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English summary
Climate action and reducing greenhouse gases have become a top topics in EU and all over the
world. But how can an individual consumer reduce his or her energy consumption, if he does not
even know how much energy he or she is consuming and when? Or how can he know if an
electrical device is not working properly and needs to be fixed to avoid extra electricity bills or other
harms? One solution is to make the invisible energy consumption visible, by visualizing the
consumption on the web.
In the Housing Eco-Monitoring Service (Asemo) project funded by the EU's Regional Development
fund, Southern Finland program, the STOK electrical building services center, Posintra Oy in
Porvoo (Finland) and the the Aalto University School of Engineering Lahti Center (Finland) are
developing an energy monitoring system that visualizes the actual energy consumption of a house
or a flat in real time. A resident may instantly "see" his or her energy consumption as a constantly
updating graph on a web page. The graph makes it easy to understand the effect of various energy
savings measures. One instantly gets feedback on how energy consumption is affected by
switching on and off electrical devices, for instance a television set. The users of the system can
also write blog-type comments, and share them with other users.
The system itself is flexible and cheap. It is a stand-alone, plug-and-play type of solution, based on
off-the-shelf consumer hardware supplemented by software created in the project. The system
reads data from an electricity meter, channels it through the Internet using the residence's
broadband connection, and stores the data in a database.
This energy monitoring system will be used to monitor energy usage in Finland in Porvoo's new
Skaftkärr housing area, where this system will be set-up in residences, or LivingLabs. Currently we
are in the initial testing phase with half a dozen LivingLabs. The residences are inhabited by real
families, so that we can get user-centered experiences on the usability of the system we are
developing.
In the future, energy monitoring will also include district heating and energy produced locally by
solar panels. Business models for securing the commercial viability of this system have been
developed.
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Esipuhe
Energian kallistuminen ja ilmastomuutos ovat nousseet keskeisiksi haasteiksi yhteiskunnan pitkän
aikavälin kehityksessä. Yksittäinen kuluttaja, asukas voi vaikuttaa energian käyttöön valitsemalla
uusiutuvia energialähteitä ja vähentämällä energiankulutusta. Arkielämässä energiaa kuluu ja
kasvihuonekaasupäästöjä syntyy pääasiassa liikenteessä, ravinnon tuotannossa ja asumisessa.
Rakentaminen ja asuminen kuluttavat energiaa noin 40 prosenttia kaikesta energiasta. Sähkön
kulutuksen seurannalla ja ohjauksella voidaan vähentää asumisen energiankulutusta 5-10
prosenttia. Keskeistä on tunnistaa, mitkä laitteet kuluttavat, kuinka paljon ja minä ajankohtina.
Tosiaikainen energiankulutuksen seuranta auttaa asukasta säätämään laitteitaan ja vähentämään
energiankulutusta.
Asumisen ekotehokkuuden monitorointijärjestelmä -hankkeessa (Asemo) on kehitetty ratkaisu
energiankulutuksen tosiaikaiseen havainnollistamiseen. Tosiaikaisuus tarkoittaa sitä, että kuluttuja
saa välittömästi palautteen sähkönkulutuksesta. Hän näkee, miten energiankulutuksen kuvaaja
piirtää nousevaa tai laskevaa käyrää eri aikaresoluutioissa.
Asemo-hanke toteutettiin yhteistyössä STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja
kehittämiskeskuksen, Posintra Oy:n ja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden tiedekunnan Lahden
keskuksen kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahaston Etelä-Suomen ohjelma,
Porvoon ja Lahden kaupungit, Porvoon ja Lahden paikalliset energiayhtiöt. Lisäksi hanketta tukivat
eri tavoin mm. Ensto Oy, Enervent Oy, InnoHome Oy, There Corporation Oy, Lahti-Energia Oy,
Halton Oy ja Oppilastalo Oy. Hanke teki yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden
laitoksen kanssa.
Hankkeessa tuotettu ohjelmisto on julkaistu hankkeen web-sivuilla:
http://www.stok.fi/Energiatehokkuus/AsEMo.html
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1 Johdanto
1.1 Energianseurannan lähtökohdat
Energian- ja veden kulutuksen sekä ilmanlaadun seuranta ovat osa arkipäivän asumista. Asumisen
monitorointi tarkoittaa sitä, että asukas saa lähes tosiaikaisen ja helposti luettavan tiedon energianja vedenkulutuksestaan sekä muista haluamistaan seurantakohteista. Asukas voi lukea tiedot
haluamallaan tavalla päätelaitteesta, Web-sivuilta tai matkapuhelimesta. Pyrkimyksenä on, että
asukas voi seurannalla tehostaa ja säästää energian- ja vedenkulutusta sekä lisätä asumisensa
viihtyisyyttä. Tulevaisuudessa asukas räätälöi seurantaominaisuuksia haluamallaan tavalla.
Energiankulutuksen monitorointi on keskeinen osa energiankäytön tehostamista ja uusiutuvan
energian käyttöä rakennuksissa. EU:n energiatehokkuusdirektiivi (2010) edellyttää
nollaenergiarakennusten rakentamista vuoteen 2020 mennessä. (2010/31/EU) Direktiivi edellyttää
myös kansallisten rakentamismääräysten käyttöönottoa tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2012.
(Rakennusten energiatehokkuus 2010) Suomessa uusien rakennusten rakentamismääräyksissä
edellytetään seuraavien energiamuotojen mittausta:
•

Koko lämpöenergiankulutus

•

Lämpimän käyttöveden energiankulutus

•

Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutus

•

Lämmön talteenotto (ei asuinrakennukset)

•

Koko rakennuksen sähkökulutus

•

Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus (ei pientalot)

•

Valaistusjärjestelmän energiankulutus (ei asuinrakennukset)

•

Ilmanpitävyys vaipan pinta-alaa kohden

Nollaenergiarakennuksiin siirtyminen merkitsee myös uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa
paikallista energiantuotantoa. Rakentamismääräyksissä (2012) edellytetään, että rakennus tuottaa
25 prosenttia tarvitsemastaan kokonaisenergiasta. (Rakennusten energiatehokkuus 2010)
Rakennuksissa tuotetaan energiaa ja sitä siirretään verkkoon silloin, kun rakennus tuottaa energiaa
yli oman tarpeen (ERA 17).

1.2 Mitä on tutkittu ja kehitetty?
Asumisen ekotehokkuuden monitorointipalvelut –hanke (Asemo) koostui kahdesta STOK Sähköisen talotekniikan koulutus- ja kehittämiskeskuksen, Posintra Oy:n koordinoimasta
osaprojektista: a) Aalto-yliopiston Lahden keskuksen tehtävänä oli selvittää yhdessä
yhteistyöosapuolten kanssa asumisen monitorointipalvelun konsepteja ja palveluominaisuuksia.
Tarkoituksena oli myös tutkia sitä, miten monitorointipalvelut sijoittuvat mittausliiketoiminnan
kokonaisuuteen. b) STOKn tehtävänä oli suunnitella ohjelmistot anturien keräämän datan
siirtämiseksi ja jalostamiseksi. Ohjelmiston toimivuutta testattiin sekä laboratoriossa että
asuinrakennuksissa. Hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa esittelyaineisto sekä esitellä tuloksia
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yhteistyöverkostossa ja artikkeleissa. c) Lisäksi projektissa toteutettiin ostopalveluna oppilastalojen
(Oppilastalo Oy) mittaustietojen siirto Itä-Suomen yliopistoon. Energianmittaukselle suunniteltiin
Internet-käyttöliittymät.
a) Monitoroinnin palvelukonseptien määrittely koostuu seuraavista osa-aleista:
•

Asiantuntija-arviot erilaisista monitorointitietojen tyypeistä ja tärkeydestä.
Monitorointitiedot
koostuvat
kulutuspalautteesta,
energiatehokkuuden
palautteesta, hälytystiedosta, energian- ja vähittäismyynnin tiedoista,
etäohjauksesta ja ennakointitiedosta. (Serkkola, Sukuvaara 2009)

•

Monitorointimallin vaatimusmääreet käsittävät sekä teknisen perustoteutuksen että
seurantaindikaattorit. (Serkkola, Skön, Räsänen, Kolehmainen 2010)

•

Kulutuspalautteen mallit kattavat tärkeimmät raportointimallit, joita asukas tarvitsee
seuratessaan oman taloutensa energian- ja vedenkulutusta. (Serkkola, Skön,
Nyman ja Kolehmainen 2010)

•

Monitorointipalvelun suunnittelu kuvaa keskeisimmät suunnittelutehtävät
kiinteistökohtaisen seurannan toteuttamisessa. (Serkkola 2011)

•

Mittausliiketoiminnan tyypit ja
kokonaisuuteen. (Serkkola 2011)

•

Mittauspalvelujen valinnat kunnassa. Hollolan ja Nastolan kunnille toteutettiin
tutkimus päätöksenteon tueksi vaihtoehtoisista monitorointijärjestelmistä (Pesola,
Serkkola, Lahdelma, Salminen 2011) Tutkimus tehtiin yhteistyössä IMMU-projektin
(Paikallisilla teoilla ilmastomuutoksen hillintään) kanssa.

kehitetyn

palvelun

sijoittuminen

tähän

b) Monitorointiohjelmiston kehittäminen käsittää seuraavat tehtävät:
•

Soveltuvien teknologia-alustojen etsiminen ja käyttöönotto. Tehtävä on edellyttänyt
tiedonkeruu- ja palvelinalustan, energiamittarin ja tiedonsiirtotekniikan valintaa ja
kehittämistä palveluksi.

•

Tarvittavien tiedonkeruu- ja tietoliikenneohjelmistojen laatiminen, jotta mittaukset
voidaan lukea mittareista ja siirtää Internetin yli tietokantaan.

•

Tietokantamallin suunnittelu. Tiedon talletusmuodon suunnittelu sellaiseksi, että se
mahdollistaa tosiaikaisen tiedon tallentamisen ja esittämisen lukuisista kohteista
hyvällä vasteajalla.

•

Mittausdatan
jalostaminen
ja
esitysjärjestelmän
kehittäminen.
Jälkikäsittelymenetelmien kehittäminen, jotta datasta voidaan jalostaa
havainnollisia kuvaajia, ja jotta järjestelmän käyttäjät saavat tietoturvallisen
palvelun.

•

Palvelun tuotteistaminen, sopimukset ja rekisteriselosteet.
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c) Massapilotoinnin tekninen kehittäminen
•

Oppilastalojen (8) tietojärjestelmien kartoitus, mittaustiedon muuttujien kuvaus,
tietoliikenneyhteyksien selvittäminen, rajapintojen kartoitus ja tiedon siirto Itä-Suomen
yliopistoon. (Tiirikainen, Räsänen 2009)

•

Käyttöliittymien kehittäminen Internetissä Oppilastalo Oy:lle. Käyttöliittymässä jokainen
oppilastalo on tunnistettavissa Google maps –kartalla ja niiden sähkön-,
lämmitysenergian- ja vedenkulutusta voi seurata tunneittain ja vertailla edellisen viikon
kulutukseen. Tämä hanke toteutettiin Itä-Suomen yliopiston Enete-projektissa.

Monitorointipalvelun osatehtävät on integroitu tässä raportissa toisiinsa. Raportissa eritellään
energianseurannan määreet sekä kehitetyn ohjelmiston ominaisuudet ja sijoittuminen
mittausliiketoimintaan. Raportissa tunnistetaan samanaikaisesti asumisen monitoroinnin keskeisiä
kehitystrendejä sekä kehitetään konkreettinen ja edullinen energianseurantatekniikka asukkaille ja
kiinteistöille.
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2 Energianseurannan konseptit
Energian- ja vedenmittauksen etäluentaa on perinteisesti toteutettu AMR-järjestelmällä (Automatic
Meter Reading). AMR-järjestelmään kuuluu huoneistoon tai rakennukseen sijoitettu energiamittari.
Lisäksi etäluennassa voidaan käyttää tiedon tallennusyksikköä eli keruulaitetta ja
kaukolukupäätettä. Energian- ja vedenkulutuksen anturit on sijoitettu sähkölinjoihin, veden
jakolinjoihin tai putkiin. Rakennuksessa keruulaite kerää sähkö-, kaasu- ja vesipulssit tai datan
kaikista asunnon ja rakennuksen mittareista - sähköstä, kaukolämmöstä, vedestä ja kaasusta.
Mittarit lähettävät pulssit keruulaitteelle esimerkiksi tunnin välein. Keruulaite siirtää puolestaan
datan kerran vuorokaudessa, yleensä yöllä kaukolukulaitteen tietokantaan. Tietokannassa dataa
voidaan käsitellä ja analysoida halutuilla suureilla ja aika-sarjoilla, ja tietoa voidaan verrata
aikaisempaan kulutukseen tai muihin kohteisiin (kuva 1).

Kuva 1. Etäluennan toimintaperiaate.
Nyttemmin energian- ja vedenkulutuksen seurannassa ollaan siirtymässä älykkääseen mittaus- ja
ohjausjärjestelmään AMI (Advanced Metering Infrastructure). AMI-järjestelmä kattaa mittalaitteet,
etäluennan, tiedonhallinnan ja tiedon kommunikaation asiakkaalle. Monitoroinnin ydin on
älykkäässä mittauksessa (smart metering), jossa mittauksen hallinta sijaitsee ohjelmistoissa, ei
laitteissa. Mittausdatan hallintajärjestelmät (Meter Data Management, MDM) keräävät, siirtävät ja
käsittelevät kulutusdataa mittareista ja mikroprosessoreista tietokantoihin. Hallintajärjestelmän
ohjelmistot käsittelevät datan ja tarjoavat tilasto-ohjelmilla jalostetun tiedon käyttäjille.
Datanlouhinnan yritykset tallentavat miljoonista mittareista tulevaa dataa sekuntien ja minuuttien
aikaresoluutioilla. Dataa jalostetaan eri asumisympäristön lähteistä: energiasta, vedestä,
ilmanlaadusta, paikallissäästä, rakennuksen käyttötavoista ja asukkaiden mielipiteistä.
Asumisdataa voidaan käsitellä ja muuntaa myös muihin tarkoituksiin, kuten laskutukseen, kuorman
ohjaukseen tai kulutus- ja huoltotilanteiden ennakointiin. Tietoa välitetään tiedontarpeiden
mukaisesti eri osapuolille: asukkaille, rakennusten omistajille, taloyhtiöille, isännöitsijöille ja
kiinteistöhuollolle. (Serkkola, Pesola 2011)
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Web-Keruu –järjestelmä jatkaa osaltaan älykkään mittauksen kehittämistyötä. Siinä käytetään
mittauskohteena olevassa rakennuksessa AMR-järjestelmää, jossa rakennuksen sähkökeskukseen
liitetyt anturit mittaavat ja osoittavat energiankulutuksen Wattson-käyttöliittymässä. Projektin
varsinainen kehitystyö koskee kuitenkin AMI-järjestelmää, jossa mittausdatalle on suunniteltu Webkäyttöliittymä ja jossa data on jalostettu tilastografiikalla eri aikaresoluutioiksi. Seuraavissa
luvuissa tarkastellaan sitä, miten Web-Keruu täyttää – nykyisessä kehitysvaiheessaan –
mittaustyyppien (2.1), kuluttajien (2.2) ja raportoinnin (2.3) vaatimuksia.

2.1 Monitoroinnin tyypit
Tässä luvussa eritellään erilaisia tietoalueita, joita etäluennalla ja mittauksella voidaan tavoitella
asumisessa. (Serkkola, Skön, Nyman, Kolehmainen 2010) Asemo-projektissa kehitettyä WebKeruu –mittausjärjestelmää arvioidaan eri tietoalueiden näkökulmista. Taulukossa 1 on esitetty
Web-Keruu –palveluun sisältyvät ominaisuudet.
Kulutus- ja vertailutieto: Projektin tutkimuksen mukaan (Serkkola ja Sukuvaara 2009) kulutustiedon
seuranta on tärkein ominaisuus monitorointipalveluissa. Kulutustietoa voidaan seurata eri
aikaresoluutioilla; tunneittain, vuorokausittain, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Kulutustieto
on merkitsevää vasta silloin, kun sitä verrataan omaan asuntoon ja samantyyppiseen asuntoon tai
huoneistoon.
Reaaliaikainen kulutusseuranta on tarpeellinen silloin, kun selvitetään rakennuksessa
energialähteitä, kulutuksen huippuja ja laskuja. Reaaliaikainen seuranta auttaa tunnistamaan
kulutuspiikit. Yksinkertainen päälle–pois-kytkentä paljastaa kulutuksen lähteet.
Hälytystieto: Monitoroinnin hälytystieto kertoo normaalin keskimääräisen kulutuksen poikkeuksista,
kuten jännitteen puuttumisesta, liian suuresta energiankulutuksesta tai sähkön laatuvirheistä.
Hälytystieto ilmaisee myös sähkö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden vioista, toimintahäiriöistä tai säätötarpeista. Lisäksi hälytystieto voi olla ennakoivaa, kuten ilmoitukset huoltovälien umpeutumisesta.
Tärkeimpiä ovat yritysten arvioinnissa vikahälytykset, sen jälkeen ennakointitieto ja lopuksi
normaalikulutuksen toimintahäiriöt. Vikahälytyksissä yksi keskeisin asia on vesivuodon
havaitseminen. Energiankulutuksessa hälytyksiä pidetään tärkeinä kahdesta syystä: liian suuri
sähkön tarve tai jännitteen puuttuminen.
Yleisen kulutusseurannan ohella on tarpeen tehdä tarkempaa seurantaa kulutushuipuissa. Kulutusja laskupiikit jättävät aikaleimoja tietokantoihin esimerkiksi 5–15 suurimman piikin tapauksessa.
Kulutuspiikkejä voidaan tarkastella laitekohtaisesti tarkemmalla aikaresoluutiolla (esimerkiksi 1
minuutti). Kulutus- ja laskupiikkien syyt voidaan näin helposti tunnistaa ja tehdä tarvittavat
korjaustoimenpiteet.
Vikahälytykset tulee suunnata kahtaalle. Yhtäältä on hälytyksiä, jotka voidaan suunnata asukkaalle
esimerkiksi matkapuhelimeen. Näitä ovat kulutuspiikit, kodinlaitteiden toimintahäiriöt ja
vesivuotohälytykset. Toisaalta on hälytyksiä, jotka välittyvät vain kiinteistöhuoltoon ja
jakeluverkkoyhtiöille. Näissä hälytyksissä on kyse pääasiassa kiinteistölaitteiden säätöön, huoltoon
ja automatiikkaan liittyvistä ilmoituksista.
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Muita asukasrajapinnan palveluja voidaan integroida samaan taloautomatiikkaan. Hyvin tunnettuja
etäpalveluja ovat murto- ja palohälytykset, lukitsemattomat ovet ja ikkunat, kylmälaitteiden virran
katkeaminen etähälytyksenä, pakkasrajahälytys ja -lämmitys, jne. Itse asiassa erilaisia
kulutusindikaattoreita ja
niiden kytkemistä
toisiinsa voidaan
käyttää muissa
seurantaominaisuuksissa. Esimerkiksi avoimet ovet ja ikkunat näkyvät kylmän sään aikaan
sisälämpötilassa ja lämmitystarpeessa. Tieto näistä muutoksista voidaan välittää asukkaalle.
Ohjaustieto: Ohjaustietoa tarvitaan silloin, kun mittaria tai mittausjärjestelmää ohjataan
päätelaitteella, kuten matkapuhelimella, kaukosäätimellä tai Internetin selaimella. Tämä edellyttää,
että kullakin mittarilla on yksilöity tunnistetieto. Etäohjausta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa
tariffimuutoksissa. Kuluttajan tai hänen asiamiehensä tulee tietää aikahinnoittelun rakenne ja
kuormituksen hinnoittelu kullakin alueella. Asukas hyötyy, mikäli palaute kulutuksesta on
mahdollisimman nopeaa. Hän voi kokeilla ja tehdä muutoksia palautteen ja hinnoittelun
perusteella. Energian- ja vedenkulutuksen muutokset ja säästöt sijoittuvat eri vuodenaikoihin.
Kulutuksen hintavertailu ei ole kuitenkaan vertailukelpoinen sähkön hintaan vuosittain. Kun sähkön
hinta muuttuu tunneittain, myyntiyhtiöltä tarvitaan ohjaustieto kalliin sähkön ajasta ja asiakkaalla
pitää olla automatiikka sähkön kuormanohjauksessa. Kustannustieto ei ole siten vertailukelpoinen
suhteessa kulutetun sähkön määrään. Asukas näkee kuitenkin, paljonko hän on maksanut
sähköstä eri kuukausina ja vuosina, mikä sinänsä on kuluttajalle arvokasta tietoa.
Lähitulevaisuudessa rakennukset ja niiden energiantuotantolaitteet voivat tuottaa energiaa oman
kulutuksen lisäksi myös valtakunnan verkkoon. Tähän tarvitaan tulevan ja lähtevän energian sekä
niiden erotusten mittausta. Näissä rakennuksissa ohjaustiedolla on keskeinen merkitys energian
säästöissä ja kustannuksissa.
Jakeluverkkoyhtiöt tarvitsevat kuukausittain kerättävän kulutus- ja laskutustiedon lisäksi myös
ohjaustietoa. Jakeluverkkoyhtiöt tarvitsevat erityisesti tietoa jännitekatkoista ja sähkön laadun
mittauksista.
Ennakointitieto: Ennakointitieto voi olla kulutuksen ennustamista tai määräaikojen täyttymistä.
Ennakoinnin perustehtävä on ilmaista kulutus- tai kustannusjatkumo kyseisellä kuormituksella
lähitulevaisuudessa. Ennakointitiedossa yksi keskeinen soveltamiskohde on energiatodistus ja sen
edellyttämät kulutustiedot, johon kulutustietoa voidaan verrata. Niin ikään ennakointitietoa voidaan
vastaajien mukaan käyttää apuna energiakatselmuksissa.
Ennakoinnin merkitys korostuu kuitenkin monitoroinnin yleistyessä. Asukkaalle ennakointi on
nimenomaan kulutuksen ennakointia. Asukas voi päätellä kulutustason tulevana kuukautena tai
vuotena aikaisemmalla historiatiedolla. Kulutustieto kertoo lisäksi asukkaalle, kuinka paljon sähkö
maksaa kyseisellä kuormituksella ja tariffilla kuukauden tai vuoden kuluessa. Asukas voi optimoida
kuormitustaan suhteessa ennusteeseen.
Kiinteistöhuollon ennakointi on mahdollista vasta lähitulevaisuudessa. Ennakointi kertoo
kiinteistöhuollolle, samoin kuin prosessiteollisuudessa, huoltovälien umpeutumisesta sekä
tarpeesta vaihtaa suodattimet ja varaosat.
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Energianseurannan ominaisuudet:
Kulutustieto
Historiatiedon vertailu
Vertailutieto muihin rakennuksiin
Kustannustieto
Hälytystieto
Ohjaustieto
Ennakointitieto
Muu tieto

Kehitetty Web-Keruu –järjestelmässä:
Kyllä (hetkellinen teho W ja kokonaiskulutus kWh)
Kyllä (aikaresoluutio 5 sekuntia – 1 vuosi)
Ei
Ei
Ei (voidaan liittää palovaroitin, liiketunnistin,
vedenvirtauksen tunnistin)
Ei (voidaan liittää kotona / poissa –kytkentä)
Ei
Ei (voidaan liittää säätietopalvelu)

Taulukko 1. Web-Keruun energianseurannan ominaisuudet.

2.2 Monitoroinnin kuluttajavaatimukset
Tässä luvussa eritellään monitorointipalvelun keskeisiä ominaisuuksia, joita kuluttajat eli asukkaat
pitävät tärkeinä ja helposti käytettävinä. Kuluttajat arvostavat tutkimusten mukaan etäluennassa
alla lueteltuja asioita (Smart metering guide 2010, Serkkola, Pesola 2011). Lopuksi arvioidaan sitä,
mitä tehtäviä Web-Keruu –palvelu kykenee täyttämään kuluttajavaatimuksissa.
Palauteaika siitä, kun energiaa ja vettä käytetään, on kulutuksen säästön näkökulmasta
ratkaisevaa. Mitä lyhyempi on palauteaika, sitä nopeammin asiakas kykenee säätämään
energiankulutustaan. Sähkönkulutuksen reaaliaikainen seuranta (ei sähkölämmitystalot) on
vähentänyt asukkaan sähkönkulutusta keskimäärin 5 – 15 prosenttia. (Darby 2006) Reaaliaikainen
seuranta edellyttää, että asukkaalla on käytössään käyttöliittymä, josta hän voi seurata kulutusta.
Käyttöliittymässä näkyy selvästi watit ja kilowattitunnit sekä kustannus kyseisellä kuormalla.
Suora palaute on epäsuoraa palautetta tehokkaampi. Suoralla palautteella tarkoitetaan sitä, että
asukas voi lukea kulutuksen kustannukset suoraan, eikä hänen tarvitse käsitellä informaatiota
esimerkiksi laskemalla kilowattituntien kustannuksia. Niin ikään asukas voi parhaimmillaan saada
tietoa yksittäisten laitteiden tai laiteryhmien kulutuksesta.
Historiallinen kulutuspalaute on vertailevaa palautetta tehokkaampi. Historiallinen palaute viittaa
kiinteistössä samana ajankohtana aikaisemmin käytettyyn lämmitysenergian, sähkön, veden ja
jäähdytyksen kulutukseen. Vertailuajankohta on edellinen (-set) vuosi (-det) tai kuukausi
lämmitystarveluvulla korjattuna. Vertailu muihin samanlaisiin ja samoilla alueilla oleviin kiinteistöihin
on myös tärkeää, mutta oma historiatieto on kuitenkin todenmukaisempaa.
Kustannuspalaute on yhtä tärkeää kuin kulutustieto. Asukkaat haluavat saada suoraa palautetta
kulutustasojen kustannuksista. Itse asiassa kustannustieto vetoaa moniin kuluttajiin paremmin kuin
pelkkä kulutustieto kilowattitunteina tai kuutiometreinä. Kustannustiedon seuranta tulee
korostumaan entisestään 24 tunnin tariffijärjestelmässä.
Laite- ja järjestelmäohjaus on yhtä tärkeää kuin itse seuranta. Automaattiset seuranta- ja
ohjaustoiminnot ovat toivottuja asioita. Lisäksi asukkaat ja kiinteistöjen huolitsijat odottavat
mittarilaitteistoilta sitä, että he voivat ohjata laitteita matkapuhelimella ja Internetillä. Etäohjaus voi
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koskea sähköä, lämmitystä, vettä, valaistusta, ilmanvaihtoa, turvahälytyksiä ja viihdeelektroniikkaan. Mittausliiketoiminnan hyödyllisyys piilee ennen kaikkea ohjauksessa, toissijaisesti
seurannassa.
Oma käyttöliittymä mittaritiedon seurannassa on helpompi käyttää, ja se tuottaa webbiä
tehokkaamman palautteen. Asukkaat kirjautuvat energiayhtiön tai vähittäismyyjän sivuille harvoin,
kenties vain muutamia kertoja vuodessa. Sen sijaan käyttöliittymän havainnoiminen esimerkiksi
eteisessä välittää asukkaille informaatiota jatkuvasti.
Palautteen ominaisuudet:
Palauteaika
Suora palaute
Historiallinen palaute
Kustannuspalaute
Laite- ja järjestelmäohjaus
Oma käyttöliittymä

Kehitetty Web-Keruu –järjestelmä:
30 sekuntia
5 sekuntia – 1 vuosi
Aikaresoluutiot (5 s, tunti, viikko, kuukausi, vuosi)
Ei
Ei
Kyllä (Wattson energiamittari)

Taulukko 2. Web-Keruun palautteen ominaisuudet.
Seurantapalaute on tehokas, kun se liitetään tavoitekulutukseen. Asukas seuraa kulutustaan
tarkemmin, kun hän asettaa tavoitteen energian- ja vedenkulutukselleen. Kuitenkin toistaiseksi vain
harvassa monitorointijärjestelmässä on mahdollisuus asettaa tavoitteita. Asukas voi asettaa
tavoitekulutuksen esimerkiksi kirjaamalla järjestelmään kilowattitunteja ja vesikuutiometrejä. Toinen
havainnollinen vaihtoehto on se, että asukas asettaa tavoitteensa suoraan graafiseen
kulutustaulukkoon, ja järjestelmä piirtää hänelle tavoiteltavan kulutuskäyrän.
Kulutuskäyttäytyminen vakiintuu seurannan jälkeen kotitaloudesta riippuen tietylle tasolle. Sen
jälkeen, kun palauteseurannan hyöty on saavutettu esimerkiksi 10 prosentin energiansäästönä,
kulutus vakiintuu tyypilliseksi ominaiskulutukseksi. Noin puolet seurantatutkimuksiin osallistuneista
ovat ilmoittaneet jatkaneensa tehostettua energiankäyttöä. (Darby 2006).

2.3 Monitoroinnin raportoinnit
Asukkaat ja muut sidosryhmät tarvitsevat tietoa kulutuksista omiin seurantatarpeisiin. Asumisen,
ohjauksen ja laskutuksen rytmit jäsentävät seurantatarpeet eri ajanjaksoihin: reaaliaikainen
seuranta sekä tunti-, vuorokausi-, viikko-, kuukausi- ja vuosipalaute. (Heljö, Teriö 2009; Serkkola,
Skön, Nyman, Kolehmainen 2010) Luvussa osoitetaan Web-Keruu –järjestelmän täyttämät
raportointimuodot.
Vuosikulutus- ja laskutusraportti: Vuosi on soveltuva aikayksikkö pitkän aikavälin, 1 – 5 vuoden
seurantaan. Vuosikulutus kertoo, miten paljon energiaa on kulunut ja kuinka paljon on laskutettu
kalenterivuonna. Vuosikulutus esitetään mitattuina kilowattitunteina ja sääkorjauksina eli
lämmitystarvelukuina. Sääkorjaus tehdään ajanjakson keskisäähän, yleensä viiden vuoden
keskisäähän. Yleinen käytäntö on, että vuoden kulutus esitetään ostettuna energiana ja sitä
verrataan vastaavaan aikaisemman kauden (vuosi, kuukausi) todelliseen kulutukseen sekä
lämmitystarveluvuilla korjattuun kulutukseen.
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Tehokkuustavoite: Asukas tai taloyhtiö voi asettaa tavoitteen seuraavan vuoden
sähkönkulutukselle. Tehokkuustavoite on hyvä esittää vuositasolla, jotta lämpötilojen
kuukausittaisia ja viikoittaisia vaihteluja voidaan helpommin hallita. Tehokkuustavoite kirjataan
kilowattitunteina, ja järjestelmä piirtää sen graafisesti asukkaan käyttöliittymään. Asukas voi
kuukausittain seurata kulutustaan suhteessa tehokkuustavoitteeseen Internetissä.
Kustannustiedot: Vuosikulutusraportti käsittää myös kustannus- ja laskutustiedot. Laskuissa
eritellään perusmaksut €/kk ja energiankulutus c/kWh. Lisäksi kulutuslaskuissa esitetään energian
myynti- ja siirtohinta erikseen sekä näiden kokonaishinta. Vuosikulutusraportti käsittää myös
direktiivin (2006/32/EY) edellyttämät laskutuskauden ja edellisen kauden kulutuksen vertailut,
vertailun saman käyttäjäluokan keskimääräiseen kulutukseen, edellisen vuoden vertailun sitä
edeltäneeseen 12 kuukauteen.
Kuukausikulutus keskiarvoina. Kuukausikulutusten vertailu kertoo, missä määrin kuukauden
kulutus noudattaa aikaisempien vuosien keskimääräistä, sääkorjattua kulutusta. Sitä mukaa kun
paikalliset sääasemat yleistyvät, keskisäät saadaan myös mitattuina kyseisiltä alueilta.
Kustannusten seuranta voidaan sisällyttää myös graafisesti taulukoihin. Kustannustieto kertoo vain
kuukausittaisen sähkölaskun. Asukas näkee kuitenkin, paljonko hän on maksanut sähköstä eri
kuukausina ja vuosina, mikä sinänsä on kuluttajalle arvokasta tietoa. Kulutuksen hintavertailu ei ole
kuitenkaan vertailukelpoinen sähkön hintaan vuosittain.
Kuukausikulutus verrattuna muiden rakennusten ominaiskulutuksen: Ominaiskulutuksen vertailu
osoittaa, missä suhteessa rakennuksen kulutus on samanlainen tai erilainen verrattuna vastaaviin
rakennuksiin eri vuodenaikoina. Vertailu tehdään tarkimmillaan a) samalla alueella oleviin
rakennuksiin, b) vastaavantyyppisiin rakennuksiin, c) keskimääräiseen ominaiskulutukseen ja d)
mahdollisimman reaaliajassa. Kulutuserot muihin rakennuksiin on hyvä esittää sekä suhteellisina
eroina rakennusten välillä että kulutuseroina. Näin siksi koska talvi- ja kesäkuukausien kulutuserot
ovat suuret. Etäluennassa vertailuasetelma voidaan esittää myös reaaliajassa, miten kulutus
muuttuu suhteessa vertailun kohteena oleviin rakennuksiin.
Viikkoseuranta kuvaa hyvin asumisen arkirytmiä. Viikot kertovat rakennusten käytön vuodenaikaja kausivaihtelusta. Viikkoseurannassa havaitaan selvästi työ-, loma- ja poissaolojaksot.
Viikkoseurannalla voidaan seurata rakennuksen käyttöä; sen sijaan rakennusten vertailu viikkojen
ajanjaksoissa toisiin rakennuksiin ei anna luotettavaa vertailutietoa. Yksi havainnollinen keino on
verrata rakennuksen edellisen viikon tai kuukauden keskimääräistä kulutusta kiinteistön normaaliin
kulutukseen, joka perustuu kiinteistön kulutushistoriaan (viiden vuoden sääkorjattu kulutus).
Kulutuspoikkeama voidaan ilmaista esimerkiksi prosentteina. Sään muutokset vaikuttavat kuitenkin
lämmityksen kulutusvaihteluihin ja se pitää ottaa huomioon laskennassa. Samoin rakennusten
kulloinenkin asukasmäärä ja käyttöaste vaikuttavat sähkön ja vedenkulutukseen.
Tunti- ja minuuttipalaute: Tunneittain tarjottava palaute on hyödyllistä energiankäytön
tehostamisessa. Tuntipalaute voidaan esittää graafisesti käyrinä tai diagrammeina. Asukkaat ja
kiinteistöhuolto tarvitsevat nopeaa palautetta hälytyksissä. Hälytystieto kertoo keskimääräisen
kulutuksen poikkeuksista, kuten jännitteen puuttumisesta tai kulutuspiikistä. Hälytykset näkyvät
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Internetin käyttöliittymässä tai matkapuhelimessa graafisesti hälytysrajoina kulutuslaskuissa ja –
huipuissa. Lisäksi laitteiden päälle-pois –kytkentä toimii hälytyssignaalina.
Raportoinnin ominaisuudet:
Vuosiraportti
Tehokkuustavoite
Kustannusraportti
Kuukausiraportti a) keskiarvoina
Kuukausiraportti b) verrattuna
ominaiskulutukseen
Viikkoseuranta
Minuuttiseuranta
Sekuntiseuranta

Kehitetty Web-Keruu –järjestelmä:
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
rakennusten Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä (5 s)

Taulukko 3. Web-Keruun raportointitaulukoiden ominaisuudet.
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3 Web-Keruu -mittauspalvelu
3.1 Energiankulutuksen seurantapalvelu
Hankkeessa on kehitetty energiankulutuksen seurantapalvelu, jossa asukas voi reaaliajassa
havainnoida asunnon kokonaissähkön tehoa (W) ja kulutusta (kWh). Palvelu on nimetty
tuotemerkillä ”Web-Keruu”. Asukas lukee kulutustietoja Internetin selaimella ja matkapuhelimella.
Rakennuksen tai huoneiston tiedot kerätään yhteiseen tietokantaan. Tietokannassa kulutusdataan
yhdistetään tarvittaessa myös muuta tietoa, kuten talon tyyppi, perheen koko, kulutuksen vaihtelut,
jne. Tämä mahdollistaa myös muun informaation tuottamisen ja vertailun.
Kahdensuuntainen energiamittaus on mahdollista Web-Keruussa tulevaisuudessa. Yhtäältä mittari
vastaanottaa kulutustietoja, hälytyksiä, ja se kykenee muuttamaan kulutusdatan kustannustiedoksi.
Toisaalta kodintekniikkalaitteita voidaan etäohjata ja säätää palvelun avulla. Lisäksi
tulevaisuudessa mittari soveltuu sekä energian kulutusdatan että rakennuksen tuottaman energian
lukemiseen. Rakennus voi mittarin välityksellä mitata yleiseen sähköverkkoon tuotettua aurinko- ja
tuulisähköä. Järjestelmässä ei kuitenkaan vielä ole kaksisuuntaista palvelua.

3.2 Web-keruu –järjestelmä
Web-Keruu –järjestelmän pilotointi koostuu kolmesta teknisestä osasta:
1. Huoneistoon sijoitetaan Wattson-mittari, Asus-keskitin (integrointialusta) ja langattomat
anturit. Anturit kiinnitetään ulkoisesti sähkökaappiin. Langaton radiolähetin lähettää
datatiedot keskittimen ”välivarastoon”, josta data lähetetään palvelimelle.
2. Data siirtyy palvelun tarjoajan palvelimelle ja tietokantaan. Palvelimen ohjelmisto
muuttaa kulutuskertymät käyttöliittymässä tilastografiikaksi.
3. Asukas lukee tietokoneellaan käyttöliittymän kulutustiedot.
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1
Energiankulutus
mitataan

Reititin
kerää mittauksia
ja lähettää
Internetin yli

2
Web-keruu palvelin
talletaa tiedot, ja
jalostaa tiedon eri
näkymiksi

Käyttäjä saa kuvaajan
Web-selaimeensa

3

Kuva 2. Web-Keruu -järjestelmän toimintaperiaate.
Web-Keruu toimii samalla tavalla kuin sähköyhtiöiden etäluentajärjestelmät. Ero on kuitenkin siinä,
että huoneiston haltijat ostavat tai rahoittavat laitteet itse, ja he saavat tuntiperustaista seurantaa
tarkemmat kulutustiedot. Lisäksi Web-Keruuseen voidaan tulevaisuudessa liittää erilaisia
mittareita, kuten kaasumittari ja vesimittari, ja kustakin kulutuksesta voidaan tehdä omat kuvaajat.
Lisäksi järjestelmä mahdollistaa rakennuskohtaisen sääaseman liittämisen järjestelmään.
Web-Keruussa data siirretään omakotitaloista tai muista rakennuksista STOKin palvelimelle. Data
on reaaliaikaista energiankulutuksen dataa ja muuta tietoa kuten sisä- ja ulkolämpötilat,
ilmankosteus, tuuliolosuhteet jne. Dataa käsitellään seuraavilla ominaisuuksilla:
•

Tiedonsiirron rajapinnat on suunniteltu siten, että datan keruu voi koskea energiaa, vettä,
ilmanlaatua ja ulkoilmaa tai automatiikan havaitsemia hälytystiloja.

•

Kerättävän tiedon näytteenotto saattaa vaihdella sekunneista tunteihin riippuen siitä,
kuinka usein mittarit rekisteröivät dataa.

•

Datatiedot tallennetaan palvelimen tietokantaan.

•

Palvelussa on määritelty käyttäjäoikeudet. Toisin sanoen tietosuojan ratkaisut määrittävät
sen, kuka pääsee lukemaan mitäkin tietoa.

Käyttöliittymässä on oma visuaalinen ilme, joka sisältää muun muassa yhdenmukaiset viiva- ja
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ympyräkaaviot (Kuva 5). Käyttäjä voi verrata omia tietojaan muihin rakennuksiin.
•

Käyttöpäiväkirjalla talon asukkaat voivat tallentaa muistiinpanoja, kuten pesukoneen
käynnistämisen tai multimedialaitteiden poiskytkemisen.

Web-Keruu on kehitetty ja julkaistu avoimen lähdekoodin periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että
Web-Keruu-järjestelmä ja sen taustasovellutukset ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.
Posintra Oy omistaa Web-Keruu-järjestelmän lähdekoodin. Web-Keruu järjestelmän jatkokehittäjä
säilyttää kuitenkin myös oikeudet käyttää kyseistä lähdekoodia ja järjestelmää omassa
toiminnassaan sekä jatkokehityksessään1.

3.3 Tekniset ratkaisut
3.3.1 Sähkön mittaaminen
Web-Keruu -järjestelmässä asunnon sähköenergian teho mitataan sähköyhtiön mittarin ja
varsinaisen sähkökeskuksen välissä. Mittarina käytetään ”Do-it-yourself Kioto Wattson”2-merkkistä
kulutusmittaria. Wattson-mittari mittaa kolmivaihejohtimien ympärille asennettavilla virtamuuntimilla
johtimissa kulkevaa virtaa 3 tai 12 sekunnin välein. Tiettynä ajankohtana mitattu virta muutetaan
hetkelliseksi sähkötehoksi, joka esitetään käyttäjälle. Sähkötehon laskemiseksi pitää kuitenkin
tuntea myös johtimen jännite, sekä se kuinka johtimessa kulkeva jännite ja virta muuttuvat ajan
suhteen (ns. vaihekulma). Wattson-mittari ei mittaa jännitettä eikä vaihekulmaa, eikä näin ollen voi
antaa tarkkaa arvoa sähkötehosta.
Wattson on kuitenkin edullinen ja helposti paketoitava ratkaisu, joka antaa käyttäjälle lyhyellä
viiveellä suuntaa-antavaa tietoa sähkön kulutuksesta ja ennen kaikkea siitä, miten sähkönkulutus
vaihtelee eri vuorokauden aikoina. Wattsonilla mitattu kulutus ei kuitenkaan koskaan vastaa
kiinteistön pääsähkömittarin lukemaa, johon laskutus perustuu.
Virtamuuntimien lähetinyksikkö lähettää mittaustuloksen langattomasti Wattson-järjestelmän
näyttölaitteelle. Näyttölaite kykenee itsenäisesti tallentamaan keskiarvotietoja, jotka on mahdollista
lukea PC-tietokoneella ja välittää edelleen Wattson-foorumiin Internetissä. Web-Keruujärjestelmässä Wattson-mittarin käyttö ei kuitenkaan rajoitu pelkkien keskiarvotietojen tarkasteluun.
Tarkka mittaustieto siirretään keskeytyksettä hankkeessa kehitetyillä ratkaisuilla Web-Keruu
järjestelmän tietokantaan.
Wattson-mittarin asemesta voidaan käyttää sähköyhtiön asentamaa sähkömittaria. Tällöin liityntä
toteutetaan niin sanotulla pulssiliitännällä. Pulssiliitäntä toimii siten, että se antaa yhden
”sykäyksen” jokaista kulutettua (kokonaista) energiayksikköä kohden. Integrointialustassa
käytetään 1-wire-väylään liitettävää pulssilaskuria ja 1-wire-väylämuunninta.Pulssimittauksen etuna
on se, että kulutetun energian kokonaismäärä voidaan määrittää tarkasti, ja että laitteisto on
Wattsonia edullisempi. Ongelma on kuitenkin se, että sähkömittari sijaitsee usein eri tiloissa kuin
tietoliikennelaitteisto, ja pitkä kaapelointi sähkömittarista keskittimelle tulee kalliiksi. Toiseksi
jokaista kulutettua energiayksikköä (kWh) kohden saadaan sähkömittarin mallista riippuen eri
1
2

MIT-lisenssi
ks. http://www.diykyoto.com
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määrä pulsseja. Tämä vaikeuttaa ratkaisun yhdenmukaistamista, koska jokaisesta
mittauskohteesta pitää tietää, montako wattituntia yksi sykäys vastaa. Kolmanneksi ei ole
perusteltua esittää hetkellisestä tehosta kuvaajia, jos pulsseja saadaan vain 1 – 1000 kpl
kulutettua energiayksikköä (kWh) kohden. Mittaustulos on keskiarvotietoa, josta ei voi tunnistaa
yksittäisen laitteen vaikutusta kulutukseen. Tämä heikentää huomattavasti tiedon käytettävyyttä
kulutuksen säätämisessä.
Monitorointijärjestelmän laajamittainen käyttöönotto edellyttäisi liittymistä suoraan sähkömittariin,
koska tällöin mittarin lukemaa voitaisiin suoraan käyttää esimerkiksi kulutetun sähkön todellisen
hinnan osoittamiseen kuluttajalle. Ratkaisu vaatisi kuitenkin nykyistä joustavampia liittymiä
esimerkiksi langattomilla radioverkoilla.
3.3.2 Muut mittaukset
Palvelussa on kehitetty laitetuki rakennuskohtaisille kaukolämmön säätöjärjestelmälle (Ouman EH203). Järjestelmästä saadaan luettua rakennuksen kaukolämpöenergian määrä. Lämpötila- ja
kosteusanturit – joihin on kehitetty tuki edullisille 1-wire-standardin mukaisille antureille – ottavat
huomioon olosuhdetekijät. Järjestelmässä on myös tuki WS-2300 –sääasemalle.
3.3.3 Talotekniikan integrointialusta
Keskitin eli talotekniikan integrointialusta välittää mittausdatan eteenpäin. Integrointialustana toimii
Asus-merkkinen3 langattoman verkon reititin. Web-Keruu -järjestelmässä reitittimen alkuperäinen
ohjelmisto on vaihdettu OpenWRT-projektissa muokattuun Linux-käyttöjärjestelmään.
Käyttöjärjestelmän päälle kehitettiin ohjelmistot tiedon välivarastointiin ja eteenpäin välittämiseen.
Tarkkojen mittausten lukemiseksi kehitettiin integrointialustalle oma OpenWattson-laiteajuri4, jolla
integrointialusta lukee Wattson-järjestelmän osoittaman ja laskeman hetkellisen virrankulutuksen.
Integrointialusta on liitetty Wattson-näyttölaitteseen USB-kaapelilla. Laiteajurin tiedot tallennetaan
peräkkäin Asus-laitteen flash-muistissa olevaan tiedostoon. Tietoja luetaan viiden sekunnin välein.
Jokainen mittaus varustetaan aikaleimalla, joka saadaan Network Time Protocol –aikapalvelun
mukaisesti. Ohjelmisto lukee määrävälein mittauksia ja lähettää ne palvelimelle. Jos lähetys
onnistuu mittaukset poistetaan. Mikäli verkkoyhteys on poikki ja lähetys epäonnistuu, mittaukset
jäävät laitteeseen odottamaan seuraavaa yhteydenottoa. Tämän ansiosta Web-keruu-järjestelmä
pystyy keräämään tietoa, vaikka yhteys katkeasi palvelimeen.
3.3.4 Palvelinohjelmisto
Web-keruu-järjestelmässä jokainen tietoa keräävä keskitin (integrointialusta) on liitetty yhteen
palvelimeen. Palvelimen tehtävänä on kuunnella keskittimiltä tulevia kulutustietoryppäitä, tallentaa
ne tietokantaan, ja ajaa normalisointialgoritmi aika ajoin pidemmän aikavälien keskikulutusten
laskemiseksi. Lisäksi palvelimessa toimii käyttöliittymä, jonka avulla kulutustiedot esitetään
käyttäjälle.
Keskitin lähettää kulutustietoryppäät palvelimelle käyttäen HTTPS-protokollaa. Tämä
liikennöintitapa on yksinkertaisin, sillä muussa tapauksessa (palvelin hakee aktiivisesti dataa
3
4

tarkka malli on Asus WL-500 gP Version 2
ks. http://www.stok.fi/openwattson/
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keskittimiltä) jouduttaisiin asiakaspäässä tekemään muutoksia palomuuriasetuksiin.
Palomuuriasetusten muuttaminen olisi hankalaa, sillä muutokset jouduttaisiin tekemään
manuaalisesti kussakin kohteessa erikseen. Järjestelmä käyttää tietoliikenteeseen kuluttajan
omaa laajakaistayhteyttä.
Palvelulle luotiin oma palvelurajapinta, jonka välityksellä tieto syötetään tietokantaan.
Palvelinohjelmisto on laadittu PHP-ohjelmointikielellä, ja se toimii Web-palvelimen alaisuudessa.
Palvelinohjelmisto tallentaa keskittimien lähettämän tiedon MySQL-tietokantaan, huolehtii
tietoturvasta ja suorittaa muita järjestelmän ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä.
2010-luvulla verkkopalveluiden kehittäjäyhteisössä on ruvettu puhumaan niin sanotusta
CloudComputing-palveluista (suom. pilvipalvelu). Pilvipalvelu tarkoittaa käytännössä sitä, että
palvelut toteutetaan käyttäjämäärien kasvaessa vuokratussa palvelinjärjestelmässä. Toistaiseksi
Web-Keruu toimii siten, että palvelua tarjoava organisaatio itse ylläpitää myös tarvittavat
palvelinlaitteistot. Web-Keruu –järjestelmä on kuitenkin suunniteltu sellaiseksi, että palvelu voidaan
tulevaisuudessa tarjota myös ”pilvipalveluna”.
Tietokanta (Kuva 3) on suunniteltu sellaiseksi, että siihen voidaan tallentaa mittausdataa erilaisista
mittalaitteista. Samassa rakennuksessa voidaan kerätä tietoa useammasta laitteesta, kuitenkin
niin, että mittaukset voidaan helposti liittää toisiinsa, vaikka mittaava laite muuttuu. Tarkkaa
kulutustietoa tallentaville järjestelmille on ominaista, että mittaustietoa kohteista lisätään jatkuvasti
tietokantaan, samalla kun käyttäjät hakevat tilastoja menneestä kulutuksesta. Tämä asettaa
vaatimuksia tietokannan suorituskyvylle silloin, kun mittauskohteita ja käyttäjiä on useita kymmeniä
tai satoja. Web-keruu järjestelmää on testattu vajaan sadan kohteen ja käyttäjän kuormalla.

Kuva 3. Web-Keruu -järjestelmän relaatiotietokanta Entity Relationship (ER) –kaaviona.
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3.3.5 Energian mittaustiedon jälkikäsittely
Palvelimelle lähetetty mittaustieto sitoo yhteen kellonajan, mittaustuloksen ja mitattavan kohteen.
Tästä lähtökohdasta voidaan luoda kuvaaja, joka kuvaa asunnon energiankulutusta ajan suhteen.
Mittauksia kertyy tietokantaan suuri määrä, ja mittaustietoja pitää pystyä esittämään useilla eri
ajanjaksoilla (minuutti, tunti, päivä, vuosi). Yksityiskohtaista tietoa kulutuksesta ei myöskään haluta
hävittää keskiarvon laskemisen jälkeen, sillä tarkan kulutustiedon analysointi voi olla hyödyksi
tulevissa tutkimushankkeissa.
Dataa pitää siksi käsitellä jälkikäteen, jotta keskiarvotieto voidaan hakea helposti tietokannasta.
Tätä prosessia kutsutaan tiedon normalisoimiseksi. Normalisoitu tieto tallennetaan omiin
tietokantatauluihin. Tieto normalisoidaan eri aikaväleille, esimerkiksi 5 minuutin, yhden tunnin ja
yhden päivän pituisiksi jaksoiksi. Normalisointi suoritetaan siten, että normalisointivälin (esimerkiksi
5 minuuttia) alku- ja loppupisteen välinen pinta-ala Anorm on yhtä suuri kuin alkuperäisen aineiston
datapisteiden määrittämä suorakaiteiden pinta-ala An yhteensä. (Katso kuva 4.)
Anorm = ∑ An

Toisin sanoen normalisointialgoritmi ei kadota tarkkaa tietoa energian määrästä, kun dataa
tiivistetään.

Kuva 4. Energiaseurannan mittaustiedon tiivistämisen periaate. Vasemmalla korkealla taajuudella
esitetty alkuperäinen kulutustieto ja oikealla normalisointialgoritmin tiivistämä esitys.
3.3.6 Käyttöliittymät
Käyttäjä tarkastelee oman asuntonsa energiankulutusta Web-käyttöliittymästä. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että käyttäjä ottaa Web-selaimella yhteyttä Web-Keruu-palvelimeen, jossa käyttäjä
valitsee tarkasteltavan aikaresoluution eli aikaikkunan. Palveluun on kehitetty kaksi käyttöliittymää.
Ensimmäinen käyttöliittymä kehitettiin demopalvelua varten (kuva 6). Sillä voi seurata
energiankulutusta tilastografiikalla aikasarjoina. Demo-käyttöliittymällä tarkastellaan esimerkiksi
julkisen rakennuksen tai asuntoalueen yhteenlaskettua energiankulutusta. Yksittäisiä
kulutuskohteita ei voi tunnistaa.
Toisessa käyttöliittymässä käyttäjä tunnistautuu joko käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai
Facebookin tunnistautumispalvelulla. Asukas käyttää vain Facebookin salasanaa. Facebookissa
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käyttäjä voi myös kutsua muita käyttäjiä järjestelmään. Käyttöliittymässä voi tehdä muistiinpanoja
ja julkaista muistiinpanoja muille. Facebook-käyttö mahdollistaa yhteisöllisen energiankulutuksen
seurannan ja energiansäästöratkaisujen jakamisen.

Kuva 5. Web-Keruu: käyttäjän yksityinen näkymä.
Käyttöliittymän kulutusraportointiin on kehitetty eri aikaresoluutioita sekunneista vuoteen.
Myöhemmin kyseisiä ajanjaksoja voidaan verrata keskenään viiden vuoden ajalta. Rakennuksen
lämmitysenergian vertailu pitää suhteuttaa kunkin ajanjakson ja paikkakunnan vertailutarvelukuihin,
jotka ovat saatavissa muun muassa Ilmatieteen laitokselta. Vertailua ei ole kuitenkaan vielä
toteutettu.
.
Web-Keruussa on erityistä se, että kulutusseuranta voidaan tarkentaa tunnin ajanjaksoon. Tunnin
aikaresoluutio jakaantuu edelleen viiden minuutin kulutusgrafiikkaan ja puolen tunnin ajanjakso
jakaantuu edelleen sekunneiksi (5 s). Kyseisellä tarkastelulla voidaan tunnistaa yksittäisten
sähkölaitteiden päälle-pois-kytkennät ja niiden keskimääräinen kulutus. Käyttäjä voi näin seurata
yksittäisten laitteiden vaikutusta keskimääräisessä kulutuksessa.
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Kuva 6. Web-Keruu: Living Lab -kohteista kerättyä tietoa julkisesti esitettynä tilastografiikkana.

3.4 Tietoturva
Web-keruun tulee täyttää yleiset tietosuojavaatimukset. Kulutustieto on aina arkaluonteista, kun
kulutus liitetään käyttäjän identiteettiin ja muistiinpanoihin. Tietoa voi peilata asukkaiden
elämäntapoihin ja asunnon käyttöön. Siksi asukas voi julkistaa tiedot järjestelmässä vain
lupamenettelyllä.
Web-Keruu järjestelmän tietoturva on esitetty kuvassa 2. Kuvassa on merkitty kolme
tietoliikenneyhteyttä: Wattson-lähettimen ja näyttölaitteen välinen radioyhteys (A), keskittimen eli
integrointialustan ja tietokannan eli Web-keruu –palvelimen välinen yhteys Internetin välityksellä
(B), ja Web-keruu –palvelin ja järjestelmän käyttäjän välinen yhteys (C).
Tietoliikenneyhteys A virtamuuntimien lukulaitteen ja näyttölaitteen välillä ei suoranaisesti liity
kehitettyyn Web-Keruu-järjestelmään. A-yhteys on Wattson-tuotteen sisäinen radiolinkki, joka toimii
433.92 Mhz taajuudella. Valmistaja ei ole julkaissut radiolinkistä tarkempia tietoja. ”Salaseuranta”
on mahdollinen, mikäli radioyhteys ei ole vahvasti salattu. Tieto kulkee lankayhteyttä pitkin, kun
palvelu liitetään rakennuksen sähkömittariin optisella tai sähköisellä pulssitiedolla. Kyseinen data ei
ole ulkoapäin luettavissa.
Tietokantapalvelimen ja keskittimen välisessä tiedonsiirrossa (B) on käytössä vahva salaus, jossa
käytetään X.509-standardin mukaisia kryptografisia varmenteita. Keskitin varmistaa ennen tietojen
lähettämistä, että tietokantapalvelimen varmenne vastaa sitä varmennetta, joka on talletettu
keskittimen muistiin kun keskitin on ohjelmoitu ennen toimittamista asiakkaalle.
Käyttöliittymän tietoturva sisältää kaksi ominaisuutta: Ensinnäkin käyttäjän työaseman ja
käyttöliittymän tarjoavan palvelimen välinen liikenne on luottamuksellista, ja toiseksi palvelin
varmistuu käyttäjän henkilöllisyydestä. Palvelin ja työasema muodostavat varmenteilla
luottamussuhteen. Käyttäjän henkilöllisyys varmennetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, tai
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vaihtoehtoisesti kolmas osapuoli (Facebook) ”menee takuuseen” henkilöstä.
Kullekin käyttäjälle on määritelty keskittimen laitekohtainen koodi (Mac-osoite), jonka lähettämiä
tietoja saa lukea. Tämä varmistaa sen, että käyttäjä ei voi päästä käsiksi muiden laitteiden tietoihin,
koska jokaisesta mittauksesta tiedetään mikä mittari ja keskitin on datan lähettänyt.
Facebookin tunnistusjärjestelmän käyttö on ilmaista palvelun tarjoajalle ja käyttäjälle. Tämä saattaa
helpottaa palvelun yleistymistä.
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4 Seurantapalvelun kokeilut
4.1 Kokeilut kiinteistöissä
4.1.1 Luukku-talo
STOK osallistui vuosina 2009-2010 Aalto-yliopiston Luukku-talon kehityshankkeeseen. Luukkuhankkeessa suunniteltiin kansainväliseen SolarDecathlon-kilpailuun lomamökki, joka toimi
plusenergiatalon periaattella. Luukku-talo kerää aurinkokennoilla ja –keräimillä aurinkoenergiaa yli
oman tarpeen, jolloin energiaa jää yli myytäväksi sähköverkkoon. Vuositasolla talo tuottaa
enemmän kuin kuluttaa jopa Keski-Suomessa. Talo menestyi SolarDecathlon-kilpailussa hyvin
sijoittuen viidennelle sijalle.
Talossa on käytössä paljon edistyksellistä rakennusautomaatiota, josta kerättiin tietoa STOKissa
kehitetyllä ohjelmistolla. Ohjelmisto toimi ThereCorporationin kehittämän ThereGatekodinohjausjärjestelmän päällä.
4.1.2 LivingLab-kokeilut Porvoon alueella
Web-Keruu -järjestelmän kenttäkokeilut aloitettiin keväällä 2010. Kokeiluja on tehty kolmessa
porvoolaisessa kiinteistössä, joista on kerätty yksityiskohtaisia energiankulutustietoja. Tämän
lisäksi kahdessa kohteessa on ollut sääasema, ja yhdessä kohteessa kerättiin yksityiskohtaisia
tietoja Enervent-ilmanvaihtokoneesta.
Kohteista kaksi on pientaloja ja yksi rivitalohuoneisto. Omakotitaloista toinen lämmitetään
maakaasulla ja toinen öljyllä. Rivitaloasunnossa oli sähkölämmitys.
Omakotitaloissa Web-Keruu mittasi vain taloussähkön kulutusta. Heti järjestelmän asentamisen
jälkeen yhdessä kiinteistössä havaittiin, että eteisen lattialämmitys oli jatkuvasti päällä myös
kesäkuukausina. Energiankulutuksen seuranta osoitti heti turhan kulutuksen. Web-Keruun
kulutusseuranta kertoo myös asukkaiden elämänrytmistä. Tiedoista on esimerkiksi helppo päätellä,
ovatko asukkaat kotona vai poissa.
Sähkölämmitteisessä rivitaloasunnossa tarvitaan myös alamittauksia. Sähköpatterit, niiden päälle
kytkeytyminen peittää helposti esimerkiksi valaistuksen tai elektronisten laitteiden kuorman.
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Kuva 7. Esimerkki kotitalouden sähkönkulutuksen vaihteluista. Sähköä kuluu eniten klo 18-22
välisenä aikana.

4.2 Skaftkärrin asuinalue
Porvoon Skaftkärrin asuinalue rakennetaan 2010-luvulla. Asuinalueella testataan Web-Keruu –
järjestelmää. Mittauskokeiluun osallistuville kiinteistöille tarjotaan mahdollisuus saada reaaliaikaista
sähkönkulutuksen mittaustietoa Web-sivuilla. Sähkön mittaus tullaan toteuttamaan liittymällä
suoraan sähkömittariin tai käyttämällä Wattson-mittaria. Myöhemmin mitataan myös kiinteistöjen
kaukolämmön kulutukset, mikäli kiinteistö on kaukolämmön piirissä. Lisäksi mittaus laajenee
palvelemaan uusiutuvan energian mittauksia, kuten aurinkokerääjien tuottamaa energiaa.
Web-Keruun kokeilu laajenee Skaftkärriin ensimmäiseksi valmistuvallle Omenatarhan
asuinalueelle. Tontin ostaja saa alennuksen tonttihinnasta, kun hän osallistuu kokeeseen.
Asukkaat seuraavat sähkön kulutusta eri kiinteistöissä ja jakavat kokemuksia monitoroinnin ja
energian säästämisen toimenpiteistä.
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5 Web-Keruu mittausliiketoiminnassa
Web-Keruu etsii paikkaansa mittausliiketoiminnassa. Web-Keruun tulee täyttää keskeisiä
markkinoinnin, palvelutuotannon, kustannuslaskennan ja liiketoiminnan edellytyksiä, jotta se toimisi
palvelutuotteena. Tässä raportissa käsitellään Web-Keruu –palvelua sivuavia liiketoimintamalleja.
Tarkastelun kohteena ovat Web-Keruu –segmenttiin sijoittuvat yritykset.

5.1 Mittausliiketoiminnan mallit
Monet yritykset harjoittavat tänä päivänä mittauspalveluja asukkaille. Yritykset tarjoavat ”älykkäitä
laiteitta”, jotka rekisteröivät dataa ja jalostavat sitä tilastoiksi. Hyvä esimerkki on yritys, joka
markkinoi matkapuhelimella ja Internetillä ohjattavia lämmönsäätimiä. Toiset yritykset konsultoivat
ja myyvät kokonaisia mittauspalvelun järjestelmiä, kuten kansainväliset mittarijärjestelmätuottajat.
Kolmannet yritykset – esimerkiksi teleoperaattorit - siirtävät tuhansista kiinteistöistä dataa ja
jalostavat sitä jakeluverkkoyhtiöille tai suoraan asukkaille. Mittausliiketoiminnan yritykset voidaan
jakaa seuraaviin ryhmiin: (Serkkola, Pesola 2011)
Yritystyyppi

Palvelutyyppi

1. Älykkäät mittaus- ja kodinohjausjärjestelmät

Tarjoaa yksittäiseen laitteeseen sisältyvän kulutuksen seurannan ja ohjauksen (lämmönsäädin)
Seuraa ja ohjaa useita talotekniikan laitteita
(kodinohjausjärjestelmä)
Tarjoaa ilmaista tai maksullista kulutuksen seurantaohjelmistoa (Google PowerMeter)

2. Energiatodistus- ja laskentapalvelut

Tarjoaa ohjelman sähköisen energiatodistuksen ja –
selvityksen tekemiseksi.
Tekee sähköisen energiakatselmuksen
Seuraa kulutusta energiatodistuksen parametreillä.

3. Energian-, veden- ja sisäilman testauspalvelut

Tarjoaa siirrettävän mittauslaitteiston kiinteistöön (2
vk – 4 kk, energia, kosteus, CO2, ilmastointi),

4. Kiinteistöhuollon seurantapalvelut

Etäseuraa, -ohjaa ja säätää kiinteistön laitteita ja
huoltaa laitteita.

5. Laite- ja järjestelmätoimittajien seurantapalvelut

Toimittaa mittarit, luentajärjestelmän, muut laitteet ja
seurantaohjelmiston. Suunnittelee perustamisprojektin ja asentaa tarvittaessa laitteet.

6. Talotekniikkapalvelu (vuokrataloyhtiöt, rakennus- Toimittaa taloautomaatiojärjestelmän ja ylläpitää
rakennusryhmän monitorointipalvelua
yritykset)
7. Mittauspalvelut

Tarjoaa seuranta-, laskutus-, ylläpito-, raportointi- ja
energiatehokkuuspalveluja jakeluverkkoyhtiöille ja
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8. Vartiointiliikkeiden palvelut

kunnille.
Ottaa vastaan hälytyksiä palovaroituksesta, vesivahingosta, energiankulutuksen poikkeamista ja
liikkumisesta sekä tekee tarkistuskäynnin.

9. Jakeluverkkoyhtiöiden /
Vähittäismyyjien palvelut

Tarjoaa kuluttajille lakisääteiset kulutusraportit Internetissä ja laskutuksen.

10. Teleoperaattorien palvelut

Kerää langattomasti ja laajakaistoilla dataa tuhansista kiinteistöistä ja jalostaa mittausdataa jakeluverkkoyhtiöille.

Taulukko 4. Mittausliiketoiminnan yritysmuodot.
Web-Keruu –järjestelmä lukeutuu esitettyyn ensimmäiseen yritysryhmään (1), ”älykkäät
mittausjärjestelmät”. Web-Keruu on ohjelmoitu toimimaan Wattson-mittalaitteen ja säätietoaseman
(WS 2350) kanssa. Web-Keruun liiketoimintaetu on siinä, että se tarjoaa uutena palveluna
kyseisille laitteille etäseurannan ja historiatiedon Internetissä. Web-Keruu tähtää valmiiseen
avaimet käteen tai tee se itse –mittauspalveluun. Avoimen koodin ohjelmistoa voidaan jakaa
ilmaiseksi tai pienellä veloituksella, mikä tekee palvelusta edullisen (Mittalaitteet maksavat noin
200 euroa ja sääasema noin 200 euroa). Web-Keruu –järjestelmällä on mittausliiketoiminnassa
sekä mahdollisuuksia että rajoitteita.

5.2 Liiketoiminnan mahdollisuudet
Tässä liiketoiminnan mahdollisuuksia tarkastellaan suhteessa muihin mittausliiketoiminnan
muotoihin. Numerointi viittaa taulukkoon 4. Mittausliiketoiminnan yritysmuodot.
•

Testauspalvelut (3): Web-Keruuta voidaan käyttää testauspalveluna, kun siihen liitetään
muita langattomasti asennettavia mittareita, kuten lämpö-, kosteus-, CO2-mittari. Yleisellä
testausmittauksella on vähemmän kysyntää. Testausmittarit ovat entistä tarkempia ja
erikoistuneempia. Niitä käytetään esimerkiksi ilman laadun eri pitoisuuksien mittauksessa,
kosteuden etenemisen tarkkailussa rakenteissa tai energian laadun osoittamisessa.

•

Kiinteistöhuollon seurantapalvelut (4): Web-Keruu soveltuu asukaspäätteeksi kiinteistössä.
Kiinteistöhuolto voi kehittää Web-Keruusta seurantapäätteen omaan käyttöön. Kulutus on
luettavissa Wattson-mittarin näytöltä ja Web-sivuilta.

•

Laite- ja järjestelmätoimittajien palvelut (5): Isot laite- ja järjestelmätoimittajat myyvät itse
suunnittelemiaan ja tuottamiaan mittareita ja järjestelmiä. Ne eivät ole – ehkä nykyisiä
laitevalmistajia lukuun ottamatta – kiinnostuneita muiden valmistajien mittalaitteista.
Pienempi yritys, jonka osa Wattson-järjestelmä on, saattaa olla kiinnostunut liittämään
Web-keruun tuote- ja palveluvalikoimaansa.

•

Talotekniikkapalvelu (6): Web-Keruu soveltuu asukaspäätteeksi vuokrataloyhtiössä.
Vuokrataloyhtiöllä on pyrkimys pitää energiakustannukset kurissa kiinteistöissä. Näin on
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tilanne erityisesti silloin, jos sähkö kuuluu vuokraan. Sen sijaan sillä on vähemmän käyttöä
muissa talotekniikkapalveluissa.
•

Mittauspalvelut (7), vartiointiliike (8), jakeluverkkoyhtiö (9), teleoperaattori (10) : Ei sovellu
ko yritysten palveluyrityksen palveluvalikoimaan.

•

Web-Keruu voidaan liittää uusissa rakennuksissa osaksi taloteknisiä ratkaisuja, ja se voi
tuottaa seuranta- ja hälytystietoa.

5.3 Liiketoiminnan rajoitukset
•

Energian etäseuranta yksittäisillä mittalaitteilla on heikosti kannattavaa liiketoimintaa.
Valmiita mittareita saa edullisesti, ja ne ovat kaikkien asianharrastajien hankittavissa.
Jakeluverkkoyhtiöt ja/tai vähittäismyyjät tarjoavat etäluettavien mittarien asentamisen
jälkeen kuluttajille Internetissä energianraportoinnin palveluja. Lisäksi Suomeen on tulossa
ilmainen Google PowerMeter –energianseurannan palvelu. Siksi pk-yrityksen on vaikea
saada energian seurantapalvelua kannattavaksi.

•

Web-Keruu on – kuten kaikki muutkin seurantajärjestelmät – laiteriippuvainen. Kehitettyä
ohjelmistoa ei voida ottaa vapaasti käyttöön muissa laitteissa, vaikka avoimeen
soveltamiseen projektissa onkin pyritty. Tämän johdosta kehitettyä ohjelmistoa ei voida
markkinoida ilman Wattson-mittaria. Yksi mahdollisuus on yhteistyö Wattson-mittarin
valmistajan kanssa.

•

Web-Keruu on energianmittauksen järjestelmä ilman palvelua. Web-Keruu voi toimia vain
valmiina tuotteena itseasentajalle.

5.4 Energian säästö ja seurannan kustannukset
Web-keruu on energianseurannan lisävaruste, jonka asukkaat voivat hankkia tai jonka
vuokrataloyhtiö voi hankkia asukkailleen. Asukkaat ovat valmiit sijoittamaan järjestelmään vain sen
verran, minkä he säästävät sähkön kulutuksessa. Laskelmassamme kaukolämmitteisen
kerrostalon ja sähkölämmitteisen pientalon asukkaat säästävät sähkönkulutuksessa vuodessa 10
prosenttia, mikä keskimäärin saavutetaan kun energian kulutusta seurataan mittarilla.
Kerrostaloasunnossa (75 m2, kaksi asukasta) säästöä voi syntyä vuodessa 109 euroa. Pientalossa
(120 m2, kaksi asukasta) säästöä syntyy 256 euroa. Laskelmassa on otettu huomioon kyseisten
talotyyppien keskimääräinen sähkönkulutus vuodessa ja keskimääräinen energian hinta vuonna
2010.

Kerrostalo (kaukolämmitteinen)
Pinta-ala
Kotitalouden koko (vaikuttaa veden kulutukseen)
Asuntoja kulutusseurannan piirissä
Ominaislämmönkulutus (sis. huoneilman ja käyttöveden lämmitysenergian)
Ominaissähkönkulutus (sis. kiinteistö- ja kotitaloussähkön)
Veden kulutus (suomalainen kuluttaa vuorokaudessa noin 150 dm3)

75
2
50
120
60
110

m2
hlöä
kpl
kWh/m2/a
kWh/m2/a
m3/a

Säästö per asunto
Kokonaissäästö

1 350
67 500

kWh/a
kWh/a

Säästö per asunto
Kokonaissäästö

109,1
5 455,1

euroa/a
euroa/a

120
3
50
130
60
164

m2
hlöä
kpl
kWh/m2/a
kWh/m2/a
m3/a

Säästö per asunto
Kokonaissäästö

2 280
114 000

kWh/a
kWh/a

Säästö per asunto
Kokonaissäästö

256,0 euroa/a
12 801,4 euroa/a

Kaukolämmön hinta (sis. ALV 23 %)
Sähkön hinta (sis. ALV 23 %)
Veden hinta (sis. ALV 23 %)

5,51
10,39
2,33

c/kWh
c/kWh
euroa/m3

Lämmön kulutuksen vähenemä
Sähkön kulutuksen vähenemä
Veden kulutuksen vähenemä

10 %
10 %
5%

ja
ja

5
274

m3/a
m3/a

ja
ja

8
411

m3/a
m3/a

Pientalo (sähkölämmitteinen)
Pinta-ala
Kotitalouden koko (vaikuttaa veden kulutukseen)
Asuntoja kulutusseurannan piirissä
Ominaislämmönkulutus (sis. huoneilman ja käyttöveden lämmitysenergian)
Ominaissähkönkulutus (sis. kiinteistö- ja kotitaloussähkön)
Veden kulutus (suomalainen kuluttaa vuorokaudessa noin 150 dm3)

Lähde: Energiateollisuus ry, Kaukolämmön hinnat 1.7.2010, maan painotettu keskiarvo, kerrostalo
Lähde: Energiamarkkinavirasto, Sähkön hinnan kehitys 1.10.2010, tyyppikäyttäjä L2
Lähde: HSY Veden taksa, Helsinki

Taulukko 5. Kerrostalohuoneiston ja pientalon sähkönkulutus sekä 10 prosentin arvioitu säästö vuonna 2010. (Serkkola, Pesola 2011)
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Laskelmassa kerrostalon asukas sijoittaa energianseurantaan 55-60 euroa vuodessa ja pientalon
asukas 125-140 euroa. Kerrostalohuoneiston asukas kuolettaa monitorointikustannukset 410 euroa
seitsemässä vuodessa, ja pientalon asukas kolmessa vuodessa. Pientalon omistaja on kerrostalon
asukasta todennäköisempi asiakasryhmä.
Web-Keruu kustannukset
Hankintakulut
Asennuskulut
Huoltokulut
Ylläpitokulut
Yhteensä

Euroa / 5 vuotta
220
60
30
100
410

Taulukko 6. Web-Keruun kustannukset.
Yrityksellä pitää olla 1000 asiakasta tai tilausta jokaista 100 000 euron liikevaihtoa kohden. Lisäksi
yrityksen pitää hankkia joka vuosi 1000 asiakasta lisää viiden vuoden aikana (5000 / 5 vuotta).
Käytännössä viiden vuoden kuluessa vähintään 30 prosenttia eli 1500 asiakasta lopettaa palvelun,
mikä tarkoittaa minimissään 1300 asiakkaan hankkimista vuosittain. Yksinkertainen laskelma
osoittaa, että Web-Keruun energianseurnata on liiketoimintana haastavaa. Kun otetaan huomioon
vielä vähittäismyyjien palvelut (esimerkiksi Helen / Sävel Plus –palvelu) ja Google PowerMeterilmaispalvelu, Web-Keruun kannattavuus tulee vielä haasteellisemmaksi. (Google PowerMeter on
tulossa myös Suomeen lähiaikoina.) Web-Keruun mahdollisuudet piilevätkin siinä, miten se
onnistutaan liittämään osaksi muuta mittauspalvelujen tuote- ja palvelukokonaisuutta.

5.5 Kehittäjäorganisaation liiketoiminnan optiot
Web-Keruun prototyyppiä voidaan arvioida mittausliiketoiminnan mahdollisuuksien näkökulmista.
Kehittäjäorganisaatio Posintra Oy tekee myöhemmin päätöksiä liiketoiminnasta muiden yritysten
kanssa. Keskeinen valinta koskee sitä, että toimiiko kehittäjäorganisaatio ohjelmistoalan
kehittäjänä vai tuleeko se myös tarjoamaan kuluttajille monitorointipalvelua. Jälkimmäisessä
roolissa kehittäjäorganisaatio tunnistaa roolinsa osana jotain laajempaa energiahuollon
palveluketjua. Seuraavassa on eritelty keskeisiä suuntautumisvaihtoehtoja.
•

Kehittäjäorganisaatio jatkaa Web-Keruun kehitystyötä lisäämällä energianseurantaan
käyttöominaisuuksia
ja
integroimalla
seurannan
piiriin
myös
muita
monitorointiominaisuuksia, jotka koskevat vettä, ilmanvaihtoa ja kiinteistönohjausta. Lisäksi
järjestelmässä tarvitaan ohjausominaisuuksia, joilla ohjataan lämmitystä, valaistusta ja
turvallisuutta. Kehittäjäorganisaatio voi hakea jatkokehitykseen muuta rahoitusta.

•

Kehittäjäorganisaatio voi sopia Web-Keruun jatkokehittämisestä perustettavan / perustetun
yrityksen kanssa. Ohjelmistoalan yritys voi kehittää palvelua edelleen. Tässä mallissa
yritys soveltaa viiden vuoden siirtymäaikaa palvelun oikeuksien hankkimiseksi.

•

Kehittäjäorganisaatio voi yhteistyössä jonkin toisen yrityksen kanssa liittää palvelun osaksi
esimerkiksi talonrakentamisen kokonaisuutta. Tässä mallissa Web-Keruu liitetään osaksi
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rakennusyrityksen talopakettia. Rakennusyritys voi toimia itse seurantapalvelun tarjoajana
tai se voi ulkoistaa palvelun kolmannelle osapuolelle. Web-Keruu –järjestelmä liitetään
Skaftkärrin mallin mukaisesti osaksi talopakettia.
•

Taloautomaatio- tai kodinohjauksen yritys ostaa kehitetyn palveluliiketoiminnan. Tämä
vaihtoehto on mahdollinen tilanteessa, jossa Web-Keruu –palvelut ovat kehittyneet
tuotekehityksessä kiinnostaviksi, mutta kehittäjäorganisaatiolta puuttuu palvelua
markkinoivat ja ylläpitävät resurssit. Palvelun myyntiä säätelee kuitenkin EAKR-projektin
säädökset, jona aikana kehittäjäorganisaatio ei saa itse hankkia tuloja palvelun myynnillä.

•

Kehittäjäorganisaatio
laajentaa
ohjelmistoyrityksen
kanssa
mittajärjestelmän
palveluinfrastruktuuria, kuten markkinointia, palvelimen ylläpitoa, help desk –palvelua, jne.
Tässä mallissa kehittäjäorganisaatio ja ohjelmistoyritys tarjoavat yhdessä
monitorointipalvelua loppuasiakkaille.

•

Kehittäjäorganisaatio ja ohjelmistoalan yritys laajentavat mittausjärjestelmien
palvelualustaa myös muihin markkinoilla oleviin mittareihin. Tämä vaihtoehto mahdollistaa
myöhemmin pilvipalvelujen tarjoamisen erilaisille mittareille.

5.6 Kilpailijat
Web-Keruun kilpailijoita ovat vastaavantyyppiset valmiit energiamittarit. Asukkaat voivat ostaa alan
kaupoista suurten tuotantoerien energiamittareita. Kansainväliset mittarit on varustettu omalla
päätelaitteella ja käyttöliittymällä. Kilpailijat on ryhmiteltävissä kuuteen ryhmään.
•

Ensimmäinen kilpailija on älykäs ohjauslaite, kuten etäohjattava lämmönsäädin.
Ohjauslaite, kuten säädin pitää lämpötilan tasaisena ja siinä on energiaa säästäviä
ominaisuuksia. Se reagoi ulkoilma-anturilla säätilan muutoksiin. Niin ikään ohjauslaite
kerryttää dataa, kulutustiedon voi lukea laitteen näytöltä ja myös laitetoimittajan
palvelimelta Internetissä tai matkapuhelimella. Laitetta, esimerkissä säädintä voidaan
myös etäohjata matkapuhelimella ja selaimella. Kiinteistön omistajalla on näin yksittäiseen
laitteeseen perustuva mittaus.

•

Toinen kilpailija on mittausjärjestelmä, joka koostuu kokonaispaketista: anturit, langaton
radiolähetin, (keskitin) ja oma käyttöliittymä. Tähän ryhmään kuuluvat myös energiamittarit,
jotka asennetaan pistorasiaan. Kyseiset laitteet on yksinkertaista asentaa, eikä niissä
tarvita Internet-selainta.

•

Kolmas varteenotettava vaihtoehto on valmis turvapalvelupaketti (esimerkiksi Elisan Vahtipalvelu). Palvelu on tarkoitettu kiinteistön ja sen lähiympäristön seurantaan. Palvelu
käsittää erilaisia liike- ja kosketinantureita, jotka ilmaisevat oven avaamisen ja liikkumisen
kiinteistössä. Palvelua voi täydentää tallentavalla kameralla ja lämpötilojen seurannalla.
Palvelussa ei kuitenkaan toistaiseksi ole energian- ja vedenkulutuksien seurannan
ominaisuuksia.
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•

Neljäs kilpailija on pientaloihin asennettava kodinohjausjärjestelmä. Monipuolisin
kulutusseuranta
ja
ohjaus
toteutetaan
taloteknisellä
ohjausjärjestelmällä.
Ohjausjärjestelmä seuraa ja säätää integroidusti kaikkea talotekniikkaa (esimerkiksi EBTSkodinohjausjärjestelmä). Lämmitys-, ilmanvaihto-, valaistus- ja turvajärjestelmät toimivat
kodinohjausjärjestelmässä yhdessä.
Turvallisuustoiminta sisältää rikosilmoitus-,
palovaroitin- ja vesivahinkoja ehkäisevät järjestelmät. Turvajärjestelmän antureita voidaan
käyttää myös valaistuksen ja laitteiden ohjauksessa. Ohjaus- ja säätöjärjestelmällä
ohjataan valaistusta ja sähkölaitteita. Koko talolle tai sen yksittäisille tiloille ja huoneille
voidaan säätää profiileja, jotka ohjaavat automaattisesti lämmitystä, ilmastointia ja
valaistusta. Säätöautomatiikka myötävaikuttaa energian tehokkaaseen käyttöön; älykäs
ilmanvaihto ja lämmitys sekä energiaa säästävät valaistusprofiilit voidaan asettaa
säätöprofiileille. Kodinohjausjärjestelmä välittää lisäksi laitteiden vikailmoitukset suoraan
huoltokirjaan.

•

Viides ja energiamittauksessa haastavin kilpailija on ilmainen tai (maksullinen) webistä
ladattava energianseurantaohjelma.
Esimerkiksi Google tarjoaa ilmaista Google
PowerMeter –palvelua asukkaille ja (maksullista) oheispalvelua laite- ja
järjestelmätoimittajille. Syksyllä 2010 palvelu on käytössä Yhdysvalloissa, Englannissa ja
Saksassa. Asukas voi tilata palvelun kirjautumalla Googlen PowerMeter –palveluun,
kirjaamalla älykkäiden mittareiden lukutiedot ja käyttämällä palvelua selaimella.

•

Kuudenneksi energian vähittäismyyjät tekevät ratkaisuja lähitulevaisuudessa siitä,
minkälaista seurantapalvelua ne aikovat tarjota asiakkailleen. Jakeluverkkoyhtiöillä on
käytettävissään tuntimittausdata ja resurssit datan jalostamiseksi. Yhtenä esimerkkinä on
vastikään avattu Helsingin Energian Sävel Plus –palvelu.
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6 Palvelun jatkokehittäminen
Jatkokehittämisessä keskeisin asia on elektronisten laitteiden ohjaus ja erilaisten mittauksien
yhdistäminen samaan käyttöliittymään. Tänä päivänä talojen omistajille tarjotaan rinnakkain useita
käyttöliittymiä ja etäohjauslaitteita. Jatkokehityksen ytimessä on seurannan helppous ja
havainnollisuus sekä ohjauksen yksinkertaisuus integroidulla palvelimella ja käyttöliittymällä.
Talotekniikan yritykset ovat rakentaneet omia mittareitaan ja ohjelmoineet niitä tietojärjestelmiin.
Suojatut tietoliikenneohjelmat ja verkkoratkaisut toimivat vain tuoteperheeseen kuuluvien mittarien
ja säätimien kanssa. Kiinteistöistä on tullut laite- ja toimittajariippuvaisia. Siksi on tarve seurata sitä,
mitkä standardit ovat ajan myötä yleisimmässä käytössä (LON (http://www.lonmark.org/), KNX
(http://www.knx.org/), ModBus (http://www.modbus.org/). Standardit eivät yleensä sovi yhteen
toistensa kanssa, eikä mikään niistä ole saavuttanut ylivoimaista asemaa. Kiinteistöjen
kokonaisratkaisut ovat kalliita ja niiden asennukset lisäävät kustannuksia.
Internet-protokollan suunnittelemisessa on kolme haasteellista kehittämistehtävää. Ensimmäinen
haaste koskee kiinteistöprotokollan hierarkista järjestämistä eri tyyppisissä kiinteistöissä ja niiden
laitteissa. Kiinteistöjä tulisi voida ohjata samanaikaisesti useassa kiinteistössä, taloyhtiössä ja
huoneistossa. Kiinteistöjen verkosto voi olla esimerkiksi asuntoalue, jakeluverkkoyhtiön
asiakaskiinteistöt tai vuokrataloyhtiö, jolla on useita eri kiinteistöjä. Kiinteistökohtaisella protokollalla
ohjataan esimerkiksi asunto-osakeyhtiön kaukolämmön, lämpimän veden, ilmastoinnin ja sähkön
säätelyä. Huoneistokohtainen protokolla ohjaa omakotitalon tai huoneiston omia energian- ja
vedenkulutuksen valintoja ja muuta kodin elektroniikkaa.
Toinen laitejärjestelmien kehittämiskohde on ”koneesta toiseen” eli ”machine-to-machine” integraatio. Yksinkertaisesti koneiden tulisi ymmärtää paremmin toisiaan. Koneiden tulisi tunnistaa
toisensa (esimerkiksi laite tunnistaa katkaisijan katkaisijaksi), niiden tulisi ymmärtää toistensa kieltä
(esimerkiksi eri laitteet tunnistavat parametrin ”huoneiston keskilämpötila”) ja ne voisivat lähettää
ohjauskäskyjä toisilleen (esimerkiksi kaukolämmön lattialämpö toimii yhteistyössä sähköpatterin
kanssa). (Främling, Oliver, Kaustell, Nyman, Honkola 2010)
Kolmas talotekninen mahdollisuus on ottaa käyttöön uusia palveluja, joissa käytetään samoja
kojeita, kuten etäluettava sähkömittari tai samoja parametrejä, kuten vikahälytys asukkaalle ja
kiinteistöhuollolle. Asumisen ylläpidon eri osapuolet, joita ovat asukkaan lisäksi isännöitsijät,
kiinteistöpalvelut, laite- ja järjestelmätoimittajat, rakennusyritykset, jakeluverkkoyhtiöt, jne. voivat
käyttää samaa dataa, kuten kilowattitunteja (kWh) erilaiseen monitorointiin ja palvelujen
tuottamiseen.
Asukkaille voidaan tarjota reaaliaikaista kulutus-, kustannus- ja ohjaustietoa Internetissä,
matkapuhelimessa tai muulla päätelaitteella. Kulutustieto voi koskea koko kiinteistön tai yksittäisen
laitteen kulutusta. Asukas voi myös etäohjata kiinteistön lämmitystä ja ilmastointia. Kiinteistöhuolto
voi vastaanottaa ennakoivaa huoltotietoa ja hälytyksiä laitevioista, jännitevaihteluista tai vaikkapa
ilmastoinnin toimintahäiriöistä. Jakeluverkkoyhtiö voi seurata verkon kuormitusta, alentaa
yhteistyössä asiakkaiden kanssa kulutushuippuja ja antaa asiakkaille reaaliaikaista kulutus- ja
kustannuspalautetta. Kaikki tämä voidaan toteuttaa jakamalla, analysoimalla ja ohjaamalla sähkön
käytön dataa, kilowattitunteja sovituilla pelisäännöillä eri osapuolten kesken.
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