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Tiivistelmä
Tämän STOK – Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy:n tuottaman raportin
tarkoituksena on tarkastella asumisen energiatehokkuutta asukkaan eli käyttäjän näkökulmasta. Raportin
alussa tarkastellaan käyttäjälähtöisyyttä teoreettiselta pohjalta, jonka jälkeen esitellään STOKissa
kehitetty Talotekniikkainfo.fi – verkkopalvelu ja siihen liittyvä käyttäjänäkökulma. Raportti painottuu
kotitalouden energiaseurantaan, ja sitä tarkastellaan raportissa seuraavaksi. Kotitalouden
energiaseurantaan liittyy myös siitä saatava kuluttajatutkimustieto. Kuluttajatutkimusta energia- ja
sähkönseurannasta on tehty maailmalla jonkin verran, ja tässä raportissa esitetään tutkimusten
keskeisimmät tulokset. Raportissa käsitellään myös suomalaisittain kuluttajatutkimus- ja käyttäjätietoa
sekä teoreettisella tasolla että käytännön kokemusten perusteella.
Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKissa on myös vuodesta 2010 tehty omaa
sähkönseurantaa kolmessa pilotti- eli Living Lab -kohteessa. Tässä raportissa on yhteenveto STOK Living
Lab – kohteista ja niistä saaduista käyttäjäkokemuksista. Yhtenä tärkeänä osiona raportissa on STOKissa
kehitetty energian tosiaikainen seurantapalvelu Asemon esittely ja tarkastelu käyttäjänäkökulmasta. Sekä
Talotekniikkainfo- että Asemo-palveluissa käyttäjät ovat olleet mukana kehittämässä palveluiden
käyttöliittymiä. STOKissa kehitetylle Asemo-palvelulle ja sekä muille vastaaville näyttäisi olevan
kiinnostusta ja tarvetta, sillä erilaiset energiankulutuspoikkeamista hälyttävät palvelut ja
sähkönkulutuksesta kertovat näytöt kiinnostavat kuluttajia.
Energiaseurantaa tutkittaessa on huomattu, että välitön palaute kulutuksesta on keskeinen tekijä siinä,
tiedostaako kuluttaja kulutuksen ja muuttuvatko energiankulutustavat palautteen seurauksena. Palaute
onkin tehokkainta, kun se on välitöntä ja näyttää selvästi tietystä toiminnasta johtuvan seurauksen. STOK
Living Lab – kohteiden asukkaiden mukaan kodin sähkönseuranta tuntuu muuttaneen asukkaiden
asenteita ja tapoja. Varsinaisia prosenteilla mitattavia säästöjä perheet eivät ole pystyneet laskemaan,
mutta kulutusta on alkanut tiedostamaan ja yhden perheen sähkölaskukin on sähkönseurannan myötä
pienentynyt.
Energian hinnan noustessa tulevaisuudessa motiivi säästää energiaa kasvaa myös kotitalouksissa.
Energian- ja sähkönseurannan käyttäjätutkimustulosten mukaan sähkönkulutusseurannan ja siitä
saatavan kulutuspalautteen avulla on realistisesti kotitalouksissa säästettävissä 5-12 prosenttia
energiankulutuksesta. Valtakunnan tasolla luku on jo huomattava, ja kotitaloudet voivatkin omalta
osaltaan olla mukana EU:n ja Suomen energiansäästötalkoissa.
Tämä raportti on tuotettu osana Etelä-Suomen EAKR-rahoitteista SouthWood-hanketta, jossa
osatoteuttajina olivat Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOK / Posintra Oy, Lahden
tiede- ja yrityspuisto Oy, Innopark Programmes Oy, Kouvola Innovation Oy, Lahden ammattikorkeakoulun
tekniikan laitos sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
Hankkeessa tuotettu ohjelmisto on
http://www.stok.fi/talotekniikkainfo/.
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Abstract
The aim of this report, produced by STOK – Electrical Building Services Centre, Posintra Oy, is to examine
the energy efficiency of everyday living from the view point of a household resident and a user. In the
beginning of the report, user-based methods in innovations and in R&D sector are studied on a theoretic
level. After this, a network service developed in STOK called Talotekniikkainfo.fi is presented from the
user´s point of view. The report focuses on the energy monitoring of a household which is examined next
in the report. Consumer feedback is also related to the household energy monitoring. There are some
studies made about the consumer feedback on energy or electricity consumption, and the most
fundamental results of these studies are presented in this report. The report presents also Finnish
consumer feedback experiences.
From 2010, STOK has been gathering some domestic electricity consumption data from three Finnish
households. This report summarizes the facts of these pilot households, also called as Living Labs, and
reports the household resident´s experiences related to the electricity monitoring in their households.
One important chapter in this report is the introduction of a real time energy monitoring service Asemo
which is developed in STOK. The service is also considered from a user´s point of view. Both in
Talotekniikkainfo.fi and in Asemo services the users have been involved in the user interface
development process. It appears that there is a demand and an interest for services like Asemo, as
consumers are interested in different kinds of services alarming from energy consumption deviations and
displays that show electricity consumption of a household.
By studying energy consumption, it has been discovered that the immediate feedback on one´s
consumption is a key factor in whether a consumer acknowledges one´s consumption and whether there
are any changes in energy consumption behavior as a result of the feedback. The energy consumption
feedback is the most effective when it is immediate and shows a direct link between action and effect.
According to STOK´s Living Lab residents the electricity monitoring in their households has changed the
residents´ approach and behavior towards energy consumption. Actual percentage of a decrease in
energy consumption is difficult to calculate, but the residents have become more aware of their
consumption and at least in one Living Lab the electricity bill has diminished.
As the price of energy increases in the future, the motive to save energy also increases in households.
According to the results of studies made about the consumers´ energy and electricity consumption, it is
realistic to save 5-12 per cent of household´s energy consumption with the help of energy monitoring and
its feedback. In the national level the figures are notable, and in this way the households can take part in
the EU´s and Finland´s energy saving measures.
This report is produced as a part of a project called SouthWood which was mainly funded by the EU´s
Regional Development fund, Southern Finland program. The partners involved in the project were STOK –
Electrical Building Services Centre, Posintra Oy, Lahti Science and Business Park, Innopark Programmes
Oy, Kouvola Innovation Oy, Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology and Lappeenranta
University of Technology.
The software produced in the project is published as an open source code and is available from STOK´s
Internet pages: http://www.stok.fi/talotekniikkainfo/.

Esipuhe
Nykyajan käyttäjäkokemukset tuotteesta tai palvelusta tulevat olla miellyttäviä, jotta käyttäjä on
tyytyväinen ostamaansa, suosittelee tuotetta tai palvelua muille ja ostaa myös muita siihen liittyviä
lisäpalveluita tai – tuotteita. Pitkäaikainen käyttäjätyytyväisyys luo myös uskollisia ja pitkäkestoisia
asiakkuuksia. Käyttöliittymien sujuva ja mutkaton käyttö korostuu tämän päivän elektroniikkavaltaisessa
yhteiskunnassa, ja niitä suunnitellaan yhä uudenlaisiin sovelluksiin ja tarpeisiin.
Vuonna 2009 säädetyt Valtioneuvoston asetukset velvoittavat, että sähköverkonhaltijoiden tulee
ilmoittaa asiakkailleen näiden edellisen vuorokauden tuntikohtaiset sähkömittarilukemat ilman erillistä
maksua. Energialaitoksia ei kuitenkaan velvoiteta tarjoamaan asukkaille reaaliaikaista
sähkönkulutustietoa. STOK – Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy:ssä on
kehitetty ohjelmisto, joka kerää kotitalouden sähkön päämittauksesta sähkökulutustietoa sekuntitasolla.
Asukkaat näkevät kotitaloutensa hetkellisen sähkönkulutustehon päivittyvänä käyränä Internetin
selaimella tai älypuhelimella. Pääajatuksena on, että asukas näkee kulutuksestaan aiheutuvan palautteen
heti. Tällöin kulutuspalaute on tehokkainta ja sitä kautta sähkönkäyttötottumusten muutokset
potentiaalisempia. STOKissa on kokeiltu kotitalouden sähkönseurantaa muutamassa testikohteessa
vuodesta 2010 lähtien.
Taustana kotitalouden sähkönseurannan kehitystyölle on Porvoon kaupungin halu kehittää
vähäpäästöistä asumista. Konkreettinen esimerkki kehitystyöstä on Skaftkärr-hanke. Skaftkärr on
Porvooseen 2010-luvulla rakentuva noin 6 000 asukkaan energiatehokas asuinalue, jota suunniteltaessa
kaavoitusprosessiin on tuotu mukaan energiatehokkuus. Skaftkärrin alueen suunnittelutyötä ja
innovointia on tehty laajassa yhteistyössä muun muassa viranomaisten, rakennuttajien,
energiantuottajien ja muiden yritysten sekä tulevien asukkaiden kanssa. Skaftkärr-hankkeen yhtenä
osiona on Living Lab -toiminta, jossa luodaan puitteet kehitystyölle, vuorovaikutukselle ja sähkön
kulutuksen vähentämiselle käyttäen apuna älykästä ja helppokäyttöistä ohjausjärjestelmää. Skaftkärr on
uudenlainen testialue, jota kehitetään eri osapuolten yhteisenä ns. tosielämän kehitysalustana.
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1 Johdanto
Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOK / Posintra Oy oli mukana
puutuotevalmistuksen ja rakentamisen kehittämistä edistävässä SouthWood-hankkeessa. STOKin
toteuttamassa osaprojektissa Talotekniikkaa valmistaloihin kehitettiin pientalorakentajan avuksi
verkkopalvelu Talotekniikkainfo. Sen päätarkoituksena on helpottaa taloteknisten laitteiden valintaa
pientaloihin. Talotekniikkaa valmistaloihin – osahankkeessa on myös seurattu kolmen pilottikohteina
toimivien kotitalouksien sähkönkulutusta ohjelmistolla, joka on aiemmin kehitetty EAKRrahoitteisessa Asumisen ekotehokkuuden monitorointipalvelu (AsEMo) – hankkeessa. Ohjelmisto on
energian tosiaikaiseen seurantaan kehitetty palvelu, joka sai uudeksi nimekseen Asemo. Palvelun
käyttöliittymän toteutusta loppukäyttäjälle asti on tuettu ja kehitetty Talotekniikkaa valmistaloihin –
osahankkeen avulla. Tulevaisuudessa asukkaat voivat seurata sähkönkulutustaan Internetistä Asemopalvelun avulla, jos kotitalouteen on asennettu tietyt tekniset laitteet sähkönseurantaa varten.
Lisätietoa teknisistä edellytyksistä ja energianseurantapalvelusta löytyy AsEMo – hankkeen
loppuraportista ”Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu”, joka on ladattavissa osoitteesta
http://www.stok.fi/Hankkeet/AsEMo.html.
Tämä raportti on käyttäjälähtöisempi jatkumo AsEMo – hankkeen loppuraporttiin, joka keskittyi
energiaseurantapalvelun tekniseen toteutukseen STOKissa ja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden
tiedekunnan Lahden keskuksessa. Tässä raportissa pohditaan Talotekniikkainfo- ja Asemopalveluiden toimivuutta käyttäjänäkökulmasta sekä kuvataan pilottikohteet eli Living Labit. Raportin
pääpaino on energiaseurannassa.
SouthWood-hanketta toteutettiin viidessä Etelä-Suomen maakunnassa. Osatoteuttajina toimivat
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Innopark Programmes Oy, STOK – Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus / Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan
laitos sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hanketta rahoittaa pääosin Euroopan
aluekehitysrahaston Etelä-Suomen ohjelma.
Hankkeessa
tuotettu
ohjelmisto
http://www.stok.fi/talotekniikkainfo/.
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2 Käyttäjät mukana kehitystyössä
Tuotekehityksessä ja innovaatioiden syntymisessä käyttäjien merkitys on tunnistettu jo
vuosikymmenien ajan, ja viime vuosina käyttäjien huomioon ottaminen on korostunut. Eniten
käyttäjälähtöisyyttä on käytetty ja kehitetty tieto- sekä viestintäteknologian parissa. Tällöin käyttäjä
käytti teknologiaa perinteisesti työpaikallaan. Vankimmat perinteet käyttäjätutkimuksella on
ammattikäyttäjien ja yritysasiakkaiden parista, jossa myös luonteiset väylät, kuten yhteiset
tuotekehityshankkeet, ovat mahdollistaneet kehittäjien ja käyttäjien yhteistyötä. Useat
käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkalut on myös kehitetty ammattilaisten käyttäjien keskuudessa.
(Heiskanen ym. 2007, 7 ja 8)
Käyttäjätietoa tutkitaan monella eri tieteenalalla. Menetelmiä joilla käyttäjät osallistuvat
tutkimukseen on monia. Näitä ovat esimerkiksi haastattelut, ryhmäkeskustelut, käyttäjäkeskeinen
tuotekehitys, käyttäjien tai edelläkävijäkäyttäjien seuranta, konseptitestaus, beetatestaus, idealisoitu
muotoilu ja osallistuva ergonomia. Käyttöä koskeva tieto on keskeistä tuotteen tai palvelun tekniselle
toteutukselle, markkinoinnille, liiketoiminnalle, huollon ja teknisen tuen suunnittelulle ja käyttäjille
itselleen. Huonosti suunnitellusta tuotteesta suurin harmi ja kulu koituvat käyttäjälle, joka joutuu
harrastamaan huonoilla välineillä tai tuhraamaan työaikaansa. Käyttäjät voivatkin tuottaa suoraan
tuoteideoita ja syvällistä ymmärtämystä siitä, kuinka tuotteiden pitäisi toimia heidän
ympäristöissään. (Heiskanen ym. 2007, 2; Hyysalo 2006, 5 ja 13)
Yritykset ovat käyttäneet innovaatio- ja tuotekehitysprosesseissaan myös niin sanottuja kärki- tai
edelläkävijäkäyttäjiä (engl. lead users). Von Hippelin kehittämän ajatuksen mukaan ”kärkikäyttäjät
ovat käyttäjiä, jotka kohtaavat tarpeen muita käyttäjiä aiemmin ja jotka itse innovoivat
ratkaistakseen ongelmiaan” (Heiskanen ym. 2007, 9). Tosin myös tavallisten käyttäjien panosta
innovaatioprosesseissa on huomioitu yhä laajemmin. Tuotteiden ja palveluiden kehittäjät ja käyttäjät
voivat olla hyvin erilaisia ihmisiä erilaisine taitoineen ja toimintaympäristöineen. Tuotekehittäjille
uusi tekninen laite voi olla itsestäänselvyys, kun taas laitteen käyttäjä voi olla esimerkiksi vanhus,
joka käyttää uutta hoivateknologiaa. Tällöin tuotekehittäjän ja käyttäjän näkemys ja osaaminen ovat
hyvin erilaiset. (Heiskanen ym. 2007, 7 ja 9; von Hippel 2005, 22)
Käyttäjätutkimukseen liittyy käyttäjän osallistaminen, joten pelkästään käyttäjiltä kysyminen
tuotteesta tai palvelusta ei ole riittävä ratkaisu. Erilaisille käyttäjätutkimusmenetelmille on siis
tarvetta, mutta käyttäjien osallistumisessa on myös rajoitteita. Esimerkiksi käyttäjien tietämys ja
osaaminen tuotekehitysprosessista ovat rajallisia. Käyttäjäjoukon tulisi myös olla tarpeeksi edustava.
Käyttäjät eivät myöskään välttämättä osaa tunnistaa tai ilmaista (tulevia) mieltymyksiään, tarpeitaan
ja käyttöympäristöjään. Myös se, osaavatko kuluttajat eli käyttäjät ennustaa omia valintojaan tai
mieltymyksiään, ei ole itsestään selvää. (Heiskanen ym. 2007, 11 ja 12)
Tutkittaessa teknologian käyttöä on havaittu, että teknologioita omaksutaan harvoin sellaisenaan.
Käyttäjät kesyttävät ja kotouttavat (engl. domesticate) uusia asioita siten, että ne soveltuvat heidän
aiempiin tapoihinsa järjestää ja toimia. Uuden teknologian käyttöön liittyviä piirteitä on melkein
mahdotonta saada tehdyksi oikein ennen käyttöönottoa. Uusi tuote saakin täyden potentiaalinsa
esiin vasta seuraavien tuoteversioiden myötä käyttäjien keksiessä uusia tapoja hyödyntää
teknologiaa ja hylätessä joitakin osia sen toiminnoista. Muutosten tekeminen ja täyden potentiaalin
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saavuttaminen helpottuu ja tehostuu, kun käyttäjät ja oikea käyttöympäristö ovat tuotekehittäjille
tuttuja alusta alkaen. Teknologian käytöstä on myös hyvä muistaa, että käyttäjänä on harvoin vain
yksi ihminen; teknologiaa käytetään yhdessä, ja käyttö on vuorovaikutuksellista ja liittyy toisten
tekemisiin. Lisäksi teknologian käyttö on haurasta; usein suuri osa teknologiatoiminnoista jää
käyttämättä, jos kollegat, ystävät tai sukulaiset eivät ole auttamassa. Myös oheispalveluiden,
neuvonnan ja huollon on toimittava moitteettomasti. (Hyysalo 2006, 6, 34 ja 42)
Tuotekehitystä tekevälle yritykselle pilottikohteet ja niiden vanavedessä tuleva muu varhainen käyttö
ovat tärkeä haaste ja varhaisen käyttäjäkokemustiedon keruun paikka. Pilottikohteiden avulla yritys
oppii virheistä ja suunnittelupuutteista. Ne paljastavat myös sitä, kuinka laite sopii
käyttöympäristöjen infrastruktuuriin ja kuinka se muuttaa käytäntöjä. Yritys saa tietoa myös siitä,
kuinka käyttäjät jatkavat tuotteen tai sen ominaisuuksien muokkaamista ja millaisia uusia
mahdollisuuksia laite tuo käyttäjien kautta esiin. (Hyysalo 2006, 58)
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3 Pientalorakentajan energiatehokkaan talotekniikan valinta
Käytettävyys ja kuluttajien valinnat ovat tärkeässä osassa myös pientalorakentamisessa.
Omakotirakentaja valitsee taloonsa tarvittavan tekniikan ajatellen sen energiatehokkuutta,
kustannuksia ja käytettävyyttä. Erikoistutkija Sami Karjalaisen mukaan talotekniikan tulisikin olla
käyttäjää ajatellen niin yksinkertaista, ettei käyttöohjeita tarvitsisi lukea (Talotekniikka-lehti 2012,
19). Karjalaisen mukaan käyttäjät kehittävät omia uskomuksia joiden mukaan käyttävät taloteknisiä
järjestelmiä, jos ne eivät ole yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Tästä voi aiheutua laitteiden
vääränlaista käyttöä ja turhaa energian kulutusta. (Talotekniikka-lehti 2012, 20)
Rakentamisen energiatehokkuus ja tiukentuvat rakentamismääräykset vaativat myös
pientalorakentamiselta entistä enemmän. Rakennusmestari Petri Sallisen mukaan Suomessa
pientalorakentaminen on eurooppalaisittain hyvin korkeatasoista sekä rakennus- että
talotekniikassa. Jopa edelläkävijänä pidettyyn Saksaan verrattuna pientalorakentaminen on
Suomessa vähintään yhtä hyvällä tasolla. Kuitenkin energiatehokkaan ja oikeanlaisen talotekniikan
yhdistämisessä taloon on vielä parantamisen varaa. Esimerkiksi maalämmön käytössä pientaloissa on
tullut ylilyöntejä, kun hyvin pieniin taloihin on asennettu maalämpölaitteita, joissa
maalämpöinvestoinnin takaisinmaksuaika voi olla vuosikymmeniä. Tällöin talon rakentamisen ja
varustelun osa-alueet eivät ole tasapainossa perustamiskustannusten ja säästöjen suhteen. Lisäksi
uudet rakennettavat talot tarvitsevat yhä vähemmän ulkopuolista lämmöntuottoa. Tällä hetkellä
lämmöntuottolaitteet on suunniteltu suurilta osin vanhoja kulutustasoja vastaaviksi, mistä johtuen
vähän energiaa kuluttavaan pientaloon saattaa joutua asentamaan hyvin ylitehoisia
lämmitysjärjestelmiä. (Talotekniikka-lehti 2011, 54 ja 56)
Omakotitalon rakentaminen on perheelle suuri projekti, jossa on mukana monia osapuolia ja
vaiheita. Liikkeelle lähdetään suunnittelusta, joka jo itsessään käsittää monia osapuolia kuten
rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelun. Suunnittelu tulisi tehdä kokonaisvaltaisesti huomioiden kaikki
osa-alueet alusta asti, jotta saadaan helpoimmin aikaan toimiva, pitkäikäinen ja kustannuksiltaan
järkevä kokonaisuus.
Erityisesti viimeisenä viitenä vuotena rakentaminen on kehittynyt niin, etteivät vuosikymmenten
takainen suunnittelukulttuuri ja asenteet enää toimi. Kommunikaation lisääminen ja avoin yhteistyö
ja linkittyminen kaikkien pientalorakentamisen osapuolten kesken ovat tulevaisuuden uudempia
menettelytapoja. (Talotekniikka-lehti 2011, 55 ja 56)

3.1 Talotekniikkainfo.fi – verkkopalvelu pientalorakentajan avuksi
Talotekniikkainfo.fi on uusi verkkopalvelu, joka on kehitetty pientalorakentajan avuksi.
Pientalorakentamiseen liittyviä infosivustoja on Internetissä lukuisia, joten tarjolla oleva tieto on
hajanaista. Lisäksi huomioon otettavia seikkoja on paljon, kun perhe ryhtyy omakotitalon
rakentamisprojektiin. Talopakettien suosion kasvaessa on myös huomattu, että talopaketit ja
talotekniset laitteet voivat olla joskus epäsoveltuvia keskenään. Näihin tarpeisiin vastaamaan
kehitettiin www.talotekniikkainfo.fi (Kuva 1).
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Talotekniikkainfo.fi – palvelun tärkein tarkoitus on helpottaa taloteknisten laitteiden valintaa
pientaloihin (kts. Kuva 2). Sivusto tarjoaa ohjeistusta myös siihen, miten rakentaminen kannattaa
suunnitella ja aloittaa. Palvelusta pientalorakentaja voi etsiä myös LVI-, sähkö- tai
arkkitehtisuunnittelijoiden yhteystietoja koko Suomen alueelta.

Kuva 1. Talotekniikkainfo.fi – verkkopalvelun etusivunäkymä.

Sivustoa kehitettäessä yhtenä tavoitteena oli luoda taloteollisuuden ja kuluttajien käyttöön ohjeistoa
siitä, mitä vaatimuksia talotekniikka asettaa rakennukselle ja sen mitoitukselle. Tämän
toteuttamiseksi Talotekniikkainfo.fi on linkitetty toimimaan yhdessä www.talovertailu.fi –sivuston
kanssa. Talovertailu.fi – sivustolla voi verrata eri talovalmistajien talomalleja. Talotekniikkainfossa
kuluttaja voi tehdä valintoja joko talomallin tiedoilla tai omilla hakukriteereillä, joiden perusteella
tietokanta valitsee asetettujen hakuehtojen mukaisesti laitteet, ja taloon sopivia laitteita voi verrata
keskenään.
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Kuva 2. Talotekniikkainfo.fi – verkkopalvelun Laitehaku-näkymä, jossa voi etsiä tietokannasta taloteknisiä laitteita.

Palvelun toivotaan toimivan pientalorakentamisen osapuolten linkkinä ja kommunikaatiokanavana.
Pääpainopiste on kuitenkin talotekniikassa. Talotekniikkainfon ollessa laitetoimittajista riippumaton
ja puolueeton palvelu se ei edusta mitään tiettyä laitevalmistajaa. Tämä antaa palvelulle
uskottavuutta, eikä ohjaa kuluttajia tekemään tietynlaisia laitevalintoja. Palvelu auttaa rakentamista
suunnittelevaa ymmärtämään taloteknisten valintojen tärkeyden jo hankkeen alkuvaiheessa. Talo ja
siinä käytettävä talotekniikka tulisi suunnitella kokonaisuutena alusta lähtien, koska tiukentuvat
määräykset korostavat kokonaisvaltaista suunnittelua aiempaa enemmän. Kun rakentamisprojektin
kaikki osapuolet ovat tietoisia toistensa tekemisistä, prosessi on yhdenmukaisempi tuoden laatua ja
tehokkuutta rakentamiseen.
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3.2 Talotekniikkainfo ja käyttäjälähtöisyys
Talotekniikkainfo-palvelun kehitystyötä on tehty jo parin vuoden ajan. Tämä osoittaa, että
verkkopalvelun kehitystyö raakaversiosta kuluttajalle asti ulottuvaan palveluun vie aikaa. Lisäksi
projektin aikana voi tapahtua projektityöskentelylle luontaisia, projektista riippumattomia ja
odottamattomia viivytyksiä, kuten esimerkiksi henkilöstön vaihdoksia ja sopivien palveluntuottajien
puuttumista.
Aivan aluksi Talotekniikkainfo-palvelun sisältöä ja määrittelyä on aloitettu pohtimaan oman,
taloteknistä asiantuntemusta omaavan, projektihenkilöstön voimin. Tärkeänä eteenpäin vievänä
ajatuksena on ollut palvelun mielekäs ja looginen käyttäminen omakotiasukkaan ja kuluttajan
näkökulmasta. Tämän jälkeen teknisen ohjelmoinnin ja sivuston tuottaja on otettu kehitystyöhön
mukaan. Kun sivuston kehitystyö on ollut siinä vaiheessa, että sisällöntuottajia eli laitevalmistajia ja
laitteita on voitu syöttää tietokantaan, myös laitevalmistajien edustajat ovat olleet mukana
kehittämässä palvelua.
Palvelu kehittyy edelleen, ja siihen on tehty parannustöitä heti demoversion valmiiksi saamisen
jälkeen. Kun palvelua on aloitettu käyttämään, on huomattu virheellisiä kohtia ja epäloogisuuksia,
jotka on sittemmin korjattu. Yksi korjaustyö on ollut esimerkiksi se, että taloteknisten laitteiden
hakutoimintoja on tarkennettu, jottei tietokanta antaisi hakuvaihtoehtoihin mitoitukseltaan taloon
liian suuria ilmanvaihtokoneita.
Palvelun kehitystä pyritään jatkamaan hankkeen jälkeenkin. Palvelu on kehitetty avoimella
lähdekoodilla joka löytyy Internetistä osoitteesta http://www.stok.fi/talotekniikkainfo/. Kyseisellä
lähdekoodilla
on
hyvin
laajat
käyttömahdollisuudet
esimerkiksi
monenlaisten
tiedonkokoamispalveluiden kehittämiseen.
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4 Kotitalouden energiaseuranta
Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKissa Porvoossa on kehitetty energian
tosiaikainen seurantapalvelu Asemo. Lisäksi STOKissa seurataan kolmen pilottikohteina toimivien
kotitalouksien energiankulutusta. Tällä hetkellä kohteissa seurataan vain sähkönkulutusta, mutta
tulevaisuudessa mahdollisuus esimerkiksi lämpimän käyttöveden, kaukolämmön tai maakaasun
kulutuksen seurantaan on olemassa.

4.1 Kuluttajatutkimustietoa energiaseurannasta
Energia- ja sähkönseurannasta on tehty jonkin verran tutkimuksia, ja artikkeleita joissa tarkastellaan
tutkimuksia yhteenvetomaisesti, löytyy muutama. Corinna Fischerin (2008) mukaan sähkö on
”matalan kiinnostuksen tuote”; se on abstraktia, näkymätöntä eikä sitä voi koskettaa. Sähköä ei
kuluteta suoraan vain jonkin laitteen tai muun toimen kautta. Sähkön näkymättömyyden vuoksi
kuluttaja saa huonosti palautetta kulutuksestaan eikä näe säästön konkreettisia vaikutuksia
esimerkiksi ympäristön kannalta ajateltuna. Kuluttaja kokee, että sähkönkulutus on jotain, mihin hän
ei voi vaikuttaa. (Fischer 2008, 80)
Fischerin ja Duschan (2009) mukaan palaute sähkönkulutuksesta on vielä kaukana siitä mitä se voisi
olla. Esimerkiksi Saksassa olemassa olevat palautteen lähteet ovat sähkömittari ja sähkölasku.
Mittarin luku itse on hankalaa, sillä omistusasunnoissa mittari on yleensä piilossa esimerkiksi
kellarissa, ja vuokra-asunnoissa mittari on suljettu kaappiin. Sähkömittarin seuraamisesta täytyy siis
olla niin kiinnostunut, että näkee sen lukemiseen vaivaa. Normaalia sähkömittaria seuraamalla on
myös vaikea vertailla omaa kulutusta, koska mittari on koko ajan käynnissä. (Fischer ja Duscha 2009,
116)
Jotta sähkön säästäminen on mahdollista, tulee kuluttajan saada palautetta kulutuksestaan. On
vaikea vähentää kulutusta, jos ei tiedä lähtökohtiaan. Käyttäytymistieteiden teorioiden perusteella
voidaan päätellä, että palaute on tehokkainta, kun se:




on välitöntä ja kiinnittää tehokkaasti kuluttajan huomion
näyttää selvästi tietystä toiminnasta johtuvat seuraukset
aktivoi useita motiiveja, jotka vetoavat erilaisiin kuluttajaryhmiin (esimerkiksi
kustannussäästöt, luonnonvarojen säästäminen, päästöjen vähentäminen, kilpailu). (Fischer
2008, 83)

Fischer (2008) tarkasteli 21 alkuperäistä tutkimusta ja viittä kirjallisuuskatsausta liittyen
sähkönkulutukseen ja kuluttajien käyttäytymiseen, asenteisiin ja toiveisiin palautetavasta.
Tutkimukset oli tehty Yhdysvalloissa, Japanissa, Länsi-Euroopan maissa sekä Pohjoismaissa, joista
kaksi Suomessa.
Tutkimuksissa tarkasteltuja energiankulutuksen palautetapoja oli useita. Jotta kulutuspalaute olisi
tehokasta, sen esiintymistaajuudella, kestolla ja sisällöllä on merkitystä. Mitä pikimmin kuluttaja saa
palautteen sähkönkäytöstään, sitä tehokkaampaa palaute on. Nopea palaute auttaa ymmärtämään
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teon seuraukset. Mitä pidempään palautteen antamista jatketaan, sitä paremmin palaute voi auttaa
muuttamaan käyttäytymistä ja kulutusta. Palautteen sisältö voidaan ilmoittaa esimerkiksi pelkkänä
sähkönkulutuksena yksikössä kWh, tai kulutuksesta aiheutuvina ympäristövaikutuksina. Erilaiset
palautesisällöt aktivoivat erilaisia motiiveja, joista erilaiset kuluttajat valikoivat omansa.
Kulutuspalautetta tehostaa myös kulutuksen pilkkominen laitetasolle. Tämä auttaa tehokkaimmin
ymmärtämään teoista aiheutuvan seurauksen ja viemään sen yksilötasolle asti. Myös
kulutuspalautteen esitystavalla ja medialla voi olla merkitystä. Palautteen esitystapa voi olla
kirjoitettu materiaali, kuten sähkölasku tai esite energiansäästötoimenpiteistä. Esitystapa voi olla
myös elektroninen, kuten näyttö joka kertoo laitekohtaisen sähkönkulutuksen. Kulutuspalautetta voi
tehostaa myös vertailutietoja tarjoamalla. Vertailua voidaan tarjota kahdenlaista, oman kulutuksen
historiatietona verrattuna nykykulutukseen tai oman kulutuksen vertailuna muihin kotitalouksiin.
Kulutuspalautteen tehostamiseksi voidaan myös lähettää kotiin esimerkiksi energiansäästöstä
kertovia lehtisiä tai tarjota rahaan perustuvia kannustimia. (Fischer 2008, 85 ja 86)
Kirjallisuuskatsauksen perusteella Fischer (2008) totesi palautteen stimuloivan energian, erityisesti
sähkön säästämiseen. Kaikki tutkimukset eivät kertoneet suorista säästöistä, mutta niissä joissa
kerrottiin, energiansäästöt vaihtelivat 1,1 – 20 prosentin välillä. Tavallisimmin säästöt olivat 5 – 12 %.
Muutamassa tutkimuksessa säästöjä ei havaittu lainkaan. Suurimmat säästöt saatiin tutkimuksissa,
joissa kulutuspalaute





annettiin usein (päivittäin tai useammin)
oli pilkottu laite- tai päiväkohtaiseksi
oli interaktiivista ja osallisti kotitalouksia, ja/tai
oli tietokoneen välityksellä annettua tarjoten erilaisia palautevaihtoehtoja. (Fischer 2008, 87
ja 97)

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi yleisesti voidaan sanoa, että palaute tulee olla helposti
ymmärrettävässä ja mielenkiintoisessa muodossa. Palautetta voi myös tehostaa tarjoamalla
vertailutietoa omaan kulutushistoriaan tai muihin kotitalouksiin. Lisäksi kun palautetta annetaan
pidemmällä aikavälillä, kulutuskäyttäytymisessä saadaan aikaan pysyvämpiä muutoksia. (Fischer
2008, 101)
Toisessa kirjallisuuskatsauksessa (Darby 2006) mainitaan suora ja epäsuora kulutuspalaute. Suora
palaute saadaan välittömästi sähkömittarista tai energiankulutustietoa antavasta näytöstä, ja sen
avulla saadut säästöt vaihtelevat 5 – 15 prosentin välillä. Epäsuoraa kulutuspalautetta on käsitelty
jollain lailla, ennen kuin palauteinformaatio päätyy kuluttajalle. Esimerkki epäsuorasta palautteesta
on kuluttajan saama sähkölasku. Darbyn (2006) mukaan säästöt epäsuorasta palautteesta ovat
vaihdelleet 0 – 10 prosentin välillä. Oman kulutuksen historiatietopalaute vaikuttaisi olevan
tehokkaampi palautekeino kuin toisen kotitalouden kulutustietoihin vertaaminen. Nyrkkisääntönä
voisi sanoa, että jos uusi käyttäytymistapa tai kulutustottumus muodostuu kolmen tai useamman
kuukauden aikavälillä, se todennäköisesti jää pysyväksi. Tosin tavan muutos vaatii jatkuvaa
palautteen saamista vastaisuudessakin. (Darby 2006, 3 ja 4)
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4.2 STOK Living Labit
STOKissa on vuodesta 2010 alkaen tehty energiaseurannan pilotointia oikeissa kotitalouksissa.
Kyseessä on niin sanottu Living Lab – toiminta, jolla tarkoitetaan kaikenlaista käyttäjälähtöistä
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka tapahtuu aidoissa käyttötilanteissa (Orava 2009, 10).
Tässä tapauksessa STOKissa seurataan Living Lab- kohteina toimivien kotitalouksien reaaliaikaista
sähkönkulutusta. Tarkoituksena on kerätä asukkaiden kokemuksia ja havaintoja sähkönseurannasta
sekä kulutustottumuksien muutoksista, ja kerätä sähkönseurantadata tietokantaan, josta sitä voi
myöhemmin hyödyntää tutkimus- ja kehitystyössä.
Kotitalouksien sähkönseuranta on aloitettu eri aikoihin; STOK Living Lab 0 oli ensimmäinen kohde,
josta alettiin vastaanottaa sähkönkulutustietoa. Tarvittava laitteisto asennettiin kotitalouteen
huhtikuussa 2010. Seuraavana sähkönseurantakohteeksi saatiin STOK Living Lab 1 kesäkuussa 2010.
STOK Living Lab 2 alkoi lähettää sähkönkulutustietoa syyskuussa 2010. STOK Living Lab 0 ja 1 ovat
omakotitaloja, joissa molemmissa asuu nelihenkinen perhe. STOK Living Lab 2 on rivitalohuoneisto,
jossa asuu kaksi henkilöä. Omakotitalojen päälämmitysmuotoina ovat öljy ja maakaasu, ja
rivitaloasunnon lämmitys tapahtuu suoralla sähköllä. Pilottikohteiden tarkemmat tekniset tiedot on
esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. STOK Living Lab –kohteiden tekniset tiedot.

Talotyyppi
Asuvien henkilöiden lkm
Asuinpinta-ala (m²)
Bruttoala (brm²)
Rakennustilavuus (rak-m³)
Rakennusvuosi
Peruskorjausvuosi
Päälämmönlähde
Mahdolliset lisäenergian
tuotantotavat
Pääasiallinen
eristysmateriaali
Lisätietoja kohteen
energia-asioihin liittyen

STOK Living Lab 0

STOK Living Lab 1

STOK Living Lab 2

omakotitalo
4
182,5
291
880
1954
2011
öljy

omakotitalo
4
228
250
ei tiedossa
1974
1996, 2001
maakaasu

rivitalo
2
60
ei tiedossa
ei tiedossa
1990
suora sähkö

varaava takka

varaava takka

ei ole

selluvilla

lasivilla

lasivilla

talossa on
lämmöntalteenottokone

-

-

STOK Living Lab 0 – kohteen perheen isä on alaan perehtynyt insinööri, ja täten hänen
kiinnostuksensa kodin energiankulutukseen on ilmeinen. Taloon on asennettu myös sääasema. Myös
STOK Living Lab 1 ja 2 – asukkaat ovat valveutuneita ja kiinnostuneita kulutuksestaan, mutta heillä ei
ole teknistä alan koulutusta. He ovatkin lähempänä ”tavallisia” kuluttajaperheitä.
Pilottikohteiden asukkaat ovat seuranneet oman kotinsa sähkönkulutusta hetkellisenä
sähkötehokäyränä Internetissä heti sähkönseurannan alettua. STOK Living Lab 1 ja 2 ovat pitäneet
blogia kotiensa sähkönseurannasta, ja heidän kokemuksia ja havaintoja käsitellään tämän raportin
kohdassa 4.3.1.
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Energiaseurannan sähkömittari mittaa kulutusta noin kuuden sekunnin välein, eli mittauspisteet ovat
hyvin tiheässä. STOK Living Lab 0 – perheen insinööri-isä tunnistaa sähkötehokäyrästä melkein kaikki
kodin sähkölaitteet kullekin laitteelle ominaisen sähkötehopiikin profiilin perusteella. Yöllä kulutus on
pienimmillään, kun vain pakastin ja jääkaappi ovat päällä. Käyrästä huomaa myös helposti, jos
kahvinkeitin on unohtunut päälle, tai jos kellarin tehokkaat loisteputkivalot ovat jääneet päälle. Myös
kuistilla sijaitsevan sähköpatterin ajoittaisen käytön huomaa käyrästä, sillä sähköpatteri vie paljon
tehoa. Myös ilmanvaihtokoneen toimintaa pystyy seuraamaan tehokäyrästä. Esimerkiksi suihkussa
käynnin jälkeen kosteustehostuksen käynnistyessä, tämä näkyy tehopiikkinä kulutuskäyrässä.
Perheen isä katsoo tehokäyrää säännöllisesti, ainakin kerran päivässä. Sanojensa mukaan hän seuraa
käyrästä, että kodissa on ”kaikki ok”. Hänen mukaansa käyrästä oppii parissa viikossa miten kaiken
pitäisi olla. Jos käyrässä näkyy jotain poikkeavaa, sen kyllä havaitsee ja alkaa heti mietityttää, mistä
poikkeama johtuu.
Taulukkoon 2 on koottu Living Lab – kotitalouksien alimpia, keskimääräisiä ja korkeimpia
kulutuslukuja. Alimmat ja korkeimmat kulutuspiikit ovat hetkellisiä arvoja. Luvut on kerätty
taulukkoon asukkaiden arvioihin ja havaintoihin perustuen.
Taulukko 2. STOK Living Lab – kohteiden tehokäyrän kulutuslukemia.

Alin kulutus (w)
Keskimääräinen kulutus
(w)
Korkein saavutettu
kulutuspiikki (w)

STOK Living Lab 0

STOK Living Lab 1

STOK Living Lab 2

450

500

270 / 140*

n. 720

n. 1700

1000–2000

8000–9000

yli 10 000

yli 10 000

* 270 w on alin lukema silloin, kun sähköpatterit ovat päällä, ja 140 w alin lukema kun sähköpatterit ovat pois päältä.

STOK Living Lab 2 – kohteessa keskimääräinen kulutus on suurinta, koska asunnossa on suora
sähkölämmitys. Sähkölämmityksen vuoksi kyseisessä kohteessa olisikin mielekästä tehdä myös
sähkönkulutuksen alamittauksia, jolloin sähköpattereiden päälle kytkeytyminen ei peittäisi
esimerkiksi valaistuksen tai elektronisten laitteiden kuormaa. Kuitenkin sähköpattereista huolimatta
rivitalokohteessa on saavutettu alin hetkellinen kulutustaso. Tämä on loogista, koska asunto on
kooltaan 60 neliömetrin kaksio ja toiset kaksi kohdetta on omakotitaloja.
Korkeimmat hetkelliset kulutuspiikit on asukkaiden mukaan saatu aikaan, kun esimerkiksi
pyykinpesukone, kuivuri, sähkökiuas ja liesi ovat olleet päällä samaan aikaan. Lisäksi kovien
pakkasten aikaan Living Lab 1 – asukkaiden mukaan myös lattialämmitykset ovat olleet suurella
teholla.
Liitteessä 1 on esitetty STOK Living Lab – kohteiden sähkönkulutuskäyrät 7 vuorokauden aikana
huhtikuussa 2012. Sähkölämmitteisen rivitalokaksion käyrässä näkyy selvästi sähköpatterien
kytkeytyminen päälle ja pois, sekä lämminvesivaraajan lämmitys. Kaksion eli STOK Living Lab 2 –
kohteen korkein hetkellinen kulutuslukema kyseiseltä viikolta on noin 4,7 kW. STOK Living Lab 0 kohteessa korkein lukema on noin 5,25 kW ja STOK Living Lab 1 – kohteessa lukema on korkein eli
noin 7,5 kW.
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STOK Living Lab -asukkaat pystyvät seuraamaan myös toistensa sähkönkulutusta. STOK Living Lab 0 –
perheen isä onkin vertaillut talonsa kulutusta STOK Living Lab 1 – perheen kulutukseen ja
huomannut, että heidän kulutuksensa Living Lab 0 – kohteessa on pienempää. Nämä kaksi kohdetta
ovat melko vertailukelpoisia, sillä molemmat ovat omakotitaloja joissa asuu nelihenkinen perhe.
Talot ovat toki eri-ikäisiä ja rakenteiltaan ja tiloiltaan erilaisia. Lisäksi Living Lab 1 – talossa on
eteisessä ja pesutiloissa sähköllä toimiva lattialämmitys, ja tämä nostaa kohteen sähkönkulutusta
suuremmaksi kuin Living Lab 0 – kohteessa. Living Lab – kohteiden sähkönseurantaa ja niihin liittyvää
kehitystyötä jatketaan STOKissa edelleen.

4.3 Kuluttajien kokemuksia energiaseurannasta
Marraskuussa 2011 pidettiin STOKissa työpaja, jossa pohdittiin Asemo-palvelun teknistä
jatkokehitystä, käyttäjäystävällisyyttä ja kaupallista potentiaalia. Ennen työpajaosuutta kuultiin
alustuksia keskustelun herättämiseksi. Energiaseurannan vaikutuksista energiansäästöön kuluttajien
näkökulmasta kertoi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Mika Saastamoinen. Yksi perusajatus
kuluttajien sähkön käytöstä on kulutuksen tiedostamattomuus: sähkö on näkymätöntä, sen kulutus
on tiedostamatonta ja seurausta muusta toiminnasta. Kulutus on myös osaksi rutiininomaista
toimintaa. Lisäksi sähkönkulutukseen liittyvät suureet ovat vieraita; suuri osa suomalaisista ei osaa
sanoa omaa sähkönkulutustaan kilowattitunneissa mitattuna. Toinen perusajatus kuluttajien sähkön
käytöstä on tiedon vaikutus kulutukseen: sähkönkulutus pitää tiedostaa, jotta kulutuspalautteen
avulla voidaan alkaa pohtimaan säästötoimenpiteitä.
Ihmisiä kiinnostaa oma energiankulutus etenkin silloin, kun asia on heille itselleen ajankohtainen,
esimerkiksi uuteen kotiin muutettaessa. Tietoa haluttaisiin oikeaan aikaan, konkreettisten neuvojen
muodossa, mutta ei kuitenkaan liikaa yhdellä kertaa. Tosielämän esimerkit ovat myös toivottuja.
Saastamoisen mukaan tietoa omasta sähkönkulutuksestaan haluavat eritoten teknisesti osaavat ja
tekniikasta kiinnostuneet henkilöt, asukasaktiivit, lämmitysjärjestelmän vaihtajat, paljon sähköä
kuluttavat, ympäristötietoiset sekä tarkat kuluttajat. Myös esimerkiksi nuoret ja kotona viihtyvät ovat
kiinnostuneet energia-asioista. Monet ihmiset kuitenkin kuluttavat sähköä sitä sen enempää
ajattelematta.
Saastamoinen toi alustuksessaan esille myös seikkoja, jotka askarruttavat kuluttajia. Muun muassa
sähkömarkkinoiden nykyrakennetta on vaikea ymmärtää, sähkölaskun ja laskutustavan
ymmärtäminen on myös vaikeaa ja energiayhtiöiden rooli energiansäästön edistämisessä mietityttää.
Se mitä kuluttajien puolelta kaivattaisiin, on vertailutieto samanlaisiin kotitalouksiin, jotta kuluttaja
osaisi hahmottaa ns. ”normaalin” tai ”keskiverto” kulutuksen. Myös konkreettisia ja tarkkoja
energiansäästöneuvoja kaivataan. Kiinnostusta energiansäästöön siis löytyy. Osaa ihmisiä kiinnostaa
myös laitekohtainen sähkönkulutus ja toiveita laitekohtaisesta sähkölaskustakin on esitetty. Myös
energiankulutuspoikkeamista hälyttävät palvelut kiinnostavat, ja osaa kuluttajista kiinnostaa myös
sähkönkulutuksesta kertovat näytöt.
Yhteenvetona Saastamoisen alustuksessa oli se, että hyvän sähkönkulutustiedon tuottaminen ei ole
helppoa muun muassa siksi, että kuluttajilla on erilaiset tarpeet, kokemukset sekä tausta ja
osaaminen. Oman kulutuksen tieto sekä muiden vertailutieto säännöllisesti saatuna, ajantasaiset
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konkreettiset neuvot ja tieto sähköä kuluttavista kohteista kotona auttaisivat jo paljon.
Sähkönkulutus tulisi myös tehdä entistä näkyvämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. (Saastamoinen
2011)
Marraskuun työpajaa pyydettiin alustamaan myös 3t-energianeuvontahankkeen hankekoordinaattori
Jarkko Hintsala Uudenmaan liitosta. 3t-hanke oli osa työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamaa laajempaa kuluttajien energianeuvonta-projektia.
Hankkeeseen mukaan energianeuvonnan osaksi oli otettu viisi pilottiperhettä tuomaan
käytännönläheisyyttä neuvontatyölle. Perheiden kotien sähkön päämittauksiin asennettiin Wattsonsähkönkulutusmittarit havainnollistamaan sähkönkulutusta. Mittarista näkee kodin kuluttaman
hetkellisen sähkötehon Watteina. Perheiden mukaan Wattson-mittarilla saa hyvin selville kodin eri
laitteiden sähkönkulutuksen sekä tietoa muun muassa kodin toimintatavoista. Mittarista myös
huomaa, jos kaikki ei toimi normaalisti. Mittaaminen edellytti kuitenkin järjestelmällisyyttä,
kiinnostusta asiaan sekä hieman vaivannäköä ja huolellisuutta. Perheet kertoivat olevansa innoissaan
laitteesta, ja sen seuraamisesta saattoi tulla jopa alitajuinen tapa. Mittari pakotti kiinnittämään
huomiota sähkönkulutukseen, mutta suuret lukemat näkymässä toivat ajoittain myös ahdistusta.
Mittari herätti kiinnostusta myös kyläilijöissä. Mukaan mahtui myös ”Siinä se nyt on välkkynyt” kommentti, mikä vahvistaa Mika Saastamoisen esityksen seikkaa siitä, että osalle ihmisistä
sähkönkulutus on toimintaa joka ei herätä sen kummempia ajatuksia tai huolenaiheita suuntaan tai
toiseen. Perheet olivat testanneet mittaria ahkerasti selvittämällä laitekohtaisia sähkötehoja, joista
löytyi myös yllätyksiä, kuten eräs 250 watin energiasyöppö valaisin.
Jarkko Hintsalan mukaan Wattson-mittari on vaikuttanut perheiden elämään muun muassa siten,
että valot sammutetaan huoneista joissa ei oleskella, viihde-elektroniikka sammutetaan jatkojohdon
kytkimestä käytön jälkeen sekä kodinkoneiden huoltotoimiin on kiinnitetty huomiota. Näkyvällä
hetkellisellä wattilukemalla on siis ollut positiivista vaikutusta ja perheet ovat alkaneet miettiä
sähkönkulutustaan tarkemmin. (Hintsala 2011)

4.3.1 STOK Living Lab – kokemukset blogeina
STOKin energiaseurannassa olevilla kolmella kotitaloudella on myös käytössään Wattson-mittari, joka
mittaa Living Lab -kohteiden sähkönkulutusta. Kaksi pilottikohdetta, STOK Living Lab 1 ja STOK Living
Lab 2, pitävät energiankulutuksestaan myös blogeja. Ne ovat löydettävissä osoitteista
http://stoklivinglab1.blogspot.com/ ja http://stoklivinglab2.blogspot.com/.
STOK Living Lab 1 sai Wattson-sähkömittarin kotitalouteensa kesäkuussa 2010, ja STOK Living Lab 2
muutaman kuukauden myöhemmin syyskuussa 2010. Pilottikotitaloudet ovat myös alusta alkaen
pystyneet seuraamaan kotitaloutensa sähkönkulutuskäyrää Internetistä. Sähkönseurannan alkaessa
kiinnostus omaan sähkönkulutukseen oli suurta:
”Wattsonista on tullut osa perhettä, sitä tulee aina vilkuiltua, kun sen ohi kävelee eli
kymmeniä kertoja arkipäivän aikana.”
STOK Living Lab 1

15
STOK Living Lab 1 - perhe on seurannut eri laitteista tulevia kulutuspiikkejä, esimerkiksi
kahvinkeittimen tai hiustenkuivaajan käytön tunnistaa kulutuskäyrästä helposti. Perheen äiti on
voinut päätellä kulutuskäyrästä myös sen, ovatko koulusta tulleet lapset muistaneet syödä eli
lämmittää lounasta. Sähkönseurantaa voi siis käyttää moneen eri tarkoitukseen. Lomien aikaan
heinäkuussa perhe on huomannut saavuttavansa alimman kulutustason, mikä vaihtelee 400–700
watin välillä.
Helmikuun 2011 blogimerkinnän perusteella STOK Living Lab 1 – perhe on jo tottunut
sähkönseurantaan eikä mittaria tule seurattua enää niin usein. Niin sanottu ”uutuuden viehätys” on
hiipunut, ja saavutettavissa olevat sähkönsäästötoimet on tällä ajalla seurannasta havaittu.
Merkittävimpänä konkreettisena muutoksena ja säästötoimenpiteenä perheessä huomattiin
Wattson-sähkömittarin ja sähkönseurannan ansiosta, että lattialämmityksen niin eteisessä kuin pukuja suihkutilassa ei tarvitse olla täydellä teholla kesäkuukausina. Kun lattialämmitystä säädettiin
pienemmälle, kulutuskäyrä pieneni huomattavasti. Perheen mukaan kodin sähkölasku onkin
pienentynyt sähkönseurannan tuloksena.
STOK Living Lab 2 – kohteessa asustava nuoripari on myös tullut tietoisemmaksi omasta
sähkönkulutuksestaan:
”Mittari havainnollistaa todella hyvin reaaliaikaisen sähkönkulutuksen ja motivoi
muuttamaan omia tottumuksia. Pienen pieniä muutoksia onkin jo havaittavissa
omassa käyttäytymisessä verrattuna aiempaan.”
STOK Living Lab 2
STOK Living Lab 2 – kohteen päälämmitys tapahtuu sähköllä, joten asukkailla on todellinen intressi
tiedostaa oma sähkönkulutuksensa ja ehkä sitä kautta myös pienentää sähkölaskua.
”Wattson on ehtinyt vaikuttaa muun muassa niinkin arkisiin asioihin kuin tiski- ja
pesukoneen käyttöön. Ennen meillä oli esimerkiksi tapana napsauttaa tiskikone päälle
melkein joka toinen päivä. Kahden hengen taloudessa tiskiä ei kuitenkaan synny
kovinkaan paljon, joten kone on usein suorittanut pesuohjelmaansa puolillaan.
Olemme parantaneet tapamme ja nykyään tiskikone käynnistetään vain täytenä.
Sama vaikutus on ollut pyykinpesuun.”
”Näihin asioihin loppujen lopuksi aika vähän perehtyneenä, on ilo huomata, että omilla
valinnoillaan voi oikeasti vaikuttaa!”
STOK Living Lab 2
Reaaliaikaisen sähkönseurannan myötä pariskunta on todennut, että oman kulutuksen
tiedostaminen ja kulutuksesta palautteen saaminen heti voivat vaikuttaa omiin tottumuksiin:
”Tästä kaikesta voisikin vetää johtopäätöksen, että merkittävin muutos on tapahtunut
siellä oman pään sisällä ja sitä kautta vaikuttanut omaan käyttäytymiseen. Mistään
suurista ahaa-elämyksistä tuskin voidaan puhua, mutta eräänlaisesta alitajunnan
muokkautumisesta ja hälläväliä-asenteen kaikkoamisesta. Voin vain kuvitella mitä siitä
seuraisi jos tähän yhtälöön lisättäisiin vielä jokin oikea kilpailu tai muu porkkana!”
STOK Living Lab 2
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4.4 Energian tosiaikainen seurantapalvelu Asemo
Energian tosiaikainen seurantapalvelu on kehitetty STOKin aiemmin toteuttamassa Asumisen
ekotehokkuuden monitorointipalvelu (AsEMo) – hankkeessa. Hankkeen aikana palvelun nimi oli
Web-Keruu, joka sittemmin on muutettu Asemo-palveluksi, jonka kehitystä jatketaan edelleen.
Palvelussa kuluttaja saa palautteen kotinsa sähkönkulutuksesta sähkötehon yksikössä välittömästi
lukiessaan kulutustietoja Internetin selaimella tai matkapuhelimella. Energiankulutuksen kuvaaja
piirtyy nousevana ja laskevana käyränä eri aikaresoluutioissa (Kuva 3). (Serkkola ym. 2011, 3)
Tarkempaa tietoa palvelun kehityksestä ja teknisestä toteutuksesta on löydettävissä AsEMo hankkeen loppuraportista ”Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu”.

Kuva 3. Erään kotitalouden hetkellinen kotitaloussähkönkulutus watteina Asemo-palvelussa 30 minuutin aikaresoluutiolla.

Ennen Asemo-palveluun kirjautumista asukas on saanut STOKilta tarvittavan laitteiston ja
ohjeistuksen sen asentamiseen. Asukas saa STOKilta käyttäjätunnukset, joilla hän kirjautuu Asemopalveluun osoitteessa http://www.asemo.fi/ (Kuva 4) ja voi halutessaan vahtaa palvelun
kirjautumissalasanan.
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Kuva 4. Asemo-palvelun sisäänkirjautumisnäkymä.

Kirjautumisen jälkeen asukas saa näkyviin aloitusnäkymän ”tämänhetkinen tilanne”, joka esittää
reaaliaikaisesti päivittyvää kodin sähkönkulutuskäyrää (Kuva 3). Palvelun oikeassa ylänurkassa
sijaitsee valikko, jonka ”Käyttäjätiedot” – kohdasta asukas pääsee täyttämään palveluun tarkemmat
tiedot kodistaan (Kuva 5). Käyttäjätiedot tulevat oleellisiksi vertailtaessa asunnon kulutusta muihin
asuntoihin, jolloin on tiedettävä, ovatko asunnot keskenään edes jokseenkin vertailukelpoisia.
Valikon ”Historia” – kohdasta asukas pääsee tarkastelemaan kotinsa mennyttä sähkönkulutusdataa.
Historiatietoja voi tarkastella päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla sekä hakea vapaasti päivän
tarkkuudella. Historianäkymä on esitetty tämän raportin liitteen 1 kuvissa. Valikon ”Alkuun”kohdasta pääsee aloitusnäkymään eli reaaliaikaisesti päivittyvään hetkelliseen kulutuskäyrään.

Kuva 5. Näkymä STOKin energiaseurannassa olevan Living Lab 0 -kohteen tiedoista.

18
Tällä hetkellä Asemo-palvelussa asukkaat voivat seurata vain kotinsa sähkönkulutusta, mutta
palveluun on mahdollista liittää myös esimerkiksi lämpimän käyttöveden, maakaasun tai öljyn
kulutusseuranta. Myös säätiedon ja sääennusteen yhdistäminen kulutuksen seurantaan toisi
lisäarvoa palveluun.

4.4.1 Älykkäät sähkömittarit
Vuodesta 2009 alkaen Suomessa on otettu käyttöön etäluettavat, tuntikulutusta mittaavat niin
sanotut älykkäät sähkömittarit. Ne korvaavat mekaaniset kilowattituntimittarit. Uudistuksen yhtenä
tavoitteena on, että sähkönjakeluverkot siirtyvät tuntimittauksen ja etäluennan piiriin, ja että
vähintään 80 prosenttia jakeluverkkojen asiakkaista siirtyy tuntimittaukseen ja etäluentaan vuoden
2013 loppuun mennessä. Vuonna 2009 säädetyt Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä
sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta velvoittavat, että sähköverkonhaltijoiden tulee
ilmoittaa asiakkailleen näiden sähkömittarilukemat tuntikohtaisesti ilman erillistä maksua.
Kotitaloudet saavat omat sähkönkulutustietonsa seuraavana päivänä ja tulevat näin tietoisemmiksi
omasta sähkönkulutuksestaan. Jakeluverkkojen mittausteknologiaa on alettu uusia maaliskuusta
2009 alkaen, ja sen edellyttämät tieto- ja tiedonsiirtojärjestelmät otetaan käyttöön asteittain,
kuitenkin viimeistään 31.12.2013.
Etäluettavien mittareiden myötä energiansäästöä voidaan ajatella tapahtuvan seuraavasti;
Sähkömittari kerää tietoa asiakkaan sähkönkäytöstä tuntitasolla. Verkonhaltija lukee sähkömittarin
keräämän tiedon seuraavana päivänä ja kokoaa sen mittaustietojärjestelmäänsä. Seuraavana päivänä
mittaustieto on saatavilla asiakkaalla ja tämän sähkönmyyjällä. Asiakas voi tutustua
sähkönkulutustietoihinsa internetissä ja päätellä sen perusteella, kuinka sähkönkäyttötottumuksia
voisi muuttaa. Asiakas saa myös kulutusraportteja sähkönmyyjältään omasta sähkönkäytöstään.
(Pekkarinen 2009)
Etäluettavien mittarien lisäksi kuluttaja voi hankkia itselleen erillisen sähkömittarin, joita on saatavilla
esimerkiksi verkkokaupoista. Asemo-palvelun järjestelmässä kodin sähköteho mitataan sähköyhtiön
mittarin ja varsinaisen sähkökeskuksen välissä (Serkkola ym. 2011, 16). Mittarina on käytetty ”Do-ityourself Kioto Wattson”-merkkistä kulutusmittaria (Kuva 6 a) mutta sittemmin on siirrytty
käyttämään Current Cost-mittaria (Kuva 6 b), koska palvelun kehitystyössä sen on havaittu olevan
luotettavampi optisen mittarinluennan vuoksi.
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Kuvat 6 a ja b. Wattson-mittari (a) ja Current Cost-mittari (b). (kuvat Janne Ekman ja Raila Heiskanen)

4.4.2 Skaftkärrin asuinalue
Reaaliaikainen energianseurantapalvelu on kehitetty pitäen silmällä Porvooseen 2010-luvulla
rakentuvaa energiatehokasta, noin 6 000 asukkaalle tarkoitettua 400 hehtaarin suuruista Skaftkärrin
asuinaluetta. Alueen talot, palvelut, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja jätehuolto suunnitellaan
niin, että ne ovat mahdollisimman energiatehokkaita. Aluetta kehitettäessä kaavoitusprosessiin on
tuotu mukaan energiatehokkuus, ja aluetta on suunniteltu laajalti yhdessä muun muassa
viranomaisten, energiantuottajien, rakennuttajien ja muiden yritysten sekä tulevien asukkaiden
kanssa. Lisätietoa Skaftkärr - hankkeesta ja sen toimenpiteistä voi lukea raportista ”Energiatehokkuus
kaavoituksessa – Skaftkärr, Porvoo, Kaavarunkovaiheen loppuraportti” (Sitran selvityksiä 41, 2010).
(Skaftkärr a 2012)
Skaftkärr - hankkeen yhtenä osana on kehittää asuinalueelle Energia Living Lab, jossa tavoitellaan
energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista niin reaaliaikaisella energiamittauksella kuin
taloteknisten tuotteiden kehitysalustallakin. Eräs määritelmä Living Labista onkin niin sanottu
tosielämän kehitysympäristö ja pitkäaikainen innovaatioiden kehitysalusta. Kehityksen alla on myös
Energianseurannan Living Lab, jossa näkymätön sähkönkulutus tehdään näkyväksi kulutuskäyräksi
web-sivulle. Tähän Living Labiin osallistuviin kotitalouksiin asennetaan mittalaitteet, joiden avulla
oman kodin energiankäyttöä voi seurata reaaliaikaisesti. (Skaftkärr b 2012)
Skaftkärrin Energianseurannan Living Lab -toiminnassa käytetään STOKissa kehitettyä Asemopalvelua. Palvelu on käytössä myös tässä raportissa käsiteltävien pilottikohteiden asukkailla. Kokeilua
tullaan laajentamaan Skaftkärrin alueelle ensimmäiseksi valmistuvalla Omenatarhan asuinalueella
alkaen keväällä 2012. Asukkaat voivat myös halutessaan jakaa kokemuksia energiaseurannasta ja
energian säästämisen toimenpiteistä keskenään.
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4.4.3 STOK Living Lab -asukkaat käyttöliittymän kehityksen apuna
Käyttöliittymää suunniteltaessa haastateltiin STOK Living Lab -kohteiden asukkaita, jotta käyttäjien
toiveet ja mielipiteet otettaisiin huomioon. Yleiskommenttina käyttäjät olivat sitä mieltä, että
palvelun tulee olla helppokäyttöinen. Lisäksi sähkönkulutuskäyrän ja näkymän latautuminen tulisi
tapahtua nopeasti käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi. Näkymässä ei myöskään saisi olla ns.
ylimääräistä tietoa, ettei se sekoittaisi käyttäjää.
Käyttäjien mielestä mielenkiintoista olisi tehdä vertailuja omaan kulutukseen esimerkiksi kahden
erillisen viikon tai kuukauden ajalta. Tämä edellyttäisi siis sitä, että palvelusta voi nähdä myös
kulutuksen historiatietoja. Eräs käyttäjä totesi mielenkiintoiseksi myös sen, kuinka
sähkönkulutuskäyrä kertoo myös perheen elämästä ja rutiineista. Perheen äiti pystyi esimerkiksi
päättelemään kulutuskäyrän piikeistä, ovatko lapset syöneet päivällistä koulusta kotiin tulon jälkeen.
Toiveena oli myös, että kulutuskäyrään voisi tehdä muistiinpanoja sähkönkulutukseen liittyvistä
toimista, esimerkiksi jos perhe on tunnistanut kulutuspiikin sähkökiukaasta johtuvaksi, tämän tiedon
voisi merkitä piikin kohdalle muistiin. Toivottiin myös, että kaikki omat merkinnät näkyisivät kootusti
ns. lokitiedostossa, josta voisi vaikka tarkistaa, milloin syksyn kuluessa on laittanut lattialämmityksen
päälle. Pilottikäyttäjät toivoivat myös, että palvelu näyttäisi tietyn aikajakson, jolloin sähkönkulutus
on korkeinta tai matalinta. Toivottiin myös, että palvelusta saisi valittua jonkin tietyn ajan,
esimerkiksi päivän, viikon tai kuukauden, jolta kumulatiivisesti näkisi kunkin ajan kulutuslukeman.
Lisäksi blogia, jota käyttäjä voi pitää ja jakaa havaintojaan muillekin, pidettiin hyvänä ideana, ja kaksi
pilottikohdetta on perustanut blogin kotinsa energianseurannan yhteyteen.
Asemo-palvelun visuaalisen ilmeen ja käyttölogiikan suunnitteli tarjouskilvan voittanut konsultti, joka
oli mukana palvelun kehittämisessä. Konsultti haastatteli STOK Living Lab – käyttäjiä, joiden
mielipiteet otettiin huomioon palvelun ilmettä ja käyttöä suunniteltaessa. Haastattelussa kävi ilmi
että käyttäjät seuraavat sähkönkulutustaan tarpeen mukaan. Heillä ei siis ole varsinaista rutiiniaikaa,
jolloin he käyvät katsomassa kulutustaan. Palveluun suunniteltiin toteutettavan lokimerkintä- ja
vertailumahdollisuus. Käyttäjät pohtivat, että palvelua tulisi käytettyä luultavasti viikoittain edellä
mainittujen ominaisuuksien kanssa. Käyttäjät eivät ole pystyneet laskemaan, näkyykö
sähkönkulutuksen seuraaminen kukkarossa, mutta kommentoivat kulutuksen tiedostamisen
lisääntyneen. STOK Living Lab 2 – kohteen asukas totesi, että sähkölämmitteisessä kodissa
sähkönseuranta pysyisi ykkösenä, vaikka palvelusta voisi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata myös
vedenkulutus- ja kaukolämpötietoja. STOK Living Lab 1 – asukas piti lämpimän veden kulutustietojen
seuraamista kiinnostavana, mutta ei osannut sanoa, olisiko se kiinnostavampaa tietoa kuin
taloussähkön seurantatieto. Lämpimän käyttöveden kulutustietojen seuraamisen alkuinnostusta olisi
varmasti, mutta säästömahdollisuuksien havaitsemisen jälkeen palvelun käyttö varmaakin laantuisi.
STOK Living Lab – asukkaat pitivät mahdollisuutta seurata säätietoja palvelun kautta kiinnostavana.
Etenkin kulutuskäyriä vertailtaessa olisi hyvä tietää, millainen sää verrattuna ajanjaksona on ollut.
Vertailukäyrän aikaväleistä asukkaat pitivät kuukauden ajanjaksoa tärkeimpänä. Vertailua saattaisi
asukkaiden mukaan tehdä vaikka joka kerta kun käy kirjaamassa palveluun muistiinpanoja eli
lokimerkintöjä. Myös blogin liittäminen palveluun ja sen linkittyminen kulutuskäyrään tehtäviin
muistiinpanoihin voisi lisätä palvelun kiinnostavuutta ja käyttöä.
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tämän raportin tarkoituksena on ollut tarkastella asumisen energiatehokkuutta asukkaan eli
käyttäjän näkökulmasta. Raportin alussa tarkasteltiin käyttäjälähtöisyyttä teoreettiselta pohjalta,
jonka jälkeen esiteltiin STOKissa kehitetty Talotekniikkainfo.fi – verkkopalvelu ja siihen liittyvä
käyttäjänäkökulma. Tarkastelu jatkui kotitalouden energiaseurannalla, johon raportti painottuu.
Kotitalouden energiaseurantaan liittyy siitä saatava kuluttajatutkimustieto. Kuluttajatutkimusta
energia- ja sähkönseurannasta on tehty maailmalla jonkin verran, ja tässä raportissa on esitetty
tutkimusten keskeisimmät tulokset. Tässä raportissa on käsitelty myös suomalaisittain
kuluttajatutkimus- ja käyttäjätietoa niin teoreettisella tasolla kuin käytännön kokemusten
perusteella. Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKissa on myös vuodesta 2010
tehty omaa sähkönseurantaa kolmessa pilotti- eli Living Lab -kohteessa. Tässä raportissa on
yhteenveto STOKin Living Lab – kohteista ja niistä saaduista käyttäjäkokemuksista. Yhtenä tärkeänä
osiona raportissa on STOKissa kehitetty energian tosiaikainen seurantapalvelu Asemon esittely ja
tarkastelu käyttäjänäkökulmasta.
Energiaseurantaa tutkittaessa on huomattu, että välitön palaute kulutuksesta on keskeinen tekijä
siinä, tiedostaako kuluttaja kulutuksen ja muuttuvatko energiankulutustavat palautteen seurauksena.
Palaute onkin tehokkainta, kun se on välitöntä ja näyttää selvästi tietystä toiminnasta johtuvan
seurauksen. Tehokas palaute myös aktivoi useita motiiveja, jotka vetoavat useanlaisiin
kuluttajaryhmiin. Esimerkiksi jotkut kuluttajat äänestävät ennemmin kukkarollaan, kun taas toiset
ajattelevat valintojaan luonnonvarojen säästämisen kannalta. Tutkija Mika Saastamoisen mukaan
myös erilaiset energiankulutuspoikkeamista hälyttävät palvelut sekä sähkönkulutuksesta kertovat
näytöt kiinnostavat kuluttajia. STOKissa kehitetylle Asemo-palvelulle ja sekä muille vastaaville
näyttäisi olevan kiinnostusta ja tarvetta.
Käyttäjät ovat olleet mukana kehittämässä Talotekniikkainfo- ja Asemo-palveluiden käyttöliittymiä.
Talotekniikkainfo-palvelun tapauksessa palvelua kehittänyt projektihenkilöstö on helposti voinut
astua pientalorakentajan ja palvelun käyttäjän asemaan, koska rakentaminen ja omakotiasuminen on
heille tuttua. Asemo-palvelun kehitystyössä mukana olleet käyttäjät ovat STOK Living Lab – kohteiden
asukkaita, joita on haastateltu palvelun käytettävyyteen ja toimintoihin liittyen. STOK Living Lab –
kohteiden asukkaiden mukaan kodin sähkönseuranta tuntuu muuttaneen asukkaiden asenteita ja
tapoja. Varsinaisia prosenteilla mitattavia säästöjä perheet eivät ole pystyneet laskemaan, mutta
kulutusta on alkanut tiedostamaan ja yhden perheen sähkölaskukin on sähkönseurannan myötä
pienentynyt.
Voidaan olla varmoja siitä, että energian hinta tulee tulevaisuudessa nousemaan. Täten motiivi
säästää energiaa kasvaa koko ajan. Jotta päästäisiin valtion asettamiin energiansäästötavoitteisiin,
suuressa mittakaavassa tehtävät energiaremontit ja säästötoimenpiteet tuskin riittävät, vaan
tarvitaan myös kotitalouksien panostusta. Tutkimusten osoittama realistinen 5-12 prosentin lasku
energiankulutuksessa on valtakunnan tasolla jo suuri, vaikka kotitalouskohtaisesti se tuntuu pieneltä.
Talotekniikan optimoinnilla, energiatehokkaiden laitteiden valinnalla sekä sähkönseurannalla ja sitä
kautta saatavalla kulutuspalautteella asukkaat olisivat suhteellisen helpoilla tavoilla mukana
antamassa omaa panostaan Suomen energiansäästötalkoisiin.
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