin asuttuna alueena, asettaa
kaupungin infrastruktuurille omanlaisia haasteita vertailussa muihin kaupunkeihin.
Helsingissä on monia sähkönkulutuksellisesti suuria ja valtakunnallisesti huoltovar-
muuskriittisiä kohteita, joille katkeamaton sähkönsyöttö on tärkeää. Helsingin säh-
köverkkoon onkin tehty monia toimitusvarmuutta parantavia investointeja, kuten
merkittävä määrä keskijänniteverkon varayhteyksiä sekä muuntamoautomaatiota
jakelumuuntamoissa. Suuren liittymispiste- ja muuntamotiheyden vuoksi varmen-
tavien yhteyksien rakentaminen on suhteellisen edullista muihin varmennusmene-
telmiin nähden.

Helsingin alueen keskijänniteverkko on rakennettu käytännössä kokonaan rengas-
maisesti eli verkon normaalissa käyttötilanteessa lähes jokainen jakelumuuntamo
on syötettävissä vähintään kahdesta eri sähköaseman keskijännitelähdöstä. Nor-
maalitilanteessa keskijänniteverkon syöttörenkaat pidetään auki eli verkkoa käyte-
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tään säteittäisesti. Renkaan osat erottava jakoraja on tyypillisesti lähellä sen puo-
liväliä, jolloin renkaan kuorman voidaan arvioida jakautuvan keskimäärin noin puo-
liksi keskijännitelähtöjen kesken. Häiriönselvityksen tai suunniteltujen keskijänni-
teverkon kytkentöjen yhteydessä kaksi keskijännitelähtöä voivat hetkellisesti olla
kytkettynä yhteen niin sanotusti renkaassa, kunnes sähkön syöttö käännetään toi-
selle keskijännitelähdölle.

Koska keskijänniteverkon syöttö voidaan toteuttaa pääsääntöisesti vähintään kah-
desta suunnasta, verkon mitoitus on tehty koko renkaan suurin mahdollinen teho
huomioiden. Säteittäiseksi haaraksi rakennetussa verkossa verkon tehon mitoitus-
taso laskee mentäessä kohti haaran kärkeä, sillä siirrettävän tehon tarve luonnolli-
sesti pienenee haaraa kauemmas edetessä. Mikäli haaran toiseen päähän ei raken-
neta reserviyhteyttä, riittää tehon yksisuuntainen tarkastelu johdolla. Kuitenkin
sähköasemien välisiä reserviyhteyksiä toteutetaan kahden sähköaseman keskijänni-
terenkaiden välisillä reserviyhteyksillä, mikä tarkoittaa monilla keskijänniteläh-
döillä mitoitusten kannalta monipuolisempaa tarkastelua.

Viime vuosina jakeluverkonhaltijoiden suuret maakaapelointi-investoinnit ovat saa-
vuttaneet suurta mediahuomiota. Maakaapeloinnin taustalla ovat tiukentunet vaa-
timukset sähköverkon toimitusvarmuudelle. Helen Sähköverkolle tiukentuneet toi-
mitusvarmuusvaateet eivät ole aiheuttaneet suuria toimenpidetarpeita, sillä jakelu-
verkko oli jo pitkälti kaapeloitu valmiiksi ja verkko täytti säävarman verkon kri-
teerit. Sähkön toimitusvarmuutta on parannettu muista lähtökohdista ja muilla
keinoilla.

Verkkoyhtiöiden toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia ja tämä näkyy esimerkiksi
juuri verkon maakaapeloinnin asteessa. Kaupunkimaisessa ympäristössä toimivat
jakeluverkonhaltijat muodostavat Kaupunkiverkko 11 (KV11) -ryhmän. Taulukko
2 osoittaa eroja HSV:n, KV11:n jakeluverkonhaltijoiden ja muun Suomen välillä
keski- ja pienjänniteverkon maakaapelointiasteissa. Yksi syy HSV:n suurelle maa-
kaapelointiasteelle on tiiviisti rakennettu kaupunkiympäristö. Muualla harvemmin
asutussa ja rakennetussa Suomessa sähköä siirretään pidempiä matkoja asiakasta
kohden, jolloin ilmajohtojen rakentaminen on ollut kustannustehokkain ja väljem-
mässä ympäristössä mahdollinen ratkaisu.

Kaupunkiverkoissa reserviyhteydet ovat toteutettavissa suhteellisen edullisesti, joh-
tuen lyhyistä välimatkoista ja suuresta kuormitustiheydestä. Lisäksi vaatimukset
käyttövarmuustasolle ovat pääsääntöisesti suuremmat kaupungissa kuin haja-asu-
tusalueella. Maaseutuverkossa reserviyhteyksien rakentamisen kustannukset ovat
suuremmat ja sen takia kysyntäjousto voi tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja
todennäköisesti paremmin maaseutuverkoissa.
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Taulukko 2: Jakeluverkonhaltijoiden tunnuslukujen vertailua vuodelta 2016. [29]

Verkon maakaapelointiaste
jännitetasoittain

Helen
Sähköverkko Oy

KV 11* Muut kuin
KV11

Koko
Suomi

Suurjännitteinen jakeluverkko
(110 kV)

35,0 % 16,8 % 5,4 % 7,7 %

Keskijänniteverkko (1-70 kV) 99,7 % 64,1 % 26,2 % 31,6 %
Pienjänniteverkko (0,4 kV) 97,9 % 77,1 % 47,4 % 51,7 %

Verkkopalvelusopimusten
lukumäärä

383 000 1,2 milj. 2,3 milj. 3,5 milj.

*KV 11 -ryhmän kuuluvat Helen Sähköverkko Oy, JE-Siirto Oy, Kuopion Sähköverkko Oy,
Lappeenrannan Energiaverkot, LE-Sähköverkko Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Pori Energia
Sähköverkot Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Turku Energia Sähköverkot Oy, Vaasan Sähköverkko
Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

Helsingin sähköverkon rakenne on vahva ja säävarma johtuen edellä mainituista
seikoista. Sähköverkon ”vahvuudella” tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköverkon
komponenttien maksimikapasiteettia suhteessa verkon huipputehoon ja häiriötilan-
teiden hallittavuutta suhteellisen edullisilla reserviyhteyksillä (rengasverkko). Sa-
malla voidaan olettaa, että kaupunkiverkkoyhtiöiden tarpeet ja haasteet kysyntä-
jouston suhteen ovat erilaiset verrattuna haja-asutusalueisiin.

Reserviyhteyskapasiteetin korvaaminen tai keventäminen kysyntäjouston avulla
voisi olla mahdollinen vaihtoehto heikommissa verkoissa. Esimerkiksi vuorottele-
malla sähkölämmityskuormia tietyssä verkonosassa kuormituksen ollessa suurim-
millaan voitaisiin mahdollisesti välttää investointeja verkon vahvistukseen. Vuorot-
telu voisi olla toteutettavissa esimerkiksi AMR-mittareilla. [6] Tästäkin vaihtoeh-
dosta huolimatta, Helsingin kaupunkimaisen jakeluverkon tarpeet sähkön kysyntä-
joustolle ovat vähäiset.  Kuitenkin sähkölämmitysvaltaisilla alueilla tehokkain säh-
kökuormien vuorottelu syntyy ilman ohjauksia, jolloin lämmitysteho jakautuu sa-
tunnaisesti vuorokauden eri hetkille, kuten myöhemmin luvussa 5 osoitetaan.

4.3 Jakeluverkonhaltijan rooli kysyntäjoustomarkkinoilla
Edellisessä luvussa 4.2 todettiin, että jakeluverkkoyhtiöt ovat ohjanneet pitkään
asiakkaidensa sähkönkulutusta aikatariffien avulla kohti tasaisempaa kulutusta
päivä- ja yöajan välillä. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen yleistyessä tuotan-
non heilahtelut lisääntyvät, jolloin kulutuksen päivän ja yön välisen tasaustarpeen
rinnalle tulee mukaan tarve reagoida ennen kaikkea säätilan mukaan vaihtelevaan
tuotantoon. [22]

Jakeluverkonhaltijoiden yö-päiväohjauksista luopuminen on askel kohti markkina-
toimijoiden aiempaa aktiivisempaa ja vastuullisempaa roolia kysyntäjoustomarkki-
noilla. Ohjauksista luopuminen selkeyttää markkinoiden osapuolten rooleja ja mah-
dollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia [25]. Kilpaillut markkinat nopeuttavat



29

kysyntäjoustopalveluiden kehittymistä ja laskevat tarvittavan teknologian hintaa,
mikä osaltaan mahdollistaisi kysyntäjouston yleistymistä. Työ- ja elinkeinominis-
teriön (TEM) älyverkkotyöryhmän esityksen mukaan jakeluverkonhaltijoiden
AMR-ohjauksista tultaisiin luopumaan 30.4.2021, jonka jälkeen vastuu kuormanoh-
jauksista siirtyisi markkinatoimijoille. [22] [25]

Jakeluverkon näkökulmasta asiakkaiden kuormanohjaukselle ei ole välttämättä tar-
vetta. Kuormanohjausten tarve tulee jakeluverkon ulkopuolisista tekijöistä. Jake-
luverkonhaltijan rooliksi on muodostumassa toimiminen teknisenä alustana, jonka
tehtävänä on mahdollistaa asiakkaiden järkevä sähkönkulutus ja tarjota kanava
markkinatoimijoiden kuormanohjauksille. On kuitenkin huomioitava, että häiriöti-
lanteissa jakeluverkonhaltija saattaisi pystyä hyödyntämään jousto-ohjauksia re-
serviyhteyksien korvaamiseen tai laajempien häiriöiden välttämiseen. Toisin sanoen
jakeluverkolle jäisi mahdollisuus kuormanohjauksiin tietyissä poikkeustilanteissa.
Vaikka verkonhaltijoiden kuormanohjauksista luovutaan, jää jakeluverkonhaltijalle
yhä keskeinen rooli sähkön kulutuksen mittauksen toteutuksessa sekä datahubin
käyttöönottoon saakka myös taseselvityksessä. [24]

Verkossa tapahtuvien häiriöiden syntyhetkellä sähkönsyötön katkaisuun tarvittava
vasteaika on kriittinen, jolloin varsinaiset verkon suojaustoimenpiteet toimivat se-
kunnin murto-osissa. Verkon viat pyritään korjaamaan ja turvallinen sähkönsyöttö
palauttamaan mahdollisimman nopeasti niiden havaitsemisen jälkeen. Tällaiset ver-
kossa tapahtuvat viankorjaukset tai suunnitellut keskeytykset ovat tyypillisesti kes-
toltaan tunneista muutamaan päivään. Tällaisia tilanteita voisi olla mahdollista
hallita kysyntäjousto-ohjausten avulla, mikäli esimerkiksi heikommin mitoitettuja
reserviyhteyksiä pystyttäisiinkin käyttämään kuormia vuorottelemalla tai hyödyn-
tämällä asiakkaiden hajautettuja resursseja. Jakeluverkkoyhtiö voisi hankkia näissä
tilanteissa tarvittavan jouston kysyntäjoustomarkkinoilta. Kysyntäjoustolla voitai-
siin tietyissä tilanteissa siirtää verkon vahvistusinvestointeja pidemmälle tulevai-
suuteen tai jopa välttää ne kokonaan. [6]
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5 Kuormanohjausten vaikutukset jakeluverkkoon
5.1 Tarkastelu sähkölämmityksen aiheuttamasta

huippukuormasta
Timo Uola selvitti diplomityössään [30] vuonna 2002  kuormanohjauksen vaikutuk-
sia Helsingin jakeluverkon huippukuorman suuruuteen ja ajankohtaan sekä perus-
teli, miksi sähkön käytön ohjauksesta aikajakoisilla tariffeilla voitaisiin luopua.

Tässä luvussa selvitetään, onko Uolan diplomityössään käsittelemien kohteiden
kuormituksessa tapahtunut merkittäviä muutoksia vajaan kahden vuosikymmenen
aikana. Tässä tarkastelussa vertaillaan vuoden 2017 tuntimittaustietoja Uolan
käyttämiin vuoden 2000 mittausten pohjalta saatuihin tuloksiin. Vuoden 2002 tar-
kastelun johtopäätös oli se, että verkkoyhtiöllä ei ole tarvetta kuormanohjauksiin,
vaan pikemminkin niistä olisi hyvä päästä eroon verkon mitoituksen kannalta. Ja-
keluverkon mitoituksen määrittävä huipputeho aiheutui sähkölämmitysalueilla pit-
kälti lämmityskuormien yhteisestä ohjaustunnista. Ohjausta muuttamalla tai siitä
kokonaan luopumalla huippukuormaa olisi mahdollista pienentää ja siten verkon
mitoituksessa ei tarvitsisi varautua yhtä suuriin tehoihin. Kuormanohjaukset lopet-
tamalla tarkasteltujen sähköasemien huipputunnin tehoa olisi saatu laskettua noin
12–22 %.

Kuva 7: Tarkastelun jakautuminen verkon eri tasoille.

Tehty tarkastelu seurasi Uolan diplomityön rakennetta kuvan 7 mukaisesti pää-
muuntajien ja käyttöpaikkojen tarkastelua lukuun ottamatta. Päämuuntajien tar-
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kastelu ohitetaan, sillä tarkastelu ei oleellisesti tuo lisäinformaatiota sähköasema-
tasoon verrattuna. Käyttöpaikkatason tarkastelu esitetään vain 2017 tilanteen
osalta.

Uolan diplomityössä käytettiin tarkasteltavana yksikkönä näennäistehoja. Tässä
tarkastelussa tutkitaan mitattuja pätötehoja. Pätöteho (P) saadaan näennäistehon
(S) ja tehokertoimen (cos߮) avulla seuraavasti:

ܲ = |ܵ| cos߮

Tässä yhteydessä oletetaan, että tehokerroin on pysynyt vuonna 2017 likimain sa-
mana vuoden 2000 tilanteeseen nähden, jolloin eri yksiköiden käyrämuodot ovat
keskenään vertailtavissa riittävällä tasolla. Lisäksi on huomioitava, että Uolan tar-
kastelu on tehty -27 °C:n lämpötilan ja asemien tuolloisen lämpötilariippuvuuden
mukaan. Vuoden 2017 käyrät on muodostettu vuoden kylmimmän vuorokauden
(5.1.2017) todellisten mittausten mukaisesti, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli
Helsingissä -17,3 °C. Huippukuormien väliset suhteet näiden vuosien välillä eivät
siis ole suoraan vertailtavissa, mutta käyrien muodot ja sähkölämmityksen ohjaus-
vaikutukset tulevat hyvin esiin vuoden kylmimpänä päivänä. Lämpötilan laskiessa
kuormitushuipun voidaan olettaa olevan korkeampi aseman lämpötilariippuvuuden
mukaisesti profiilimuodon samalla säilyessä.

Uola tarkasteli noin -27 °C:n lämpötilan aikaista kuormitusta laskemalla huippu-
kuormituksen suoraan sähköasemakohtaisen lämpötilariippuvuuden (MW/°C) mu-
kaan. Tämä kuitenkin jätti huomioimatta tuolloin verkkokäskyohjattujen sähkö-
lämmittäjien lämpötilasta riippuvan ohjaustunnin. Näiden kohteiden sähkölämmi-
tyksen lämmitystunnit vaihtelivat lämpötilan mukaisesti. Kovilla pakkasilla, kun
lämmitystarve oli kaikilla asiakkailla suurin mahdollinen, näiden asiakkaiden ohjaus
toteutettiin käytännössä samanaikaisesti, jolloin vaikutus kuormituskäyrän suuruu-
teen ja muotoon oli merkittävä. Tästä syystä Uola käytti myös laskentatapaa, jossa
tämä liikkuva huippu otettiin huomioon, ja esitti molemmilla tavoin lasketut käy-
rämuodot. Tässä diplomityössä huippukuorman ajankohdan vertailukohtana käy-
tetään liikkuvan huipun huomioivaa laskentatapaa, joka ottaa paremmin huomioon
varaavien sähkölämmityskohteiden ohjausvaikutuksen.
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Kuva 8: Tarkastelussa mukana olevien sähköasemien Kannelmäki (Kn),
Suurmetsä (Sm) ja Tapanila (Ta) pätöteho 5.-6.1.2017.

Sähköasemat
Sähköasemien tarkastelussa on mukana kolme Helen Sähköverkon asemaa Kannel-
mäki, Tapanila ja Suurmetsä, jotka sijaitsevat esikaupunkialueella Helsingin poh-
joisosissa. Näiden asemien alueella sijaitsi 2000-luvun alussa ja sijaitsee edelleen
valtaosa suurista varaavista sähkölämmityskohteista. Karttakuva varaavien sähkö-
lämmittäjien sijoittumisesta Helsingin alueelle esitetään luvussa 6.3.

Vuoden 2017 käyrässä talven tehohuippu on nähtävissä selvänä pätötehon kasvuna
kaikilla sähköasemilla klo 22 alkavalla tunnilla. Kannelmäen sähköasemalla on näh-
tävissä noin 5 MW:n suuruinen kasvu klo 21 ja klo 22 alkavien tuntien välillä.
Tapanilassa kasvu on vielä suurempi, lähes 10 MW. Suurmetsän asemalla vuoro-
kauden keskipätöteho on muutenkin alhaisemmalla tasolla ja klo 22 huippu erottuu
muita asemia vähemmän.

Kannelmäen sähköaseman lämpötilariippuvuuden mukaan suoraan nostettu ja liik-
kuvan huipun huomioon ottava huippukuormituskäyrä vuodelta 2000 ovat esitetty
kuvassa 9.  Vuoden 2000 ja 2017 kuvaajia vertailemalla nähdään, että Kannelmäen
huippukuorman ajankohdassa on tapahtunut muutos. Vuoden 2000 huipputunti oli
klo 21 alkavalla tunnilla, mutta nykyisin kuormahuippu koetaan klo 22 alkavalla
tunnilla. Huippukuorman siirtyminen tunnilla eteenpäin selittyy näiden kahden
vuoden välillä tehdyn kuormanohjausajankohdan muutoksella. Ohjaus siirrettiin
1.4.2016 siirtotuotemuutoksen yhteydessä klo 21:stä klo 22:een.
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Kuva 9: Kannelmäen sähköaseman kuormitus vuonna 2000 huippuvuorokauden
aikana. Liikkuvan huipun huomioiva käyrä ottaa huomioon

sähkölämmityskohteiden lämpötilariippuvan ohjausajankohdan vaikutuksen. [30]

Sähköasemien kuormituskäyristä nähdään, että sähkölämmityksen ohjaustunnin
keskittäminen tiettyyn ajankohtaan aiheuttaa verkkoa mitoittavan huippukuormi-
tuksen sähköasematasolla. Havainto ei ole muuttunut vuosituhannen alun tilan-
teesta vuoden 2017 mukaan tarkasteltuna. Näiltä osin Uolan diplomityössä tekemä
havainto pätee Helsingin pohjoisosissa edelleen.

Keskijännitelähtö
Kanuunatie on yksi Kannelmäen sähköaseman 20 kilovoltin keskijännitelähdöistä.
Kanuunatien keskijännitelähdöllä on nykyisin tavanomaisessa käyttötilanteessa 7
muuntamoa. Lähdöllä on muutamia muuntamoautomaation piirissä olevia muun-
tamoita, joista saadaan yksityiskohtaiset kuormitusmittaukset.

Keskijännitelähdön huippukuorman ajankohdassa on tapahtunut vastaava muutos
kuin sähköasematasollakin. Uolan tarkastelussa kuormituksen liikkuvan huipun
huomioiva huipputunti oli klo 21 alkavalla tunnilla ja noin 8 MVA Kanuunatien
keskijännitelähdöllä. Talven 2017 kuvaajassa (kuva 10) näkyy ohjauksen merkit-
tävä vaikutus klo 22 alkavalla tunnilla. Kulutushuippu on tässäkin tapauksessa
siirtynyt tunnilla eteenpäin, klo 21:stä klo 22:een. Yleisesti voidaan todeta, että
siirryttäessä tarkastelussa alemmille verkkotasoille, korostuu sähkölämmitysten
kuormanohjauksen vaikutus muiden kuormien välisen risteilyn vähentyessä.
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Kuva 10: Kanuunatien keskijännitelähdön tuntisarjan kuvaaja 5.1.–6.1.2017.

Muuntamo
Muuntamo 2670 sijaitsee Kannelmäen sähköaseman Kanuunatien keskijänniteläh-
döllä. Muuntamon alueelle kuuluu 89 käyttöpaikkaa, joista sähkölämmitteisiä koh-
teita on 45 kappaletta eli noin puolet. Käyttöpaikkoja, joissa on suora sähköläm-
mitys, on 37 kappaletta. Uolan tarkastelema muuntamo 2036 sijaitsi Kannelmäen
sähköaseman Paloheinän keskijännitelähdöllä ja se syötti yhteensä 71 käyttöpaik-
kaa, joista 38 oli sähkölämmitteisiä. Suoria sähkölämmityskohteita oli kahdeksan.
Muuntamot 2670 ja 2036 katsottiin keskenään hyvin vertailtaviksi, sillä niiden säh-
kölämmityskohteiden suhde on melko samanlainen. Vertailussa tarkasteltiin kahta
eri muuntamoa, sillä muuntamosta 2036 ei saatu tarkasteluhetkellä muuntamoau-
tomaatiomittauksia, mutta muuntamosta 2670 mittaukset saatiin.

Vuoden 2017 kuvaajassa klo 22 alkavalla tunnilla on näkyvissä suuri huippu. Klo
21 ja 22 alkavien tuntien välisten tuntien keskitehojen erotus on noin 200 kW vuo-
den kylmimpänä päivänä. Vuonna 2000 muuntamon 2036 liikkuvan huipun huo-
mioiva huippukuormitus sijoittui selvästi klo 21 alkavalle tunnille.

Hyvin samanlaisten muuntamoiden talvikäyrien välillä ei ole juurikaan eroa. Mo-
lemmista käyristä on havaittavissa pieni nousu kulutuksessa iltapäivällä klo 16–17
aikoihin ja merkittävä nousu kuormanohjauksen tunnin kohdalla. Aamuyöstä ku-
lutus laskee melko tasaisesti kohti aamun tasoa.
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Kuva 11: Muuntamon 2670 pätötehon tuntisarjan kuvaaja 5.-6.1.2017.

Käyttöpaikat
Muuntamon 2670 alueelle kuuluu viisi dynaamisen kuormanohjauksen käyttöpaik-
kaa. Kohteissa on varaava sähkölämmitys, joiden tuntisarjasta on helposti erotet-
tavissa sähkölämmityksen päälle kytkeytyminen korkeana kuormituksen lisäyksenä
ohjaustunnista alkaen. Dynaaminen kuormanohjaus on esitelty tarkemmin luvussa
6.2.

Käyttöpaikkakohtaisesta kuvaajasta (kuva 12) näkee hyvin klo 22 tapahtuvan oh-
jauksen vaikutuksen. Näiden neljän muuntamon 2670 alueella olevan käyttöpaikan
kohdalla muutos klo 21 ja 23 alkavien tuntien välillä on luokkaa 17 – 30 kW, kun
käyttöpaikkojen vuoden 2017 maksimituntitehot ovat 21–38 kW:n luokkaa.

Kuva 12: Tarkasteltujen käyttöpaikkojen tuntisarjat 5.-6.1.2017.
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Myös suorissa sähkölämmityskohteissa on nähtävissä klo 22 alkavalla tunnilla ta-
pahtuva tehohuippu. Yhtäaikaisen nousun selittävänä tekijänä on aikaohjaus, joka
tehdään klo 22 alkaen päiväaikaa halvemman yötariffin johdosta. Aikaohjauksesta
on selitetty lisää kappaleessa 6.2. Muuntamon 2670 alueella sijaitsevien suorien
sähkölämmityskohteiden tuntisarjoja on esitetty kuvassa 13. Kello 22 on nähtävissä
käyrissä selvä nousu edeltävään tuntiin nähden. Monessa käyttöpaikassa tapahtuva
yhtäaikainen kuormituksen kasvu summautuu ylemmille tarkastelutasoille.

Kuva 13: Suorien sähkölämmityskohteiden tuntisarjoja 5.-6.1.2017.

Johtopäätökset eri jänniteportaiden tarkasteluista
Tarkastelusta tehtävät johtopäätökset ovat, että keskitetty kellonaikaan perustuva
kuormanohjaus aiheuttaa yhä edelleen jakeluverkon mitoittavan huippukuorman
sähköaseman koko jakelualueella. Havainto on selvästi nähtävissä sekä vuosituhan-
nen alun sekä vuoden 2017 tilanteen tarkastelussa, joten asiassa ei ole tapahtunut
merkittävää muutosta tarkastelujen välillä. Tämä tulos oli odotettu. Koska suurin
osa jakeluverkon kustannuksista syntyy keskijännitteisen ja pienjännitteisen jake-
luverkon tasoilla, keskitetyn kello-ohjauksen aiheuttamalla kuormanlisäyksellä on
myös vaikutus siirtomaksuihin.

5.2 Ohjausten aiheuttaman kuormituksen lisäyksen
vaikutus siirtomaksuihin

Edellä todettiin, että yhteisellä kellonaikaohjauksella toteutettavalla kuormanoh-
jauksella on vaikutus siirtomaksuihin. Vaikutuksen suuruutta voidaan tutkia jän-
niteportaittain tehohuipun, jakeluverkon verkko-omaisuuden arvon sekä tehon ra-
jakustannuksen avulla.
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Kuten aikaisemmin mainittiin, sähkönkulutuksen suuruus riippuu paljon ulkoläm-
pötilasta ja muista ulkoisista tekijöistä. Tästä syystä vuosittaisten huippukulutus-
ten välillä voi tapahtua isojakin vaihteluita etenkin, kun tarkastellaan sähköläm-
mityskohteita tai sähkönsiirtotuotteita, jotka ovat tarkoitettu sähkölämmittäjille.
Yksittäisen vuoden tuntisarjojen perusteella ei päästä tarkkoihin tuloksiin, mutta
muutaman vuoden tuntisarjoista saadaan kohtuullinen suuntaa antava arvio, pal-
jonko kuormanohjauksista luopumalla voisi olla teoreettisesti mahdollista säästää
siirtomaksuissa. Samalla on toki huomioitava, että mahdolliset säästöt realisoitui-
sivat hitaasti vuosien aikana. Tässä tarkastelussa on otettu huomioon vuosien 2016
ja 2017 tuntisarjoja eri verkon portailta ja siirtotuotteilta. Huipputehojen mahdol-
linen pienentyminen on arvioitu näiden tuntisarjojen pohjalta.

Tarkastelussa oletetaan, että kuormanohjauksesta luopumalla huipputeho pienenisi
sähköasemilla Kannelmäki, Suurmetsä, Tapanila ja Pukinmäki keskimäärin 3-5
MW, näiden asemien sähkölämmityspainotteisilla keskijännitejohdoilla johtoa koh-
den 0,3-0,4 MW, näiden keskijännitelähtöjen sähkölämmityspainotteisia jakelu-
muuntajia kohden 0,2-0,3 MW ja pienjänniteverkossa yhteensä luokkaa 33–46 MW.

Tarkasteluun otettiin mukaan viisi sähköasemaa, joiden alueella on suurin osa dy-
naamisen kuormanohjauksen käyttöpaikoista: Kannelmäki, Suurmetsä, Tapanila,
Laajasalo ja Pukinmäki. Laajasaloa lukuun ottamatta kaikkien näiden asemien
huippukuorma nousee yöllä päivää suuremmaksi johtuen yöaikaan päällä olevasta
sähkölämmityksestä. Pukinmäki ei ollut Uolan vuoden 2000 tarkastelussa mukana,
sillä asema on rakennettu vasta myöhemmin 2000-luvulla ja aseman nykyinen alue
oli vielä osa Tapanilan aseman jakelualuetta.

Tarkastelluilla viidellä sähköasemalla on yhteensä 87 keskijännitelähtöä, joista vuo-
den 2017 kylmimpien vuorokausien käyrämuotojen perusteella katsottiin sähköläm-
mityksen aiheuttaman kuormannousun olevan tunnistettavissa 48 johtolähdöllä.
Rajatuilla 48 johtolähdöllä on yhteensä hieman yli 300 muuntamoa.

Muuntamoiden lukumäärän rajaus tehtiin tarkastelemalla yö- ja päiväaikojen kes-
kitehoja. Kohteita, joissa klo 22-01 välisen ajan keskiteho oli yli 20 % päiväajan klo
7-21 keskitehoa suurempi, on yhteensä 170 kpl. 20 %:n raja-arvon katsottiin satun-
naisotannan perusteella olevan hyvä varmojen ohjauskohteiden tunnistamiseksi.
Arviota tarkennettiin käymällä läpi 10-20 % väliin sijoittuvien muuntamoiden tun-
tikäyrät yksittäin. Näitä muuntamoita oli yhteensä 39 kappaletta, joista noin 32:ssa
katsottiin sähkölämmityksen ohjauksen aiheuttaman kuormannousun olevan tun-
nistettavissa. Näiden perusteella päädyttiin arvioon, että sähkölämmityksen oh-
jauksella on merkittävä vaikutus noin 200 muuntamoon tarkasteltujen johtolähtö-
jen alueella.
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Jakeluverkon jälleenhankinta-arvosta ja jänniteportaan kautta siirretystä tehosta
saadaan muodostettua tehon rajakustannus (€/MW) jänniteportaittain. Tehon ra-
jakustannuksella kuvataan, kuinka paljon jänniteportaan kautta siirretty tehon
kasvu tai lasku vaikuttaisi jakeluverkon jälleenhankinta-arvoon. Kertomalla tehon
rajakustannus edellä mainittujen tehon vähennysarvioiden ja kohteiden lukumää-
rien kanssa saadaan muodostettua tehon pienenemisestä saatava vähennys jakelu-
verkon jälleenhankinta-arvossa. Tarkastelun tuloksena oli, että verkon jälleenhan-
kinta-arvo voisi olla noin 4-6 % nykyistä pienempi kuormanohjauksista luovutta-
essa.

Kuva 14: Dynaamisen kuormanohjauksen kohteiden tuntisarjojen summakäyrä ja
vuorokauden keskiarvot 2.-8.1.2017.

Verkko-omaisuuden osuus jakeluverkkoyhtiön kuluista on hieman yli puolet, jolloin
kuormanohjauksista luopumisen aikaansaama tehon vähennyksen vaikutus jakelu-
verkkomaksuihin olisi suuruusluokaltaan noin 2-3 %. Sähkölämmityksen osuus läm-
mitysmuotona on Helsingissä suhteellisen pieni, joten myös vaikutus verkon koko-
naisarvoon on pieni. Jakeluverkossa, jossa sähkölämmityksen osuus on suurempaa,
voidaan olettaa kuormanohjauksista luopumisen vaikutuksen olevan suurempi.

Lasketun säästöpotentiaalin realisoituminen ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Mikäli
yösähköohjauksia ei olisi otettu aikanaan käyttöön, olisi jakeluverkko rakentunut
vuosikymmenten aikana kevyemmäksi. Tulevaisuudessa, mikäli sähkönkulutus
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huippuineen tulee laskemaan, rakennettu vahva jakeluverkko jää edelleen jakelu-
verkonhaltijalle kustannusrasitteeksi. Toisaalta, mikäli sähkönkulutus tulee kasva-
maan esimerkiksi sähköautojen latauksen vaikutuksesta, vahvaksi rakennettua ja-
keluverkkoa voidaan hyödyntää pidemmälle ja edellä laskettu säästöpotentiaali rea-
lisoituu.

5.3 Johtopäätökset ohjausten vaikutuksista
Asiakkaiden sähkönkulutuksen perinteinen energiapohjaisiin tariffeihin perustuva
aikaohjaus kasvattaa verkon huipputehoa ja aiheuttaa jakeluverkkoon investointi-
tarpeita. Energiakustannusten mukaan tehtyjen optimointien vaikutusta jakeluver-
kon kuormitukseen voidaan kuitenkin ohjata tehopohjaisilla siirtotariffeilla. [31] Te-
hotariffin vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava, että sen tarkoituksena ei ole
varsinaisesti vähentää sähkönkulutusta. Tehotariffin avulla voidaan varmistaa pa-
remmin sähkönsiirron kustannusten oikeudenmukainen jako asiakkaiden kesken.

Tampereen teknillisen yliopiston kysynnän jouston tutkimushanke (DR-pooli) [6]
tarkasteli kysyntäjouston vaikutuksia jakeluverkon kuormituksiin. Tarkastelu teh-
tiin sähkönmyyjien, verkkoyhtiöiden tai asiakkaiden tekemien ohjausten näkökul-
masta. DR-poolin tekemien simulointien perusteella sähkönmyyjän tekemät ohjauk-
set kasvattivat jokaisen keskijännitejohtolähdön huipputehoa 10–30 % riippuen oh-
jauksen joustomarkkinasta. Sähköasematasolla Spot-ohjauksen huipputehoa kas-
vattava vaikutus oli noin 20 %. Spot-markkinaohjauksen mukaan tehdyn simuloin-
nin perusteella tarkastellussa verkossa voi syntyä suurimpien kuormitusten aikana
tilanteita, jolloin verkon kapasiteetti ei riittäisi kuormien markkinaperusteiseen oh-
jaamiseen ja myyjien ohjauksia ei tulisi toteuttaa.

Spot-tuntihinnan mukaan tehtävät ohjaukset voivat toimia kellonaikaohjausta vas-
taavalla tavalla aiheuttaen yhteen ajankohtaan kumuloituvan kuormannousun.
Tästä syystä pelkästään joustomarkkinoiden hintojen perusteella ei ole järkevää
optimoida kaikkea kuormanohjausta. Koko sähköenergiajärjestelmän kannalta jär-
kevä kokonaisoptimointi edellyttäisi myös jakeluverkon kustannusten huomiointia
niin, että kuormien vaikutuksia tasattaisiin jakeluverkon alueella.
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6 Kuormanohjaus AMR-mittareilla
Tässä luvussa kuvataan Helen Sähköverkon tällä hetkellä käytössä oleva kuor-
manohjausjärjestelmä, selvitetään Helsingin kysyntäjoustoon soveltuva joustopo-
tentiaali ja kuvataan tehdyn yksinkertaisen kuormanohjaustestin tulokset. Lopuksi
kootaan markkinatoimijoiden näkemyksiä AMR-mittareiden kuormanohjaustoi-
minnollisuuksista sekä kysyntäjousto-ohjausten toteutettavuudesta niillä.

6.1 Sähkönkulutuksen etäluentajärjestelmät
Vuonna 2009 Suomessa tuli voimaan mittausasetus, joka edellytti jakeluverkonhal-
tijoita asennuttamaan etäluettavat sähkömittarit vähintään 80 prosentille sähkön-
käyttöpaikoista vuoden 2013 loppuun mennessä [27]. Suomi onkin sähkön tuntimit-
tauksen edelläkävijöitä maailmassa, sillä lähes kaikki Suomen sähkönkäyttöpai-
koista ovat nykyään etäluettavia. Vuoden 2016 lopussa paikallisesti luettavia mit-
tareita oli alle 0,4 % käyttöpaikoista. [32]

Etäluettavien energiamittareiden pitoaika vaihtelee 10–20 vuoden välillä. Mittarei-
den pitoaika sekä ensimmäisen sukupolven laitteiden käyttöönottoaika vaihtelevat
yhtiöittäin, joten toisen sukupolven mittarikannan käyttöönotto ajoittuu vuosien
2022–2028 välille. [32] Helen Sähköverkon mittareiden laajamittainen uusiminen
ajoittuu 2020-luvun puoliväliin.

  Kuva 15: Sähkönkulutuksen mittaukseen ja etäluentaan liittyvien
järjestelmien osia. [33]
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Automaattinen mittarinluentajärjestelmä (AMR-järjestelmä) koostuu useista osa-
järjestelmistä, tiedonsiirtotekniikoista ja laitteista, jotka on esitetty kuvassa 15.
AMR-mittari mittaa asiakkaan (kuvassa vasemmalla) käyttöpaikan sähkönkulu-
tuksen ja muodostaa kulutuksesta tuntisarjan, joka lähetetään verkkoyhtiön mit-
taustietokantaan vähintään kerran vuorokaudessa. Etäluettavat sähkömittarit voi-
vat mitata pätötehon kulutuksen lisäksi myös muita sähköteknisiä suureita, kuten
jännitteen laatua, sekä mittarit rekisteröivät kaikki yli kolmen minuutin jännite-
keskeytykset. [33]

Mittarissa on ohjattavia releitä yksittäisten kuormien päälle tai pois ohjaukseen ja
katkaisulaite, jolla koko käyttöpaikka voidaan erottaa esimerkiksi sopimuksen päät-
tyessä. Mittareiden yhteydessä puhutaan kuormanohjaus- ja aikareleistä, joilla tar-
koitetaan suoraa (ad hoc -ohjaus) tai kellonaikaan perustuvaa (kalenteriohjaus)
kuormanohjausta. Jokaisella erikseen ohjattavalla kuormalla tulee olla mittarissa
oma relelähtönsä. Näitä yksittäin ohjattavia kuormia voivat olla esimerkiksi sähkö-
lämmitys, lämminvesivaraaja tai sähköauton latauspiste.

Mittarin keräämä mittaustieto välitetään riippuen mittarin valmistajasta, mallista,
fyysisestä sijainnista ja mittarin sijoittumisesta toisiin mittareihin nähden tarkoi-
tuksenmukaisinta tiedonsiirtotavalla palveluntarjoajan tai sähköverkonhaltijan hal-
linnoimaan luentajärjestelmään. Mittari voi olla suorassa (point-to-point) yhtey-
dessä luentajärjestelmään matkapuhelinverkon kautta tai tiedonsiirron keskittimen
kautta.

Keskitin on laite, joka kerää mittaustietoja useammalta lähialueen AMR-mittarilta.
Keskitin lähettää mittaustiedot luentajärjestelmään matkapuhelinverkon kautta ja
on yhteydessä AMR-mittareihin PLC:llä (Power Line Communication), langatto-
masti radioverkon välityksellä tai jonkin sarjaväylätekniikan avulla. Myös yksittäi-
nen mittari voi toimia keskittimenä, niin sanottuna master-mittarina. Sen mittaus-
ominaisuudet ovat vastaavat kuin muillakin mittareilla, mutta se on lähialueen
ainoa mittari, joka on suorassa yhteydessä luentajärjestelmään matkapuhelinverkon
kautta. Muut alueen mittarit vastaanottavat ohjauskomentonsa ja lähettävät mit-
taustietonsa master-mittarin kautta. [33] Seuraavan sukupolven järjestelmiin on
tulossa käyttöön uusia tiedonsiirtotekniikoita, joista kerrotaan lisää luvussa 6.6
markkinatoimijoiden näkemysten yhteydessä.

Mittaustiedon siirryttyä mittareiden luentajärjestelmään, luetut tiedot vielä tar-
kastetaan ennen välitystä eteenpäin. Jakeluverkkoyhtiöllä tai palveluntuottajalla
voi olla useita luentajärjestelmiä, niiden määrä riippuu muun muassa verkkoyhtiön
käyttämistä mittalaitteista. [33] Helen Sähköverkolla on käytössä kaksi luentajär-
jestelmää ja kaksi mittauspalveluntuottajaa.

Luentajärjestelmästä välitetyt mittaustiedot tallentuvat mittaustietokantaan, joka
toimii tiedonvälittäjänä edelleen moniin muihin järjestelmiin. Mittaustietokannan
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kanssa keskustelevia järjestelmiä ovat muun muassa laskutukseen, asiakastietoihin,
kulutustietojen esittämiseen, vianhallintaan, sähkön laadunhallintaan, tasehallin-
taan tai mittariomaisuuden hallintaan liittyvät järjestelmät. [33]

Automaattisten mittarinluentajärjestelmien suurina suunnitteluhaasteina ovat suu-
ren mittaustiedon ja laitteiden lukumäärän hallinnointi sekä mittaustiedon oikeel-
lisuuden tärkeys. Pelkästään Helsingin mittalaitteet tuottavat vuorokaudessa
380 000 tuntisarjaa, jotka sisältävät 24 tuntikeskiarvon lukemaa. Näin ollen vuo-
dessa kertyy järjestelmään yli 3,3 miljardia tuntikohtaista lukemaa, jotka pitää
tallentaa mittaustietokantaan vähintään kuudeksi vuodeksi mittausasetuksen mu-
kaisesti [27].

6.2 Kuormanohjaus AMR-mittareilla Helsingissä nykyään
Verkkoyhtiön kuormanohjaukset toteutettiin ennen AMR-mittareiden käyttöönot-
toa verkkokäskyohjauslaitteilla. AMR-mittareiden tulon myötä verkkokäskyohjaus
korvattiin mittareiden kautta toteutettavalla ohjauksella.

Nykyisin Helen Sähköverkon ohjaamat sähkölämmityskuormat jaetaan kahteen
osaan: dynaamiseen kuormanohjaukseen ja aikaohjaukseen. Dynaamisen kuor-
manohjauksen piiriin kuuluu helsinkiläisiä varaavalla sähkölämmityksellä varustet-
tuja kiinteistöjä. Kaikkien dynaamisen kuormanohjauksen asiakkaiden lämmitys
ohjataan päälle samanaikaisesti ennalta katsottujen yön (spot-hinnan) halvimpien
lämmitystuntien ja lämmitystarpeen mukaisesti. Dynaamisen kuormanohjauksen
asiakkaiden käyttämä sähkönsiirtotuote on aikasiirto. Dynaamisen kuormanohjauk-
sen piiriin ei oteta enää uusia asiakkaita, sillä kokeilutarkoituksessa kehitetty tuote
ei lopulta johtanut laajempaan käyttöönottoon.

Helen Sähköverkon dynaaminen, markkinahintaperusteinen kuormien ohjaus kehi-
tettiin vuodesta 2008 alkaen vastaamaan sähkömarkkina-asetuksen uudistukseen
[27] sekä kasvaneeseen tarpeeseen saada uutta kysynnän hintajoustoa spot-markki-
noille. Kehitys rajattiin täysin varaaviin sähkölämmityskohteisiin. [1] [34]

Dynaaminen kuormanohjaus toteutettiin alun perin siten, että mittaustietojärjes-
telmässä määritettiin lämmitystarve lineaarisesti edellisen vuorokauden lämpötila-
keskiarvon mukaan. Lämmitystarpeen, spot-hinnan ja lämpötilaennusteen perus-
teella laskettiin edelleen lämmityksen päälle- ja poisohjausajat. Mittaustietojärjes-
telmästä ohjaustieto siirtyi XML-tiedostona mittarivalmistajan luentajärjestel-
mään, joka välitti ohjaustiedoston edelleen mittareille.

Paremman toimintavarmuuden ja luotettavuuden saavuttamiseksi ohjaustuntien
määräytymistä yksinkertaistettiin vuonna 2016. Nykyisessä ratkaisussa yöltä valit-
tavat lämmitystunnit priorisoidaan ennalta päätetyssä järjestyksessä, jolloin päälle-
ja pois-ohjausten määrä saadaan minimoitua ja lämmityksen lämmitysvaikutus var-
mistettua. Lämmitystuntien priorisoiminen on perusteltua, sillä yön halvimpien
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tuntien on arvioitu sijoittuvan suunnilleen samaan tuntihaarukkaan vuorokaudesta
toiseen ja samalla ohjausten luotettavuus on ensisijaisen tärkeää varsinkin asuin-
kiinteistöjen lämmityksen yhteydessä. [35] [36]

Kuva 16: Dynaamisen kuormanohjauksen lämmitystuntien määräytyminen

Aikaohjaukseen kuuluvat asiakkaat muodostavat toisen sähkölämmitystyypin.
Kiinteistöissä on suora tai osittain varaava sähkölämmitys ja niiden lämmitys oh-
jataan päälle satunnaisviiveellä klo 22 jälkeen, jolloin yöajan sähkönsiirron hal-
vempi hinnoittelu alkaa. Sähkönsiirtotuote on aikaohjauksessa myös aikasiirto. Säh-
kölämmityskuormien sähköjärjestelmälle aiheuttamien kuormitusmuutosten loiven-
taminen satunnaisviiveen avulla tehdään kantaverkkoyhtiön suositusten mukai-
sesti. [37]

6.3 AMR-mittareilla ohjattavissa olevan jouston potentiaali
AMR-mittarit mahdollistavat hyvin tuntikeskitehojen tarkastelun koko Suomessa.
AMR-mittareilla ohjattavaa tehopotentiaalia selvitettiin DR-poolin verkkoyhtiöky-
selyssä, jonka perusteella Suomessa on yhteensä noin 800 MW AMR-mittarin kuor-
manohjausreleellä ohjattavaa kuormaa sekä noin 1000 MW mittarin aikareleellä
ohjattavaa kuormaa. Yhteensä kuormanohjauspotentiaalia olisi siis kyselyn mukaan
Suomessa 1800 MW. Koko laitekannan asennusteho on tätä selvästi suurempi,
mutta koko teho ei ole normaalisti yhtäaikaisesti käytössä. [6]

Helen Sähköverkon verkkoon liittyneen varaavan sähkölämmityksen tehon suuruus-
luokkaa arvioitiin dynaamisen kuormanohjauksen eli entisen ohjattu yösiirto -tuot-
teen asiakkaiden mukaisesti. Koska tuotetta ei enää ole tarjolla itsenäisesti, vaan
se on sulautettu osaksi aikasiirtoa, haettiin asiakastietojärjestelmästä vuoden 2016
tammikuun käyttöpaikat, joissa oli vielä tuolloin käytössä siirtotuotteena ohjattu
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yösiirto. Näistä käyttöpaikoista rajattiin mukaan vain asiakastietojärjestelmässä
aktiiviseksi merkityt kohteet. Varaavan sähkölämmityksen kohteiden lukumäärän
oletetaan vähentyneen jatkuvasti, kun sähkölämmittäjiä siirtyy muihin lämmitys-
muotoihin, kuten esimerkiksi maalämpöpumppuihin. [35] [38]

Ohjatuilla varaavilla sähkölämmityskohteilla on hyvin tunnusomainen pätötehon
kulutussarja. Sähkölämmitys ohjataan yleensä päälle illalla kello 22, jolloin edeltä-
vän tunnin keskipätöteho jää selvästi alkanutta tuntia pienemmäksi. Kuormanoh-
jaus kuvattiin tarkemmin luvussa 6.2. Kuten kuvasta alla nähdään, yön korkeat
tunnit ovat hyvin erotettavissa päiväajan matalasta sähkönkulutuksesta.

Kuva 17: Erään helsinkiläisen varaavan sähkölämmityskohteen tuntisarja kolmen
kokonaisen vuorokauden ajalta.

Tarkasteltavista käyttöpaikoista laskettiin vuorokauden tuntien 22 ja 23 tuntikes-
kitehojen keskiarvot ( ୫ܲୣୟ୬భ) koko vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 tuntisarjoista.
Tätä tuntikeskitehoa verrattiin tuntien 7-21 väliseen tuntikeskitehojen keskiarvoon
( ୫ܲୣୟ୬మ) vastaavalla aikavälillä. Käyttöpaikalla oletettiin olevan yhä varaava säh-
kölämmitys, mikäli tuntien 22 ja 23 keskiarvot olivat yli kolme kertaa suurempia
kuin päivän tuntien keskiarvot eli kun ୫ܲୣୟ୬భ > 3 ୫ܲୣୟ୬మ . Tällä tavoin AMR-ohjat-
tavan varaavan sähkölämmityksen käyttöpaikkojen lukumääräksi tuli yhteensä
727. Näiden käyttöpaikkojen sijainti Helsingissä esitetään kuvassa 18, josta näh-
dään, että valtaosa käyttöpaikoista sijaitsee kaupungin pohjoisosissa.

Näiden kyseisten käyttöpaikkojen yhteenlaskettu maksimituntiteho on vuoden 2017
kulutustietojen mukaan noin 21 260 kW eli noin 21 MW. Tällä tavoin arvioidussa
huipputehossa on mukana jonkin verran muuta ohjauksen ulkopuolelle jäävää kuor-
maa. Toisin sanoen varsinainen kuormanohjauksiin käytettävissä oleva kokonais-
teho on hieman edellä mainittua alhaisempi. Kuitenkin suuruusluokaltaan varaavan
sähkölämmityksen kohdalla voidaan puhua noin 20 MW potentiaalista.
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Kuva 18: Varaavat sähkölämmittäjät sijoittuvat pääosin Helsingin pohjoisosiin.

Vuonna 2010 Helsingissä arvioitiin olevan noin 120 MW ohjattavaa sähkölämmi-
tyskuormaa, josta noin 70 MW oli täysin varaavaa [39]. Mikäli voidaan luottaa
vuonna 2010 tehtyyn arvioon, varaavaksi sähkölämmitykseksi oletetun kuorman
osuus olisi laskenut Helsingissä yhteensä jopa noin 50 MW vajaassa kymmenessä
vuodessa.

Aikaohjauksen asiakkaiden joustopotentiaalia arvioitiin tuoteryhmän pätötehon
summakäyrästä talven 2017 kylmimpien vuorokausien aikaan. Aikaohjauksen pätö-
tehon kuvaaja ajanjaksolta 2.-8.1.2017 on esitetty kuvassa 19. Summakäyrästä tar-
kasteltuna öisin kytkeytyvän sähkölämmityksen osuuden voidaan arvioida olevan
noin 20-30 MW.
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Kuva 19: Aikasiirto-kohteiden tuntisarjojen summakäyrä ja vuorokauden
keskiarvot 2.-8.1.2017.

6.4 AMR-mittareilla ohjattavan lämmityskuorman
osallistuminen päivänsisäisille markkinoille

Mittalaitejärjestelmille on tullut uusia tarpeita markkinaympäristön muutosten
myötä. Kysyntäjouston yleistyminen tarkoittaa, että lisämittausten määrä ja tarve
reaaliaikaiselle mittaukselle kasvaa. Sähkönkulutuksen reaaliaikatieto mahdollistaa
sähkönmyyjille kysyntäjousto-ohjausten hyödyntämisen sähkötaseen hallinnassa.
Lisäksi nopeilla markkinapaikoilla on vaatimuksia ohjausten reaaliaikatodennuk-
sille. [32]

Tässä luvussa selvitetään vaatimuksia päivänsisäisille markkinoille suunnatun
kuormanohjauskanavalle ja kuvataan yksinkertaistetusti, millainen ohjauskanava
voitaisiin rakentaa Helen Sähköverkon järjestelmiin pohjautuen. AMR-mittareiden
suorituskykyä arvioitiin Nordpoolin intraday- (Elbas) ja Fingridin säätösähkömark-
kinoiden vaatimuksiin peilaten. Päivänsisäiset markkinapaikat tarjoavat suurempia
markkinahinnan vaihteluita kuin tasaisemmat spot-markkinat. Säätösähkömarkki-
noilla katsottiin olevan intradaymarkkinoita tiukemmat vaatimukset tiedonvälityk-
sen ja aikaikkunoiden suhteen, joten mikäli säätösähkömarkkinoille osallistumisen
katsottaisiin olevan mahdollista, olisi se todennäköisesti toteutettavissa myös pie-
nin muutoksin intradaymarkkinoille.

Säätösähkömarkkinoilla vaaditaan ohjauksille 15 minuutin vasteaikaa ja lähes re-
aaliaikaista säädettävän pätötehon todennusta. Fingridin asettama pätötehotiedon
päivityssyklin nykyinen (2018) vaatimustaso on kolme minuuttia. [40] Nord Poolin
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intradaymarkkinoille vasteaika määräytyy markkinan gate closure- eli sulkeutumis-
ajankohdan mukaan. Viron ja Suomen välinen kauppa (EE-FI) sulkeutuu 30 mi-
nuuttia ennen kauppaa käytävän aikavälin alkua, jolloin ohjauksen on tapahdut-
tava viimeistään kauppaa käydyn ajankohdan alkaessa. Muualla intradaymarkki-
noilla sama vaatimustaso on 60 minuuttia. Intradaymarkkinat eivät vaadi reaaliai-
katodennusta. Näin ollen intradaymarkkinoiden minimivaatimuksena voidaan pitää
30 minuutin vasteaikaa ohjaukselle, joka on säätösähkömarkkinoiden vaatimukseen
nähden kaksinkertainen. Markkinapaikkoja on kuvattu tarkemmin luvussa 3.3.

Päivänsisäisille markkinoille suunniteltu AMR-kuormanohjauskanavan kokonais-
kuva rajapintoineen on esitelty kuvassa 20. Kuvassa vasemmalla on Fingridin tai
Nord Poolin markkinapaikka, jolla aggregaattori (tai aggregaattorina toimiva
myyjä) käy kauppaa järjestelmänsä avulla. Aggregaattorin hajautettujen energia-
resurssien hallintajärjestelmä (DEMS) hallinnoi käytettävissä olevia joustoresurs-
seja. Aggregaattori muodostaa resursseistaan markkinaehdot täyttävän kokonai-
suuden ja tekee tarjouksen markkinoille.

Kun markkinoille lähetetty tarjous hyväksytään, myyjä lähettää tarjoukseen kuu-
luneille resursseille ohjauskäskyn (punaiset nuolet) DEMS:n ja aggregointialustansa
kautta. Tarjouksen hyväksymishetkestä markkinapaikan ehdoissa on määritetty ai-
kaikkuna, jonka sisällä resurssien tulee olla aktivoitu 100 %:sti. Esimerkiksi sää-
tösähkömarkkinoilla tämä kyseinen aikaikkuna on aiemmin mainittu 15 minuuttia.

Aggregaattorin antama ohjauskäsky siirtyy seuraavaksi jakeluverkkoyhtiön mit-
taustiedonhallintajärjestelmään. Tulevaisuudessa myyjien ja jakeluverkonhaltijoi-
den väliin on älyverkkotyöryhmän selvityksen mukaan mahdollisesti tulossa raja-
pintaoperaattoreita, joiden tehtävänä olisi vastata yhteensopivien rajapintojen ra-
kentamisesta myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden välille [25]. Ilman rajapintaoperaat-
toreita jokaisen toimijan pitäisi rakentaa keskinäiset rajapinnat erikseen.

Mittaustietokantaan saapunut ohjauskäsky välitetään eteenpäin käyttöpaikkakoh-
taisesti eli jokaista AMR-mittarilla ohjattavaa kuormaa kohden on oma käskynsä
lähetettävänä. Kuormanohjauskäskyt siirtyvät mittarinluentajärjestelmään, joka
lähettää ohjauskäskyn AMR-mittareille, kuten luvussa 6.1 esitettiin. Ohjaustieto
saattaa kulkea vielä AMR-mastermittarin kautta, ennen kuin käsky saavuttaa oi-
kean käyttöpaikan mittarin.

Mikäli markkinapaikka vaatii kuormanohjauksen todennusta tai reaaliaikaista
pätötehotietoa, mittarilta pitää hakea kuormanohjauksen todennusta varten mit-
taustietoja. Mittauspyynnöt lähetetään vastaavasti samaa reittiä pitkin erillisinä
pyyntöinä. Mittaustieto palaa (siniset nuolet) käänteisessä järjestyksessä takaisin
myyjän käytettäväksi ja lopulta markkinapaikalle ohjauksen todennukseksi.
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Kuvassa on havainnollistettu lisäksi sitä, kuinka mittaustietokanta toimii mittaus-
tiedon välittäjä useisiin eri järjestelmiin, kuten asiakas- (CIS) tai verkkotietojärjes-
telmiin (NIS). Luentajärjestelmiä on kuvan tapauksessa kaksi, joista vain toisen
vastuualueella on ohjattavia lämmityskuormia.

Kuva 20: Kuormanohjauskanavan kuvaus rajapintoineen.

6.5 Lämmityskuorman ohjaustesti nykyjärjestelmällä
Täysimittainen järjestelmien yhteen sovittaminen, jossa olisi rakennettu rajapinnat
myyjän, jakeluverkonhaltijan ja mittarivalmistajan järjestelmien välille, ei onnistu-
nut tämän diplomityön puitteissa. Edellisessä luvussa esitetty järjestelmäkuvaus
voi toimia kuitenkin pohjana jatkossa mahdollisesti tehtävälle kehitystyölle.

Nykyjärjestelmän suorituskykyä pystytään kuitenkin testaamaan pieneltä osin ole-
massa olevan mittarivalmistajan mittarien ohjausnäkymän avulla. Markkinasään-
töjen mukaan säätösähkömarkkinoilla on toteutettava ohjausvaikutuksen todennus
pätötehomittauksen avulla. Ohjausnäkymä on yksinkertainen internetselainkäyttö-
liittymä, jonka kautta pystytään lähettämään ohjauskäsky mittarin kuormanoh-
jausreleelle sekä hakemaan mittarilta virtamittaus, jonka avulla lasketaan kuorman
pätöteho.

Ohjauksen todennus toteutetaan kahden virtamittauksen erotuksen vertailuna.
Kuormanohjaustesti suoritetaan kolmen mittarille lähetettävän käskyn sarjana. En-
nen ohjausta mittarilta haetaan kuormanohjausreleeltä referenssiarvoksi ensimmäi-
nen virtamittaustieto. Tämän jälkeen lähetetään varsinainen releen ohjauskäsky,
jonka jälkeen haetaan mittarilta toinen virtamittaustieto, jota verrataan ennen oh-
jausta otettuun referenssiarvoon. Virran muutoksesta voidaan päätellä päälle tai
pois kytketyn kuorman pätötehon suuruus ja tärkeimpänä tieto, menikö ohjaus-
käsky perille. Mikäli tämä kolmen käskyn sarja takaisinkytkentöineen pystytään
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suorittamaan säätösähkömarkkinoiden vaatimusten mukaisessa aikaikkunassa, voi-
daan selvitystä jatkaa suurempiin ohjauskokonaisuuksiin.

Ohjaustesti suoritettiin eräälle helsinkiläiselle sähkölämmityskohteelle, jonka omis-
tajan kanssa sovittiin lämmityskuorman ohjauksesta testitarkoituksessa. Kyseisen
kohteen käyttöpaikan numero haettiin verkkoyhtiön asiakastietojärjestelmästä ja
se syötettiin ohjausnäkymän käyttöliittymään. Ohjausnäkymän kautta haettiin en-
simmäisenä kohteelta vaihevirtojen ja -jännitteiden mittaustiedot. Mittaustietojen
kuittaamisen jälkeen lähetettiin käyttöpaikan mittarin lämmityksen kuormanoh-
jausreleelle ohjauskäsky. Ohjauskäskyn prosessoinnin päätyttyä lähetettiin mitta-
rille uusi pyyntö hetkellisistä mittauksista. Lopuksi mittarille lähetettiin vielä oh-
jauskäsky, jolla lämmityskuorma kytkettiin takaisin pois päältä, sekä viimeinen
mittaustietokysely. Kaikista välivaiheista kirjattiin ylös kuhunkin vaiheeseen kulu-
nut aika. Kuormanohjaustestin virranmuutokset ja testin välivaiheisiin kuluneet
ajat ovat esitetty oheisessa taulukossa. Ohjaustesti suoritettiin kertaalleen ja se
sisälsi kaksi ohjaussykliä, kuorman päälle- ja poiskytkennät.

Taulukko 3: Kuormanohjaustestin tulokset.

Selite Vaihevirrat [A] Vasteaika
Mittaus 1 referenssiarvo 0,39 A; 9,06 A; 0,82 A 2 min 42 s
Ohjaus 1 kuorma ohjataan päälle 0 min 29 s

Mittaus 2
ohjauksen 1 todennus ja

ohjauksen 2 referenssiarvo
9,56 A; 9,5 A; 4,95 A 0 min 42 s

Ohjaus 2 kuorma pois päältä 1 min 37 s
Mittaus 3 ohjauksen 2 todennus 0,42 A; 9,08 A; 1,03 A 1 min 42 s

Mittaustietojen hakuun kulunut aika vaihteli jonkin verran. Ensimmäisen virta-
mittauksen hakuun kului aikaa noin 2,5 minuuttia, mutta seuraavaan vain noin 0,5
minuuttia ja viimeiseen mittaukseen noin 1,5 minuuttia. Vastaavasti kahden oh-
jauskäskyn välillä oli eroa, ensimmäinen ohjaus kesti alle 0,5 minuuttia, kun jäl-
kimmäinen kesti noin 1,5 minuuttia. Vasteaikojen väliset vaihtelut kertovat siitä,
että mittaria ei ole optimoitu tähän käyttötarkoitukseen. Yhteys mittarille joudu-
taan herättämään joka kerta uudelleen, jolloin syntyy ylimääräisiä viiveitä.

Mittarin kolmesta vaiheesta yhden virta oli muita selvästi korkeampi, noin 9 A jo
ennen ensimmäistä ohjausta. Ohjauksen jälkeen kahden vaiheen virrat nousivat
noin 9,5 A tasolle. Kolmannen vaiheen virta oli ohjauksen jälkeen noin 5 A. Kuor-
man syötön katkaisevan ohjauksen jälkeen virrat palasivat samalle tasolle kuin en-
nen ensimmäistä ohjausta.

Testin tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava se, että nyt mukana oli vain yksi
kohde ja testi suoritettiin vain kertaalleen. Todellisessa ohjaustilanteessa puhuttai-
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siin ennemmin sadoista tai tuhansista samassa aikaikkunassa ohjattavista koh-
teista. Massoittain tehtävien ohjausten myötä tulee tiedonsiirtoon liittyviä haas-
teita, joita ei pystytä yksittäisellä kohteella arvioimaan. Massatoiminnollisuutta
tarkastellaan seuraavassa luvussa 6.6.

Kuormanohjauksen aikaikkuna virtamittauksineen (ennen ja jälkeen) oli suoritetun
kahden koeohjauksen (päälle ja pois) perusteella keskimäärin noin 4 minuuttia.
Tämä jättäisi koko ohjauskanavan muille välivaiheille säätösähkömarkkinoiden ta-
pauksessa aikaa noin 11 minuuttia. Ohjaus- ja mittauskäskyjen pitäisi kulkea vielä
jakeluverkonhaltijan ja myyjän järjestelmien kautta sekä vielä mahdollisten raja-
pinta-operaattorien läpi. Soveltuvaa järjestelmäkokonaisuutta esiteltiin tarkemmin
edellisessä luvussa 6.4 ja seuraavassa luvussa 6.6 arvioidaan jousto-ohjausten skaa-
lautuvuutta.

6.6 Markkinatoimijoiden näkemyksiä AMR-mittareilla
tehtävistä kysyntäjousto-ohjauksista

Edellisessä luvussa tehdyllä yksittäisellä kuormanohjaustestillä ei pystytty otta-
maan kantaa siihen, kuinka hyvin kuormanohjaustoiminnollisuus on skaalattavissa
massatoiminnaksi. Järjestelmien massatoiminnallisutta selvitettiin markkinatoimi-
joiden vapaamuotoisilla haastatteluilla. Selvityksessä haettiin markkinatoimijoiden
näkemyksiä AMR-mittareiden nykyisestä suorituskyvystä ja tulevien järjestelmien
kuormanohjausominaisuuksista. Lisäksi haastattelujen yhteydessä keskusteltiin
yleisesti markkinaehtoisen kuormanohjauksen lähitulevaisuudesta.

Selvityksellä pyrittiin saamaan vahvistus oletukselle, että AMR-järjestelmällä olisi
mahdollista rakentaa kuormanohjauskanava aiempaa käyttöä nopeammille sähkö-
markkinoille kohtuullisella määrällä kehitystyötä. Ajatuksen lähtökohtana oli noin
kymmenen vuotta sitten kehitetty dynaamisen kuormanohjauksen kehitystyö. Teh-
dyt haastattelut toimivat samalla osana esiselvitystä EU-SysFlex -projektiin suun-
niteltua kuormanohjausdemonstraatiota silmällä pitäen.

Haastatteluita käytiin kahden AMR-mittarivalmistajan, yhden mittauspalvelun-
tuottajan sekä sähkön myyntiyhtiön edustajien kanssa. Haastatteluihin valittiin
Helen Sähköverkon nykyisiä yhteistyökumppaneita, joiden suuntaan kontaktit oli-
vat jo olemassa. Keskustelut käytiin jokaisen osapuolen kanssa erikseen. Haastat-
telujen pohjalta pyrittiin luomaan yhtenäinen kuva AMR-mittareiden kysyntä-
jousto-ohjauksien toteutettavuudesta ja nykyjärjestelmien suorituskyvystä.

Haastatteluissa esiin nostetut aiheet olivat järjestelmien nykyinen suorituskyky, sen
mahdolliset pullonkaulat, järjestelmien kehitysnäkymät sekä lähitulevaisuudessa
oletettavissa olevat muutokset. TEM:n älyverkkotyöryhmän loppuraportti [25] jul-
kaistiin haastatteluiden välissä ja sen sisällön spekulointi tai kommentointi nousikin
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kaikissa keskusteluissa pinnalle. Vaikkakin mittarivalmistajien näkemyksien katsot-
tiin poikkeavan jonkin verran toisistaan, muodostui nykyisten etäluentajärjestel-
mien kuormanohjausten suorituskyvystä ja niiden rajoitteista yhtenäinen kuva.

Pätötehotiedon päivityssykli nostettiin säätösähkömarkkinoiden kannalta kriit-
tiseksi selvitysasiaksi. Ohjattavan tehon ollessa vakio, voi reaaliaikainen todennus
pätötehosta perustua ohjauksen tilatietoon. Tällöin pätötehon mittaustietoa ei tar-
vitse hakea mittarilta joka minuutti, mikäli ohjauksen yhteydessä voidaan luotet-
tavasti todeta, että AMR-mittarin kuormanohjaus on tapahtunut. [40]

Edeltävässä luvussa 6.5 tehdyn kuormanohjaustestin pohjalta voidaan päätellä,
että yksittäisiä, niin sanottuja ad hoc -ohjauksia, pystytään tarvittaessa tekemään
säätösähkömarkkinoiden asettamien aikarajojen sisällä. Ei ole kuitenkaan tarkoi-
tuksenmukaista rakentaa järjestelmää vain yksittäisten ohjausten suorittamiseen.
Markkinoiden minimitarjouskoosta johtuen pienitehoisia AMR-mittareilla ohjatta-
via lämmityskuormia ei voida tarjota nykyisille markkinoille vain yksittäisinä koh-
teina.

AMR-mittarien kautta ohjattavien kuormien yhteydessä on järkevää tarkastella
tilannetta, jossa aina ohjataan useampia kohteita samanaikaisesti. Helsingin alu-
eella varaavan sähkölämmityksen asiakkaita on yli 700, kuten luvussa 6.3 todettiin.
Muiden sähkölämmittäjien muodostamaan joukkoon kuuluu yli 10 000 asiakasta.
Voidaan olettaa, että markkinoiden kannalta houkuttelevina ajankohtina kaikkea
käytettävissä olevaa sähkölämmityskuormaa halutaan ohjata yhdenaikaisesti. Täl-
löin kuormanohjausjärjestelmän tulisi pystyä suorittamaan tuhansia kuormanoh-
jauksia luotettavasti markkinapaikan vaatimassa aikaikkunassa.

Useiden markkinatoimijoiden kanssa käytyjen haastatteluiden pohjalta tultiin sii-
hen lopputulokseen, että kuormanohjaustoiminnollisuuden nopeimmille markki-
noille kehittämisen esteenä toimii tiedonsiirron käytettävissä oleva kapasiteetti. Ny-
kyjärjestelmien tiedonsiirron kokonaisuutta ei ole rakennettu nopeita vaatimuksia
silmällä pitäen. Mittareilta kerätään mittaustietoa tyypillisesti 1-3 kertaa vuoro-
kaudessa ennalta koordinoituun aikaan ja useimmin yöaikaan, jolloin myös matka-
puhelinverkon tiedonsiirtoyhteydet ovat tavanomaisesti kevyemmällä käytöllä.
Ratkaisu on ollut kustannustehokas ja soveltunut hyvin noin kymmenen vuotta
sitten suunniteltuun tarkoitukseensa.

Mittarilaitevalmistajan antaman arvion mukaan nykyjärjestelmällä päästäisiin noin
50–60 ohjaukseen 15 minuutin aikana. Tämä voisi toteutua, mikäli ohjattava
kuorma tiedettäisiin vakioksi, jolloin ohjauksen todennusta ei tarvitsi tehdä virta-
mittauksien avulla. Arviosta nähdään, että järjestelmää ei ole optimoitu nopeisiin
kuormanohjauksiin. Edeltävässä luvussa 6.5 testattuja mittaus-ohjaus-mittaus –
sekvenssejä ehtisi toteutua edellä mainitusta määrästä vain kolmasosa eli tällöin
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ohjausten lukumäärä olisi noin 20 kappaleen luokkaa 15 minuutin aikana. Teke-
mättä suuria rakenteellisia muutoksia nykyisille järjestelmille, ei voida juurikaan
puhua laajoista massatoiminnollisuuksista, ainakaan säätösähkömarkkinoiden yh-
teydessä.

Taajuusohjatuille markkinoille osallistuminen arvioitiin mittareilla tehtävän taa-
juuden paikallismittauksen puolesta mahdolliseksi, mutta myös tämän markkina-
paikan ongelmat ovat reaaliaikaisen todennuksen toteuttamisessa. Lisäksi riippuen
mittarivalmistajasta markkinoiden vaatimukset täyttävä taajuusmittaus saattaisi
nostaa mittareiden kustannuksia merkittävästi, jolloin lisäkustannukset pitäisi pys-
tyä jotenkin korvaamaan mittarit omistavalle jakeluverkonhaltijalle.

Haastatteluissa pohdittiin myös vaihtoehtoisia tapoja lämmityksen ohjaukseen.
Energiayhtiön näkökulmasta ei ole kannattavaa asentaa suhteellisen kalliita erillisiä
ohjauslaitteita vain ohjaamaan asiakkaiden lämminvesivaraajaa säätösähkömarkki-
noille myyntiä varten. Kysyntäjousto-ominaisuudet tulevatkin käytännössä aina
muuhun käyttöön tarkoitetun palvelun yhteydessä, kun tiedonsiirtoyhteydet raken-
netaan kohteeseen valmiiksi vaikkapa lämmityksen huonekohtaista ohjausta var-
ten.

Tiedonsiirtoratkaisut kehittyvät jatkuvasti. Mahdollisena ratkaisuna niiden nykyi-
seen rajalliseen kapasiteettiin nähtiin uusien tiedonsiirtoteknologioiden kehittymi-
nen, huomattavimpana näistä haastatteluissa esille nousi NB-IoT:n (Narrow Band
IoT) tarjoamat mahdollisuudet. Aiheeseen liittyen mittarilaitevalmistaja ja mit-
tauspalveluntuottaja Landis+Gyr ilmoitti lokakuussa 2018 tiedotteessaan, että yh-
tiö on tehnyt sopimuksen teleoperaattori Telian kanssa NB-IoT-kommunikaatio-
teknologian käytöstä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Standardoitu Internet of Things-
käyttöön tarkoitettu NB-IoT muun muassa mahdollistaa paremmin energiamitta-
reiden luennan signaalin kuuluvuuden kannalta hankalista paikoista, kuten raken-
nusten kellareista. [41]

Seuraavan sukupolven järjestelmille asetettavat minimivaatimukset tarkentuvat lä-
hivuosina. TEM:n älyverkkotyöryhmän esityksen mukaan kuormanohjaustoimin-
nollisuus olisi tulossa myös seuraavan sukupolven järjestelmään, vaikkakin myös
siitä eriäviä mielipiteitä on esitetty [42]. AMR-mittareiden kuormanohjaustoimin-
nallisuus seuraavan sukupolven mittareissa rajoittaa kilpailevien ratkaisujen syntyä
ja kehittymistä. Myös älyverkkotyöryhmän esityksen yhteydessä tunnistettiin mah-
dolliset kilpailun haittatekijät [26, s. 66]. Seuraavan sukupolven AMR-mittarit lie-
nevät käytössä seuraavat 15 vuotta ja on mahdotonta nyt tarkasti määrittää, mitkä
ovat sähköjärjestelmän tai markkinoiden ohjausvaatimukset yli 10 vuoden päästä.

Älyverkkotyöryhmän antaman ehdotuksen mukaan jakeluverkkoyhtiöiden teke-
mistä kuormanohjauksista luovuttaisiin 30.4.2021 mennessä. Älyverkkotyöryhmän
antamasta esityksestä on kuitenkin vielä matkaa sitovaan lainsäädäntöön. Työ- ja
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elinkeinoministeriön lainsäädännön valmistelutyöhön kuuluu vielä sidosryhmien
kuulemista sekä vaikutusten arviointia ja siihen tulee vaikuttamaan ainakin EU-
komission puhtaan energian lakipaketin toimeenpano. Tämän lisäksi sähköjärjes-
telmässä ja -markkinoilla tapahtuu lähivuosina muutoksia, jotka osaltaan tulevat
vaikuttamaan lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon. [25]

Älyverkkotyöryhmän esityksen perusteluissa nostettiin esiin myös ohjausten vas-
tuukysymykset [26, s. 66]. Mikäli tehdään virheellisiä ohjauksia tai ohjauskäskyjä
ei saada välitettyä, voi tilanteesta koitua osapuolille merkittäviä taloudellisia vai-
kutuksia. Vastuukysymykset tulisikin miettiä tarkasti ennen uuteen toimintata-
paan siirtymistä.

Käytyjen haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että nykyjärjestelmä on suunni-
teltu noin 10 vuoden takaisella ajatuksella, jossa ensisijaisesti optimoitiin sähkön-
kulutuksen etäluenta ja mittareiden kuormanohjaus suunniteltiin aikaohjauksia
ajatellen. Järjestelmän kehittäminen nopeammille markkinoille tarkoitettuihin oh-
jauksiin vaatisi suuremman taloudellisen tai lainsäädännöllisen kannustimen. Laa-
jamittaisen järjestelmäkehityksen kannalta nykyiset kysyntäjoustomarkkinoiden
hinnat ovat liian alhaiset suhteessa niiden ohjaus- ja todennusvaatimuksiin nähden.
Ohjausjärjestelmien takaisinmaksuajat eivät ole riittävän houkuttelevia markkina-
toimijoiden kannalta. Jakeluverkkoyhtiökään ei näe suuria hyötyjä ohjauskanavan
rakentamiseen, kun luvussa 5.2 esitetyn selvityksen mukaan jakeluverkon itsensä
kannalta paras tilanne olisi kuormanohjauksista kokonaan luopuminen.
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7 Johtopäätökset
Tässä diplomityössä keskityttiin AMR-mittareiden kuormanohjausreleeseen kytke-
tyn kuorman hyödyntämiseen nopeammilla päivänsisäisillä markkinoilla. Tyypilli-
sesti tämä kuorma on varaavaa lämmityskuormaa. Selvityksen perusteella voidaan
todeta, että AMR-mittareilla toteutettavan päivänsisäisille markkinoille tarkoite-
tun kuormanohjauskanavan rakentaminen nykyjärjestelmällä on haastavaa. Lait-
teiden ja järjestelmien kehityksen hyöty-panossuhde ei näyttäydy osapuolien kan-
nalta erityisen houkuttelevana. AMR-mittareilla ohjattava kuormat ovat pääsään-
töisesti kuitenkin niin pieniä teholtaan, että nykyinen markkinahintataso ei anna
riittävän suurta kannustinta monimutkaisen ohjausjärjestelmän kehittämiseen.

AMR-mittariohjauksen vaihtoehtoiset ratkaisut ovat erilaiset kotiautomaatio- ja
lämmityksenohjausjärjestelmät, jotka ovat yleistyneet ja kehittyneet viime vuosina.
Näiden järjestelmien laiteratkaisuja ei ole sidottu yhtä pitkällä aikavälillä, kuin
AMR-mittareilla. Lisäksi nämä muut järjestelmät kehittyvät markkinaehtoisem-
min, eikä niiden kehityskulut siirry kulutuksen joustoon osallistumattomien asiak-
kaiden maksettavaksi kilpailua vääristävällä tavalla.

Luvussa 5.2 esitettyjen vaikutusten pohjalta, jakeluverkkoyhtiöiden kaksiaikatarif-
feista luopuminen olisi perusteltua. Aikaohjauksen osoitettiin edelleen kasvattavan
verkon kuormitushuippua. Tämän vaikutuksia ei ole kuitenkaan nähty niin merkit-
tävinä, että ohjauksista olisi lähdetty luopumaan verkkoyhtiön toimesta. Aikaoh-
jaus on kuitenkin paljon sähköä kuluttavien sähkölämmittäjien näkökulmasta sääs-
töä tuova palvelu, koska yösähkö- ja kantaverkkohinnoittelu edelleen kannustavat
siirtämään kulutusta yöajalle. Tässä tilanteessa ohjauspalvelusta yksipuolisesti luo-
puminen voisi aiheuttaa turhaa negatiivista huomiota.

Markkinoiden tulevaisuuteen liittyen voidaan olettaa, että sähkömarkkinoiden pai-
nopiste siirtyy yhä enemmän nopeampien markkinoiden suuntaan. Tällä hetkellä
käydään suurin osa sähkökaupasta vuorokausimarkkinoilla. Tilanne voi muuttua
seuraavan vuosikymmenen aikana, mikäli vuorokausimarkkinoiden sulkeutumisen
jälkeiset tuotannon heilahtelut tulevat voimistumaan yhä suuremmissa määrin uu-
siutuvan tuotannon merkityksen kasvaessa. Kysyntäjoustomarkkinat kehittyvät ja
uusia sähkön markkinapaikkoja syntyy, kun tarve nopeammalle säädölle kasvaa.

EU-SysFlex -projektin Suomen demonstraation jatkon kannalta on tärkeää ottaa
huomioon AMR-mittarijärjestelmän tiedonsiirtokapasiteetissa havaitut rajoitteet.
Tästä syystä demonstraation jatkosuunnittelussa olisi hyvä olla mukana myös
AMR-mittarivalmistaja tiedonsiirron ollessa ratkaisevassa roolissa tavoiteltaessa
kuormien osallistumista uusille markkinapaikoille. Esimerkiksi mittarille lähetettä-
vien perättäisten mittauskyselyiden herätysviiveitä saattaisi olla mahdollista pie-
nentää. Demonstraation suunnittelua ajatellen keskeisimmät järjestelmät ovat ja-
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keluverkonhaltijan mittaustietojen hallintajärjestelmä sekä myyjän kaupankäynti-
järjestelmät ja näiden väliset rajapinnat. Mittaustietokantaan on pyrittävä raken-
tamaan tehokas tapa välittää myyjän kuormanohjaukset käyttöpaikkakohtaisesti.

Tutkimusprojektin demonstraatioon liittyen voitaisiin myös selvittää lämmitys-
kuormien käytettävyyttä markkinoilla. Tässä diplomityössä ei ole tutkittu sitä,
kuinka suurella todennäköisyydellä lämmityskuorma on tai ei ole käytettävissä ha-
luttuihin kysyntäjousto-ohjauksiin johtuen kuorman kytkentätilasta tai termostaa-
tin rajoittaessa lämmitystä. Tarkastelussa voisi selvittää esimerkiksi joustomarkki-
noiden historiatietoon pohjautuen optimaalisimman lämmityskuorman oletusoh-
jauskalenterin, jolla kuorma olisi kytkettävissä todennäköisimmin markkinoilla ha-
luttuun suuntaan. Esimerkiksi säätösähkömarkkinoilla lämmityksen ohjaussuunta
voi olla päälle tai pois.

AMR-mittareiden ohjausta osana myyjän tasehallintaa voisi selvittää vielä tarkem-
min jättämällä markkinanäkökulman huomiotta. Myyjän oman taseen hallinnassa
ohjauksilla ei ole markkinoiden asettamia vaatimuksia, mutta myyjä saattaa pystyä
käyttämään käyttötunnin sisällä tehtäviä ohjauksia edukseen. Tässäkin yhteydessä
on kuitenkin muistettava, että jakeluverkonhaltijan tulisi pystyä tarjoamaan täl-
lainen ohjauskanava tasapuolisesti kaikkien myyjien ja aggregaattorien käyttöön.
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8 Yhteenveto
Tässä diplomityössä selvitettiin jakeluverkkoyhtiön roolia kysyntäjoustossa. Selvi-
tyksessä tarkasteltiin jakeluverkon omaa tarvetta joustolle sekä roolia ohjausten
välittäjänä. Tarkastelun tuloksena voidaan todeta, että tässä tapauksessa jakelu-
verkkoyhtiöllä ei ole todennäköisesti omaa tarvetta kysynnän joustolle. Vuositu-
hannen alussa muodostettu näkemys pätee edelleen: verkkoyhtiön kannalta paras
vaihtoehto olisi kuormanohjauksista luopuminen kokonaan. Kuormanohjauksista
aiheutuvan huipputehon nousun vaikutus sähkön siirtomaksuun arvioitiin Helen
Sähköverkon tapauksessa olevan noin 2-3 % luokkaa.

Koska jakeluverkkoyhtiöllä ei ole joustolle tarvetta, jakeluverkkoyhtiön rooliksi jää
ohjauspalvelun tuottaminen, johon luonnollinen ohjauskanava on AMR-järjes-
telmä. Tässä työssä selvitettiin kyseisen järjestelmän kyvykkyyttä ohjauskokeen ja
keskeisimmiksi katsottujen markkinatoimijoiden haastattelujen avulla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin keinoja toteuttaa nykyisellä AMR-järjestelmällä kuor-
manohjauskanava, joka mahdollistaisi markkinatoimijoiden tarjota tätä pääsään-
töisesti sähkölämmityksestä muodostuvaa kuormaa Fingridin säätösähkö- tai
Nordpoolin Elbas-markkinalle. Työssä arvioitiin Helen Sähköverkon verkkoalueelle
sijoittuvan sähkölämmitteisten rakennusten kysyntäjoustopotentiaalin olevan noin
20 MW täysin varaavaa ja noin 30 MW suoraa tai osittain varaavaa sähkölämmi-
tystä. Yhteensä Suomessa on potentiaalia, hieman lähteistä riippuen, 1000–1800
MW.

Tässä diplomityössä tehdyn selvityksen perusteella suositellaan, että nykyisen en-
simmäisen sukupolven etäluentajärjestelmän pohjalta jakeluverkkoyhtiön ei kan-
nata lähteä aktiivisesti rakentamaan kuormanohjauskanavaa, joka mahdollistaisi
sähkölämmityskuormien osallistumisen päivänsisäisille markkinapaikoille. Nykyiset
AMR-mittarijärjestelmät on suunniteltu noin kymmenen vuoden takaisen vaati-
mustason mukaisiksi, jolloin suunnittelun pääpaino oli tuntimittaustiedon keräämi-
sessä ja kuormanohjauksen vasteaika suunniteltiin palvelemaan kiinteitä kellonai-
kaohjauksia. Mittarivalmistajien, mittauspalveluntuottajien sekä kysyntäjoustopal-
veluita myyvän energiayhtiön haastatteluiden pohjalta muodostui kuva, että päi-
vänsisäisille markkinoille suunnitellut ohjaukset kannattaa toteuttaa mittareista
erillisillä laitteilla ja järjestelmillä, joita on jo tälläkin hetkellä markkinoilla.

AMR-mittareilla toteuttavaa kuormanohjauskanavaa on kuitenkin tarkoitus tes-
tata osana EU-SysFlex –projektin joustodemonstraatiota. Tämän työn tulosten va-
lossa demonstraation suhteen esitetään, että jatkotutkimuksen pääpaino voisi olla
esimerkiksi AMR-mittareilla ohjattavan lämmityskuorman käytettävyydessä, oh-
jausaikataulun optimoinnissa ja AMR-mittariohjauksen käyttämisessä osana säh-
kön myyjän tasehallintaa. Demonstraation tarvitsemaan kehitystyöhön olisi hyvä
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saada mittarivalmistaja ja mittauspalveluntuottaja mukaan. Ilman mittarivalmis-
tajan ja palveluntuottajan kanssa tehtyä tiedonsiirron ja luentajärjestelmän opti-
mointia, kannattaa tutkimuksen pääpaino keskittää vaihtoehtoisiin joustoresurs-
sien ohjausratkaisuihin.

Markkinatoimijoiden haastatteluissa käytiin läpi myös näkymiä seuraavan sukupol-
ven AMR-järjestelmiin. Älyverkkotyöryhmän suosituksen mukaan seuraavan suku-
polven AMR-mittareihin on mahdollisesti tulossa kuormanohjaustoiminnallisuus ja
jakeluverkkoyhtiöiden kuormanohjauksista luovuttaisiin siirryttäessä markkinaeh-
toiseen kuormanohjaukseen vuonna 2021. Sähkönjakeluverkko toimisi jatkossa osal-
taan kysyntäjouston mahdollistajana tarjoamalla teknisen alustan kysyntäjoustolle.
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