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TAVOITE JA TAUSTA
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION

Sisälämpötiloja alentamalla voidaan laskennallisesti saavuttaa esimerkiksi 
10 % lämmön säästö alentamalla sisälämpötiloja 2°C (Nissinen ym. 2012). 
Tällaiseen käyttäytymisen ohjaukseen ei ole tiedossa varmoja keinoja, 
ainakaan asuinkerrostaloissa. Tutkimusten mukaan sisälämpötilat ovat 
kussakin maassa suhteellisen stabiileja vuosikymmenestä toiseen (vavra 
et al. 2016). Pohjois-Euroopassa ei myöskään muista maista poiketen ole 
yleensä tapana säätää huonelämpötiloja käytön mukaan (Urban ja Ščasný 
2012). Merkittävässä osassa suomalaisia asuntoja sisälämpötilat ylittävät 
THL:n huonekohtaiset terveyssuositukset usealla asteella.

Suomessa käytetään yleisesti termostaattisia patteriventtiilejä, jota 
automaattisesti säätävät lämmitystä tietyissä rajoissa. Suomessa etenkin 
kerrostaloasukkaat ovat tottuneet tasaisiin, mukaviin lämpötiloihin 
sekä edulliseen ja asukkaan näkökulmasta jopa näennäisen ”ilmaiseen” 
lämmitykseen. Esimerkiksi Helsingissä kaukolämpö maksaa talvella 
6 snt/kWh ja kesällä 3 snt/kWh, eikä lämmitysenergian kulutusta 
eritellä mitenkään yhtiövastikkeessa/vuokrassa. EU:n EED-direktiivin 
taustaselvitysten mukaan huoneistokohtaiseen lämmön laskutukseen 
siirtymisen on sanottu säästävän noin 20 % (Edelenbos 2014). EED-
direktiivi edellyttää huoneistokohtaiseen lämmönlaskutukseen siirtymistä 
kerrostaloissa, mikäli se on kustannustehokasta. Suomessa sitä ei ole 
toistaiseksi VTT:n laskelmien perusteella pidetty kustannustehokkaana 
(NEEAP3 2014; TEM 2014).

Tausta (keskeiset nostot liitteen 1 taustamuistiosta): 

Polun muutostavoite: 

Huoneistokohtainen käyttöveden mittaus on muuttunut lakisääteiseksi 
uusissa (2011-) ja peruskorjattavissa (2013-) asuinkerrostaloissa. Motivan 
(2017) mukaan asuinkerrostaloissa, joissa on käytössä huoneistokohtainen 
vesilaskutus, kulutus on pienentynyt entisestä 10-30%. Huoneistokohtainen 
veden mittaus etenee kuitenkin hitaasti.

Havainnollinen kulutuspalaute ja kohdennettu neuvonta taloyhtiöiden 
hallituksille voi tuottaa käyttötapamuutoksia ja kannustaa myös 
energiakorjauksiin. Esimerkiksi Motivan (2017) arvioiden mukaan jopa 
kolme neljästä asuinrakennuksesta Suomessa kaipaisi patteriverkoston 
perussäätöä ja oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10-15 
% säästö.

Kohdennetut valmennukset kotien päästöjen vähentämisessä ovat tuoneet 
merkittäviä säästöjä, esimerkiksi Vattenfallin energiaperhe-kisassa 
29-65% vuonna 2016-2017. Kun kampanjoita on suunnattu laajalle 
kansalaisjoukolle, säästöt jäävät vähäisiksi, esimerkiksi entistä paremmalla 
laskutuspalautteella on saavutettu noin 1,5% säästöjä sähkölämmitteisissä 
omakotitaloissa (Arvola ym. 1994), toisissa tutkimuksissa taas ei ole saatu 
mitään säästöjä (esim. Aho ym. 1995).

Tuuppaaminen ja valinta-arkkitehtuurien luominen (nudge) voi luoda 
keinoja kotien energiankäytön vähentämiseen, mutta merkittävät 
käyttäytymisen muutokset edellyttävät muutoksia tuotannon ja kulutuksen 
rakenteessa (ks taustamuistio tuuppaamisesta).

Käyttäytymisen muutos: Kotien energiankulutusta alas 15% huomioiden hyvinvoinnin, kulttuurin ja terveyden edistämistavat 
(laajalle väestönosalle kohdennettuna)
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Merkittävä päästövähennysmahdollisuus
Kotien energiankulutusta on mahdollista laskea 
keskimäärin jopa 10-15% vuoteen 2030 mennessä koetun 
asumisviihtyvyyden kärsimättä.
Tämä edellyttää useiden toimien yhteisvaikutusta, jonka 
tuloksena saadaan: huoneistokohtaisten keskilämpötilojen 
keskimääräistä laskua kahdella asteella, asukaskohtaisten 
asuinneliöiden vähenemistä 35m2 tasolle sekä yleistä 
käyttäytymisen muutosta taloyhtiöiden ja perheiden arjen 
tasoilla. Keinot kaupungeissa ja maaseudulla ovat merkittävästi 
erilaisia.

Jakamistalouden merkitys
Jakamistalouden sovellukset ja niiden käyttö yhä laajemmin 
ovat keskeisiä tilojen käyttöasteen nostamisessa ja myöskin 
siihen liittyvässä rahoituksessa.

Muutakin kuin informaatio-ohjausta tarvitaan
Toimet eivät ole saavutettavissa pelkästään perinteisellä 
informaatio-ohjauksella, vaikka senkin tehostamista tarvitaan 
merkittävästi. Eri kohderyhmille tarvitaan erilaista viestintää ja 
eri kohderyhmille sopivia keinoja.

Tilankäytön tehostuminen ja tehostaminen
Asukaskohtaisten lämmitettyjen asuinkuutioiden pieneminen 
on meneillään oleva trendi, joka liittyy kaupungistumiseen ja 
perhekokojen pienenemiseen. Sillä on merkittäviä positiivisia 
vaikutuksia kotien energiankulutukseen. Viihtyvyyttä 
pienemmissä neliöissä voidaan tukea puolilämpien tilojen 
sisällyttämisellä, asuntojen muuntojoustavuuden lisäyksellä ja 
laadukkaiden yhteisten tilojen sisällyttämisellä ja ylläpidolla.

*

*

*

Julkista tukea käyttäytymisen muutokseen
Kansalaisten käyttäytymisen muutoksien tukemisella on 
mahdollista saavuttaa merkittäviä vähennyksiä energiankäytössä 
ja hiilidioksidipäästöissä.

*

*

*

Talotekniikan automaation merkitys
Sisälämpötilat ovat merkittävässä osassa asuntokantaa koholla 
THL:n terveyssuosituksiin nähden. Sisälämpötilojen merkittävä 
lasku edellyttää nopeasti säädettävää tilakohtaista kiinteistö- 
ja huoneistoautomaatiota, joka on etäohjattavaa ja riittävän 
helppoa käyttää. Automaation täytyy levitä 50% asuntokannasta. 
Lopussa asuntokannassa ylilämmitystä voidaan torjua 
rajallisemmin mm. kampanjoilla, kohdennetulla viestinnällä ja 
vertaistuella.

TYÖSKENTELYN KESKEISET VIESTIT
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION4



Positiivistä viestintää energiansäästöstä
Energiansäästön tavoitteille voidaan luoda hyväksyttävyyttä 
kohdentamalla viestintä positiviisiin vaikutuksiin 
ja terveyshyötyihin. Sen sijaan että puhutaan miten 
pitäisi asua kylmemmin, painotetaan ohjelämpötilojen 
terveysvaikutuksia. Sen sijaan että käydään keskustelua vain 
pienien asuntojen rakentamisesta ja ahtaudesta, ohjataan 
keskustelua asuinympäristön innostavuuteen, mielekkyyteen 
ja yhteisöllisyyteen ja annetaan asukaskohtaisten neliömärien 
laskea jos ovat laskeakseen. Tavaroiden vuokraus ja jakaminen 
normalisoituvat kaupungeissa jolloin tarvetta tavaran 
kerryttämiseen omiin kaappeihin varastoihin tule esittää 
ainoana tilankäytön normina. 

Energiankulutuksen konkretisoiminen
Energiankulutus on niin rutinoitunutta ja abstraktia, että kaikki 
toimet sen konkretisoimiseksi tarvitaan, jotta vaikutuksia 
voidaan odottaa. Lämmön, sähkön ja veden laskutus on tuotava 
ihmisläheiseksi ja huoneistokohtaiseksi mahdollisimman 
nopeasti. Samoin reaaliaikainen kulutustieto ja mahdollisuudet 
vaikuttaa siihen on oltava näkyvillä. 

Laitteiden energiankulutus vs. kuluttavien laitteiden määrä
Mahdollisuudet ohjata erilaisten laitteiden vaikutusta 
energiankulutukseen ovat rajallisia. Laitteiden määrän 
lisääntymisen rajoittamiseen on niukasti tunenttuja 
keinoja, ja kohtuullisuuden ja kestävän kulutuksen 
ohjausta tulisi tutkia ja kokeilla lisää. EU tason tiukkenevat 
energiatehokkuusmääräykset vähentävät kulutusta per laite.

UUDET OIVALLUKSET
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION

*

*

Energiansäästöpalveluiden kehitys
Huoneistoautomaation, kuluttajien energiansäästöpalveluiden 
ja vertaisjakamisen sovellukset ja palvelut ovat periaatteessa 
olemassa, mutta niiden laadun on merkittästi kohennuttava, 
jotta ne leviävät laajalle. Tässä on myös kv-vientimarkkina.

*

*

Oivallukset – 4 nostoa: 

Informaatio-ohjausta pitää tehostaa, vahvistaa ja toteuttaa 
uusilla tavoilla. Erilaisia kuluttajasegmenttejä on suuri määrä 
ja kaikilla on omanlaisensa tarpeet ja mieltymykset, josta syystä 
ohjausta pitää varioida ja kohdentaa taitavasti.

Laadukas huoneistoautomaatio ja energiansäätöpalvelut 
on avainasemassa,   jotta laajat kansanosat laskevat 
sisälämpötilojaan. Tämä edellyttää tutkimusta ja tuotekehitystä, 
jolle on myös laajat kv-markkinat.

Kolmanneksi jakamistalouden sovellukset ja niiden käyttö yhä 
laajemmin ovat keskeisiä tilojen käyttöasteen nostamisessa ja 
myöskin siihen liittyvässä rahoituksessa.

Kokeilut ja tutkimus digitaalisen vertaistuen käytöstä 
vähähiilisen asumisen saavuttamisessa, voiko esimerkiksi 
sosiaalista mediaa ja vertaistukea käyttämällä saavuttaa 
intensiivisten säästökisojen kaltaisia suuria säästöjä laajassa 
osallistujajoukossa tai miten vähähiilisemmän elämän 
terveyden ja hyvinvoinnin teemoja voidaan vertaistaa.

*

*

*

*

Implikaatiot energiapolitiikalle – 4 nostoa:
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TYÖSKENTELYN LÄHTÖPISTE
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION

Työskentelyn lähtöpiste: 

Asuinneliöiden määrän (per capita) pienenenminen
Asuinneliöiden määrän kasvu/capita on jo pysähtynyt, 5% 
lasku on mahdollinen 2022 mennessä ja 10% 2030mennessä. 
10% vähenemä asuinneliöissä tuottaa 5-6% laskun kotitalouden 
energiankulutuksessa. 
Kuutioiden lisäksi energiankulutukseen vaikuttaa 
kerrostaloasumisen lisääntyminen ja pientaloasumisen 
väheneminen. Nykyisellään erillisissä pientaloissa asuu noin puolet 
suomalaisista, mutta ne  kuluttavat lähes 2/3 asumisen energiasta. 
Nolla- ja plusenergiaratkaisut ovat periaatteessa helpompia saavuttaa 
kerrostaloissa. (askeleet A05 –> A08 & A10)

Tehokas mutta viihtyisä asumisympäristö
Asuinkuutioiden pienentymisessä avainasemassa on se, että kodin 
neliöt palvelevat nykyistä tehokkaammin sujuvaa arkea ja että 
käytössä olevat yhteiset tilat ja laajempi asuinympäristö ovat osa 
koettua asumisen ja hyvinvoinnin kokonaisuutta. (askel A1, hyvä ja 
hauska asuminen)

Asumisen vapaus
Vapaus asua ja käyttäytyä omassa kodissaan mielensä mukaan ovat 
ihmisen perusoikeuksia: niiden ohjausta täytyy tehdä vastuullisesti 
oli tavoite kuinka jalo tahansa. Tätä korostaa entisestään se, 
että Suomen kansallisvarallisuudesta merkittävä osa koostuu 
rakennuskannasta. 

Lämmityksen korostunut merkitys Suomessa
Lämpötilan ja lämmitystarpeen osalta on paljon tehtävää, 
jotta ihmiset havaitsisivat sisälämmön laskun mahdollisuudet. 
Merkittävässä osassa asuntoja sisälämpötila ylittää thl:n 
terveyssuositukset usealla asteella.  
Koska sekä terveys- että ympäristötekijät tukevat sisälämpötilojen 
laskemista nykytasosta, pitäisi lämpötilan laskua edistää nykyistä 
vahvemmilla tiedotus- ja ohjauskeinoilla. Mallia voisi ottaa 
ennaltaehkäisevästä kansanterveystyöstä (A06), jossa on todettu 
markkinaa muokkaavien toimien kuten haittaverotuksen ja 
saatavuuden tärkeys yhdistettynä informaatio-ohjaukseen (esim.  
ruokailutottumuksissa).
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MUUTOSPOLUN YLEISKUVA
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION7

MUU KOTIEN 
PIENKULUTUS

TILOJEN 
KÄYTTÖASTE

INFORMAATIO- 
OHJAUS, SÄÄNTELY 
& UUDET ENERGIA- 
PALVELUT

PILOTTI

Uudisrakennusten 
automaatiopilotit

Uudisrakennusten automaatio-
järjestelmät kerrostaloissa / 

vrt. Tukholma

Fortum ja Bonava

Vuosi

2020 20252017 2030

Käyttäytym
isen m

uutos: Kotien energiankulutusta alas 15%

PILOTTI

Energiatehokkaan kiinteistöjen 
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energia- 
tehokkaan kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden 
ja palvelujen parantamiseen.

2015-2017
Ekokumppanit Oy, 
Tampereen kaupunki & co.

PILOTTI

Älykäs rakennustekniikka

Energiankulutuksen tar- 
kempaa mittausta, seuran- 
taa, taloautomaatiota.

2010->

Mm. Mäkkylän Adjun- 
tanttitalo; Talo 2020

PILOTTI

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat 
helpottaneet asukkaiden 
aurinkopaneelien 
hankintaa.
2012->
Hinku-hanke; Vesa-Matti Puro 
& co; Sitra, Caiwo Oy & co.

PILOTTI

Kaupunginosatason energia- 
ja jäteratkaisut
Smart Kalasatamassa pilotoidaan 
uusia ratkaisuja kestävään 
kehitykseen, energiakäyttäytymi-
seen ja jätteiden hyötykäyttöön. 

2013->
Smart Kalasatama, H:gin 
kaupunki, Forum Virium, 
Helen, ABB, Fingrid, ym.

PILOTTI

Joukkoistaminen

Uusien energiaratkaisujen 
hankinnan joukkora-
hoitus.

2015->

Joukon Voima, yksityisiä 
rahoittajia

MUUTOSASKEL

A01

Hyvä ja hauska 
asuminen

-> Yhteisöllisyyskulttuuri/ 
työllistyminen

Vuosi

Toimijat

PILOTTI

Energiatehokkuuden mobiili-
palvelujen kehitystapahtumat

Open Knowledge Finland 
Energy Hackathonissa 
kehitettiin energiasovellusten 
prototyyppejä kotitalouksille.

2013
Open Knowledge Finland, 
Aalto Media Factory & co.

KÄYTTÖASTEEN NOSTO

FAKTA

Uusien ja korjattavien 
huoneistojen vedenmittaus

Huoneistokohtainen 
käyttöveden mittaus 
lakisääteistä uusissa (2011-) 
ja peruskorjattavissa (2013-) 
asuinkerrostaloissa

FAKTA

Huoneistokohtainen 
lämmön laskutus

Huoneistokohtaiseen lämmön 
laskutuksen siirtyminen 
(EED-direktiivi)

FAKTA

Tiukentuvat energia- 
määräykset kodinkoneille 

yms.

Kodinkoneiden ja 
viihde-elektroniikan ym. 
pienkulutuksen sääntely 
tiukkenee.

FAKTA

Liian korkeat 
huonelämpötilat

Kodeissa nyt 2-3°C ohje- 
lämpöä (21°C) korkeammat 
keskilämmöt.

KOTIEN MUU SÄHKÖNKULUTUS

MUUTOSASKEL

A08

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille

2020->

Energiayhtiöt, palveluyhtiöt 
ja -tarjoajat, Motiva

MUUTOSASKEL

A05

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn merkittävä nosto 

energiansäästössä

2018-2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A03

Käyttöasteen nosto
voi olla myös lisääntyvä yhteisten 

tilojen rakentaminen + käyttö.
Vaatii myös asennetta.

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A06

Energiansäästön ohjaukseen
mallia kansanterveystyöstä

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A11

Energiatehokkuuden 
paraneminen kodinkoneissa ja 

sähkölaitteissa hillitsee niiden määrän 
lisäyksestä johtuvaa energiankulutusta

2017-2030

EU

MUUTOSASKEL

A07

Asumisen viihtyvyys 
ja palvelut nousevat trendinä 

neliömääriä tärkeämmiksi 
vetovoimatekijöiksi 

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A15

Uudis- ja korjaus- 
rakentamisessa automaatio 

lähtökohdaksi: 
Rakentamisen ja energia-
automaation intergraatio

2017-2027

Yritykset, julkinen 
sääntely

MUUTOSASKEL

A09

Kuluttajien 
aktiivisuus nousee ja 

vaikutusmahdollisuudet
kasvavat

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A10

Energiaremonttien 
kehittäminen

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A12

Huoneistokohtainen 
veden mittaus 

ja laskutus pakolliseksi

2020-2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A13

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

2020->

EU-life / Suomi

MUUTOSASKEL

A14

Toissijaisten tilojen 
energiankulutuksen hillintä,
mm. kesämökkien kulutuksen 

kasvun hidastaminen

-> 2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A16

Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö- 

asteen nosto +20%
Vaatii teknologian, varauspalveluiden ja 

sääntelyn kehittämistä sekä asennemuutosta

->2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A18

Trendi: Lämmitettyjen 
asuinkuutioiden 

pieneneminen per capita
2015 40m2 –> 2030 35m2

2015-2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A17

Kuluttajasähkön hinnan 
nousu + 30 %

EU keskiarvo-arvio 50% 2030 

2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A04

Ihmisten tulisi tunnistaa 
kotinsa lämpötila (°C)

Jos 27°C –> mahdollinen muutoshalu

2018->

Toimijat

SÄÄNTELY

LVI-laitteiden käytön
neuvonta ja ohjaus.

Lakisääteinen ohjaus lämmitys- ja 
ilmanvaihto-järjestelmien ja lämminvesi- 

varaajien käyttöönottoon ja käyttöön.

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki 
As.Oy:lle 

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Huoneistokohtainen 
veden mittaus ja 

laskutus pakolliseksi
Veden mittaus ja laskutus huoneisto- 

kohtaisesti kaikkialla pakolliseksi

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Alhaisemman 
huoneenlämmön 

terveysnäkökulmien painotus 
sääntelyssä

2018

Hallitus

SÄÄNTELY

Energiakartoitus
taloyhtiön toimesta asuntoihin 

pakolliseksi

Vuosi

Hallitus, kunnat

SÄÄNTELY

Lämmityskulut
vastikkeessa /vuokrassa

esille. Mukaan keskimääräinen 
lämmityskustannusten hinta. 

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Joustavaa asuntojen 
käyttöa ja muuntelua 

tukeva sääntely 
Esimerkiksi osan lohkaisu vuokra- 
asunnoksi tulisi tehdä teknisesti ja 

sääntelyn osalta helpommaksi 

2022->

Hallitus

SÄÄNTELY

Automaatio 
rakennusmääräyksiin: 

Rakentamisen ja energia-automaa-
tion intergraation edistäminen 

sääntelytoimin

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Kiinteistöveron 
porrastaminen

rakennuksen energiatehokkuus-
luokan mukaan, automaation 

huomiointi

2020

Hallitus

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
kulutuksen seurantaan ja 
optimointiin. Kulutus- ja 

hintapiikit kuriin.

2020

Toimijat

TEKNOLOGIA

Lämpötilasäädöt
 automaatilla:

Alemmat arvot kun talo tyhjä tai 
kun nukutaan. Skaalaus 50%:iin 

asuntokannasta.

2017->

Rakennusyritykset, 
rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

Energiankulutuksen ja 
-säästön hyvä visualisointi

osana automaatiojärjestelmää: Selkeä, 
motivoiva informaatio, € ja CO2 esille

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
tilojen jakamiseen ja 

yhteiskäyttöön

2020->

Toimijat

TEKNOLOGIA

Asuntojen 
muuntojoustavuuden
teknologiset ratkaisut 

(erilaisiin elämäntilanteisiin)

2020->

Rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

 Puolilämpimien tilojen
(terassit, lasitetut parvekkeet) 

määrän nosto uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.

2020->

Toimijat

LIIKETOIMINTA

MicroEsco palveluiden 
levittäminen ja kehittäminen

2020

Energiayhtiöt, Micro- 
Escoyhtiöt, Motiva

LIIKETOIMINTA

Taloyhtiöiden neuvonta- 
palveluiden kehittäminen: 

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
räätälöityä neuvontaa ja koulutusta 

energiaremonteista

2020->

Useita toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiaremonttien 
liiketoiminnan kehittäminen: 

Helpot energiaremonttien 
kokonaisratkaisut

2020

Korjaus- ja rakennusyri-
tykset, uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Vuokrauksen ja muun 
yhteiskäytön kasvu

Jakamistalous voimistuu, josta 
uutta liiketoimintaa

Vanhoja ja uusia 
toimijoita

LIIKETOIMINTA

Kierrätyskeskusten
uudelleenorganistointi

vuokraukseen ja jakamiseen

Kierrätyskeskukset, 
uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Uusia palvelu- ja 
liiketoimintamalleja

energiayhtiöiltä, esim. säästöstä 
saadun voiton puolittaminen 

asiakkaan kanssa

2020

Energiayhtiöitä

LIIKETOIMINTA

Uusia tilojen 
jakamis- ja 

yhteiskäyttöpalveluja 
ja niistä liiketoimintaa

2020->

Uusia toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiajartoitus ja 
-vertailupalveluista

liiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LIIKETOIMINTA

LVI-laitteiden käytön 
neuvonta ja ohjaus

Uutta palveluliiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LOPPUKÄYTTÖ

Automaatiolla
energiankulutusta alas 
keskimäärin 20% per 

huoneisto

2020-2025

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylimääräinen tavara ja 
vajaakäyttöiset tilat laajem-

min jakamistalouden piiriin.

2018->

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylläpitolämmityksen 
tehostuminen, automaatio 
mökeille sähköistyksen ja 

talviasuttavuuden yhteydessä

2020-2025

Pienomistajat

PILOTTI

Uusien energiansäästön
palvelukonseptien 

kehittäminen: Hackatonit, 
yliopistokisat (Aalto vs. LUT)

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Energiansäästöstä investointi
kuluttajalle joka kasvaa korkoa. 
Energiayhtiön hyöty syntyy siitä 
ettei tarvita uutta kapasiteettia.

2020

Energiayhtiöitä

PILOTTI

Energiansäästökilpailussa
kansalaisille annettavan tuen ja 

vertaiskilvoittelun skaalaaminen 
Somen avulla: neuvonta, vertailu, 

oman kulutuksen jako

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Viileämpi sisäilma ei 
vilustuta -kampanja
Lapset/nuoret kodin 

lämmönsäätäjät

2018

MUU

2018->

Toimijat

Kehitystä voidaan tukea 
kehittämällä alueiden 

viihtyvyyttä ja palvelurakenteen 
monipuolisuutta 

MUU

Alhaisemman 
huonelämmön

positiiviset terveysvaikutukset 
esiin laajalle yleisölle

2018

MUU

Asennemuutos: 
Tilojen jakaminen ja 
yhteiskäyttö yleistyy

->2025

MUU

Etätyön nousu 
kakkosasunnoissa kesäisin

- talvella ylläpitolämpö ja pienempi 
asunto kaupungeissa 

2020->

MUU

Taloyhtiöiden ja omakoti- 
yhdistysten energiavertailu

Benchmark-toiminta energiankulutuksen 
vertailussa. Toteutus sekä taloyhtiöiden ja 
yhdistysten sisäisenä että niiden välisenä.

Vuosi

Toimijat

INVESTOINTI

Korjausrakentamisen 
investointituet / -lainat 
taloyhtiöille automaation 

hankintaan

2020

Valtio

INVESTOINTI

T&K panostuksia
helppokäyttöiseen ja toimivaan 

lämpötila-automaatioon

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

INVESTOINTI

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki As.Oy:lle 
(esim. patteriverkoston säätö yms. 

huolto ja kunnossapito).

Vuosi

Valtio, pankit

INVESTOINTI

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

vauhdittamaan remontteja ja 
ohjaamaan peruskorjauksia. 

2020->

Valtio, pankit

Tutkimusta siitä mitä kotien 
todelliset lämpötilat ovat 

Suomessa ja miten kansalaisia 
saadaan lähemmäs 
suosituslämpötiloja

Tutkimus: Digitaalinen 
vertaistuki ja päästöjen 

vähentäminen

Ks. Rakennusten 
energiatehokkuus -polku

PIENKULUTTAJIEN ROOLI

Mahdollis
taa...

Peruskorjatut tilat tukevat...

M
uu

 au
tom

aa
tio

Lämmityksen automaatio

TALOYHTIÖT

7%

1%

1-2%

6%

Arvio EU keskimääräisestä sähkönhinnan noususta

Siirtovaikutus muuhun energiankulutukseen

Mah
dollis

taa
...

Mahdollistaa...

Nousev
a h

inta 
luo pain

ett
a e

nerg
ian

sää
stö

ön...

Per capita kuutioiden pieneneminen

Muun pienkulutuksen vähentäminen huoneistoissa

Lämpötilan 2*C alennus 70% asunnoissa (50% automaation piirissä)

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.

Muun energiankulutuksen (ei lämmitys) vähentäminen taloyhtiöissä

FAKTA

50% asunnoista
automaation piirissä

FAKTA

Joustava, energiatehokas 
tilojen käyttö

FAKTA

Huoneistokohtainen 
vedenmittaus puolessa 

asunnoista

FAKTA

2°C lämpötilan alennus 
70% asunnoista

SISÄLÄMPÖTILA

LÄMPÖTILA & LÄMMÖN TARVE

MUUTOSASKEL

A02

Energiatehokkkuustiedo- 
tuskampanjoiden lisääminen ja 

räätälöiminen eri kohderyhmille 

2018->

Toimijat

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Edellä listatut toimet eivät välttämättä 
riitä riittävään kulttuurin muutokseen 
kotien energiankäytössä: Tarvitaan 
tutkimusta ja kokeiluja siitä mikä voisi 
toimia ja ennen kaikkea miten hyvät 
energiankäytön käytänteet saadaan 
leviämään laajalle kansanosalle.

Tutkimukset ja kokeilut 
esimerkiksi digitaalisen 
vertaistuen käytöstä 
ilmastopäästöjen 
vähentämisessä

Toteutuuko vapaaehtoinen 
sisälämpötilan alentaminen?

Uusien energiankäytön 
käytänteiden leviäminen

Uusien lähestymistapojen kehittäminen 
tukemaan vapaaehtoisesti tapahtuvaa 
sisälämpötilan alentamista



TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION

Taloyhtiöiden rooli energiansäästössä
Yleinen kampanjointi on tärkeä osa energiansäästön 
edistämistä (A02), mutta jopa tärkeämpiä ovat taloyhtiöiden 
aktivoiminen (A05), helpot energiansäästöpalvelut 
kuluttajille (A08), kuluttajien digitaaliset vuokraus- 
ja lainauspalvelut (A03), ja energiankulutuksen 
konkretisoiminen osana helposti ohjattavaa automaatiota 
(A15). Energiankulutusta ei tule esittää vain lukusarjana 
sähkölaskussa, vaan tuoda se esiin euromääräisesti 
tai hiilimääräisesti ja reaaliaikaisesti infotaulussa 
osana kotitaloutta ja kannustetaan ihmisiä sitä kautta 
energiansäästöön. Erilaisten palveluiden kautta saadaan 
kuluttajien aktiivisuus ja vaikutusmahdollisuudet 
nousemaan osana asumisen, liikkumisen ja ruuan 
kulutusmaailmaa (A09). 

*

Talotekniikan automaation kehitys
Vuosina 2020-2030 talotekniikan automaatiolla ja erilaisia 
lämmitysratkaisuja optimoimalla saadaan suuria muutoksia  
asuntokohtaisesti mikäli tilojen lämpötiloja voidaan 
lämmityskaudella laskea 5-10 astetta kun niissä ei oleskella, 
2-3 astetta nukkumisen aikana ja pitämällä ne muutoin 
ohjelämpötiloissa (A15. Tämän hyväksyttävyys edellyttää 
tilojen nopeaa lämpeämistä.  Optimoinnilla voidaan säästää 
useita asteita per huoneisto, ja kyse on siitä miten tälläiset 
ratkaisut saadaan skaalattua isommiksi. Tämä edellyttää 
ohjauksen ja automaation helppokäyttöisyyden kehittymistä 
(ks. A15 määrittäjät). Merkittävä tekijä on myös se miten 
energiansäästö ja -automaatio saadaan normiksi ja 
standardiratkaisuksi taloyhtiöissä.

*

* Talodellisten kannustimien kasvattaminen
Tällä hetkellä taloudelliset kannustimet siihen, että 
kotitaloudet jollakin tavalla proaktiivisesti vähentäisivät 
sähkönkulutustaan tai lämmitystään ovat vähäiset. Sähkön 
hinta tulee ennusteiden mukaan kuitenkin nousemaan 
2030 vuoteen asti EU:n tasolla noin 50 prosenttia 
(A17), jolloin konkreettiset toimet sähkön ja energian 
säästämiseksi tulevat asteittain tärkeämmiksi. Toimet tulevat 
toteutumaan nimenomaan yllä mainittujen digitaalisten 
palveluiden, lämpötilan älykkään automaation, erilaisten 
notifikaatioiden, visualisoinnin ja vertaispaineen kautta.  
Kansallisen lattiahinnan säätämiselle fossiiliselle energialle 
olisi otollinen aika 2010 luvun halvan energian kautena ja 
sen vaikutus energian hintaan edesauttaisi energiansäästöön 
aktivoitumista erityisesti kysyntäjoustossa (ks. polku 2) jossa 
automaattisen jouston lisäksi saunomisen, lämmitystason ja 
suihkuttelun ajoituksella on merkitystä.

* Asuntokohtainen mittarointi sääntelyn osana
Sääntelytoimet kuten huoneistokohtainen vesimittarointi 
ja huoneistokohtainen lämpömittarointi ovat keskeistä, 
jotta ihmiselle tehdään selkeäksi ja konkreettiseksi mikä on 
yksilön vaikutus siihen mikä on laajempi kokonaisuus. Tällä 
hetkellä veden laskutus ja lämmityksen laskutus on vielä 
abstraktimmalla tasolla kuin sähkölasku, joten laskujen 
huoneistokohtaisuutta tulee mahdollisimman nopeassa 
aikataulussa säätää pakollisiksi (esim. A12).
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TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION

Vertaisryhmien aktivointi
Vertaisryhmiä on mahdollista aktivoida energiansäästöön 
huomattavasti nykyistä enemmän. Taloyhtiön sisäinen 
vertaistuki, vertaaminen sekä  taloyhtiöiden keskinäinen 
sosiaalinen paine on nostettu keskeiseksi (A05, A08 
määrittäjät). Huoneisto- tai perhekohtainen vertailu on 
avainasemassa energiansäästökilpailujen, - kampanjoiden 
ja –palveluiden toteutuksessa. Vertaisverkot tukevat myös 
aktiivisempaa jakamis- ja alustataloutta tavaroiden ja tilojen 
käyttöasteiden nostossa (A03).

*

Investointi-instrumenttien kehittäminen
Investointien aikaansaaminen vaatii sekä ohjauspalveluita 
että rahoitusinstrumentteja kuten investointitukia ja 
valtion takaamia lainoja taloyhtiöille (A10, A13), ja 
kunnallisille vuokrataloille, palveluiden kuten MicroEsco 
toiminnan laajentamista sekä kokonaisremonttien (A10) ja 
uudenlaisten energiansäästöpalveluiden syntymistä (A08).

*

* Loma-asuntojen käytön tehostaminen 
Kesämökkien energiankulutuksen (erityisesti sähkön) 
arvioidaan kasvan tulevina vuosikymmeninä. Nykyisin 
se on luokkaa 5% ja saattaa kohota vuoteen 2050 tasolle 
10%. Toisaalta kesämökkeilyn suosio on laskussa 
nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Lämmitysenergian 
käytön kasvuun ratkaisuna on etäohjattavuuden ja 
ylläpitolämmityksen tehostaminen (A14). Lisäksi apuna 
voisivat olla rakennusmääräykset ja vaikkapa verotukselliset 
keinot, jotka tukisivat kesäasuntojen energiankulutuksen 
laskua/käyttöasteen lisäämistä esim. lyhytaikaisen 
vuokrauksen avulla. 
Teknologiset keinot ja kiinnostus kulutuksen säätelyyn ovat 
jo olemassa, kulutuskäyttäytymisen muutos riippuu niistä 
luotavien palveluiden osuvuudesta ja helppokäyttöisyydestä 
sekä näitä tukevien ohjaus- ja markkinatoimista.
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MUU KOTIEN 
PIENKULUTUS

TILOJEN 
KÄYTTÖASTE

INFORMAATIO- 
OHJAUS, SÄÄNTELY 
& UUDET ENERGIA- 
PALVELUT

PILOTTI

Uudisrakennusten 
automaatiopilotit

Uudisrakennusten automaatio-
järjestelmät kerrostaloissa / 

vrt. Tukholma

Fortum ja Bonava

Vuosi

2020 20252017 2030

Käyttäytym
isen m

uutos: Kotien energiankulutusta alas 15%

PILOTTI

Energiatehokkaan kiinteistöjen 
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energia- 
tehokkaan kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden 
ja palvelujen parantamiseen.

2015-2017
Ekokumppanit Oy, 
Tampereen kaupunki & co.

PILOTTI

Älykäs rakennustekniikka

Energiankulutuksen tar- 
kempaa mittausta, seuran- 
taa, taloautomaatiota.

2010->

Mm. Mäkkylän Adjun- 
tanttitalo; Talo 2020

PILOTTI

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat 
helpottaneet asukkaiden 
aurinkopaneelien 
hankintaa.
2012->
Hinku-hanke; Vesa-Matti Puro 
& co; Sitra, Caiwo Oy & co.

PILOTTI

Kaupunginosatason energia- 
ja jäteratkaisut
Smart Kalasatamassa pilotoidaan 
uusia ratkaisuja kestävään 
kehitykseen, energiakäyttäytymi-
seen ja jätteiden hyötykäyttöön. 

2013->
Smart Kalasatama, H:gin 
kaupunki, Forum Virium, 
Helen, ABB, Fingrid, ym.

PILOTTI

Joukkoistaminen

Uusien energiaratkaisujen 
hankinnan joukkora-
hoitus.

2015->

Joukon Voima, yksityisiä 
rahoittajia

MUUTOSASKEL

A01

Hyvä ja hauska 
asuminen

-> Yhteisöllisyyskulttuuri/ 
työllistyminen

Vuosi

Toimijat

PILOTTI

Energiatehokkuuden mobiili-
palvelujen kehitystapahtumat

Open Knowledge Finland 
Energy Hackathonissa 
kehitettiin energiasovellusten 
prototyyppejä kotitalouksille.

2013
Open Knowledge Finland, 
Aalto Media Factory & co.

KÄYTTÖASTEEN NOSTO

FAKTA

Uusien ja korjattavien 
huoneistojen vedenmittaus

Huoneistokohtainen 
käyttöveden mittaus 
lakisääteistä uusissa (2011-) 
ja peruskorjattavissa (2013-) 
asuinkerrostaloissa

FAKTA

Huoneistokohtainen 
lämmön laskutus

Huoneistokohtaiseen lämmön 
laskutuksen siirtyminen 
(EED-direktiivi)

FAKTA

Tiukentuvat energia- 
määräykset kodinkoneille 

yms.

Kodinkoneiden ja 
viihde-elektroniikan ym. 
pienkulutuksen sääntely 
tiukkenee.

FAKTA

Liian korkeat 
huonelämpötilat

Kodeissa nyt 2-3°C ohje- 
lämpöä (21°C) korkeammat 
keskilämmöt.

KOTIEN MUU SÄHKÖNKULUTUS

MUUTOSASKEL

A08

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille

2020->

Energiayhtiöt, palveluyhtiöt 
ja -tarjoajat, Motiva

MUUTOSASKEL

A05

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn merkittävä nosto 

energiansäästössä

2018-2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A03

Käyttöasteen nosto
voi olla myös lisääntyvä yhteisten 

tilojen rakentaminen + käyttö.
Vaatii myös asennetta.

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A06

Energiansäästön ohjaukseen
mallia kansanterveystyöstä

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A11

Energiatehokkuuden 
paraneminen kodinkoneissa ja 

sähkölaitteissa hillitsee niiden määrän 
lisäyksestä johtuvaa energiankulutusta

2017-2030

EU

MUUTOSASKEL

A07

Asumisen viihtyvyys 
ja palvelut nousevat trendinä 

neliömääriä tärkeämmiksi 
vetovoimatekijöiksi 

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A15

Uudis- ja korjaus- 
rakentamisessa automaatio 

lähtökohdaksi: 
Rakentamisen ja energia-
automaation intergraatio

2017-2027

Yritykset, julkinen 
sääntely

MUUTOSASKEL

A09

Kuluttajien 
aktiivisuus nousee ja 

vaikutusmahdollisuudet
kasvavat

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A10

Energiaremonttien 
kehittäminen

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A12

Huoneistokohtainen 
veden mittaus 

ja laskutus pakolliseksi

2020-2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A13

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

2020->

EU-life / Suomi

MUUTOSASKEL

A14

Toissijaisten tilojen 
energiankulutuksen hillintä,
mm. kesämökkien kulutuksen 

kasvun hidastaminen

-> 2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A16

Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö- 

asteen nosto +20%
Vaatii teknologian, varauspalveluiden ja 

sääntelyn kehittämistä sekä asennemuutosta

->2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A18

Trendi: Lämmitettyjen 
asuinkuutioiden 

pieneneminen per capita
2015 40m2 –> 2030 35m2

2015-2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A17

Kuluttajasähkön hinnan 
nousu + 30 %

EU keskiarvo-arvio 50% 2030 

2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A04

Ihmisten tulisi tunnistaa 
kotinsa lämpötila (°C)

Jos 27°C –> mahdollinen muutoshalu

2018->

Toimijat

SÄÄNTELY

LVI-laitteiden käytön
neuvonta ja ohjaus.

Lakisääteinen ohjaus lämmitys- ja 
ilmanvaihto-järjestelmien ja lämminvesi- 

varaajien käyttöönottoon ja käyttöön.

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki 
As.Oy:lle 

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Huoneistokohtainen 
veden mittaus ja 

laskutus pakolliseksi
Veden mittaus ja laskutus huoneisto- 

kohtaisesti kaikkialla pakolliseksi

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Alhaisemman 
huoneenlämmön 

terveysnäkökulmien painotus 
sääntelyssä

2018

Hallitus

SÄÄNTELY

Energiakartoitus
taloyhtiön toimesta asuntoihin 

pakolliseksi

Vuosi

Hallitus, kunnat

SÄÄNTELY

Lämmityskulut
vastikkeessa /vuokrassa

esille. Mukaan keskimääräinen 
lämmityskustannusten hinta. 

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Joustavaa asuntojen 
käyttöa ja muuntelua 

tukeva sääntely 
Esimerkiksi osan lohkaisu vuokra- 
asunnoksi tulisi tehdä teknisesti ja 

sääntelyn osalta helpommaksi 

2022->

Hallitus

SÄÄNTELY

Automaatio 
rakennusmääräyksiin: 

Rakentamisen ja energia-automaa-
tion intergraation edistäminen 

sääntelytoimin

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Kiinteistöveron 
porrastaminen

rakennuksen energiatehokkuus-
luokan mukaan, automaation 

huomiointi

2020

Hallitus

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
kulutuksen seurantaan ja 
optimointiin. Kulutus- ja 

hintapiikit kuriin.

2020

Toimijat

TEKNOLOGIA

Lämpötilasäädöt
 automaatilla:

Alemmat arvot kun talo tyhjä tai 
kun nukutaan. Skaalaus 50%:iin 

asuntokannasta.

2017->

Rakennusyritykset, 
rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

Energiankulutuksen ja 
-säästön hyvä visualisointi

osana automaatiojärjestelmää: Selkeä, 
motivoiva informaatio, € ja CO2 esille

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
tilojen jakamiseen ja 

yhteiskäyttöön

2020->

Toimijat

TEKNOLOGIA

Asuntojen 
muuntojoustavuuden
teknologiset ratkaisut 

(erilaisiin elämäntilanteisiin)

2020->

Rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

 Puolilämpimien tilojen
(terassit, lasitetut parvekkeet) 

määrän nosto uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.

2020->

Toimijat

LIIKETOIMINTA

MicroEsco palveluiden 
levittäminen ja kehittäminen

2020

Energiayhtiöt, Micro- 
Escoyhtiöt, Motiva

LIIKETOIMINTA

Taloyhtiöiden neuvonta- 
palveluiden kehittäminen: 

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
räätälöityä neuvontaa ja koulutusta 

energiaremonteista

2020->

Useita toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiaremonttien 
liiketoiminnan kehittäminen: 

Helpot energiaremonttien 
kokonaisratkaisut

2020

Korjaus- ja rakennusyri-
tykset, uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Vuokrauksen ja muun 
yhteiskäytön kasvu

Jakamistalous voimistuu, josta 
uutta liiketoimintaa

Vanhoja ja uusia 
toimijoita

LIIKETOIMINTA

Kierrätyskeskusten
uudelleenorganistointi

vuokraukseen ja jakamiseen

Kierrätyskeskukset, 
uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Uusia palvelu- ja 
liiketoimintamalleja

energiayhtiöiltä, esim. säästöstä 
saadun voiton puolittaminen 

asiakkaan kanssa

2020

Energiayhtiöitä

LIIKETOIMINTA

Uusia tilojen 
jakamis- ja 

yhteiskäyttöpalveluja 
ja niistä liiketoimintaa

2020->

Uusia toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiajartoitus ja 
-vertailupalveluista

liiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LIIKETOIMINTA

LVI-laitteiden käytön 
neuvonta ja ohjaus

Uutta palveluliiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LOPPUKÄYTTÖ

Automaatiolla
energiankulutusta alas 
keskimäärin 20% per 

huoneisto

2020-2025

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylimääräinen tavara ja 
vajaakäyttöiset tilat laajem-

min jakamistalouden piiriin.

2018->

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylläpitolämmityksen 
tehostuminen, automaatio 
mökeille sähköistyksen ja 

talviasuttavuuden yhteydessä

2020-2025

Pienomistajat

PILOTTI

Uusien energiansäästön
palvelukonseptien 

kehittäminen: Hackatonit, 
yliopistokisat (Aalto vs. LUT)

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Energiansäästöstä investointi
kuluttajalle joka kasvaa korkoa. 
Energiayhtiön hyöty syntyy siitä 
ettei tarvita uutta kapasiteettia.

2020

Energiayhtiöitä

PILOTTI

Energiansäästökilpailussa
kansalaisille annettavan tuen ja 

vertaiskilvoittelun skaalaaminen 
Somen avulla: neuvonta, vertailu, 

oman kulutuksen jako

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Viileämpi sisäilma ei 
vilustuta -kampanja
Lapset/nuoret kodin 

lämmönsäätäjät

2018

MUU

2018->

Toimijat

Kehitystä voidaan tukea 
kehittämällä alueiden 

viihtyvyyttä ja palvelurakenteen 
monipuolisuutta 

MUU

Alhaisemman 
huonelämmön

positiiviset terveysvaikutukset 
esiin laajalle yleisölle

2018

MUU

Asennemuutos: 
Tilojen jakaminen ja 
yhteiskäyttö yleistyy

->2025

MUU

Etätyön nousu 
kakkosasunnoissa kesäisin

- talvella ylläpitolämpö ja pienempi 
asunto kaupungeissa 

2020->

MUU

Taloyhtiöiden ja omakoti- 
yhdistysten energiavertailu

Benchmark-toiminta energiankulutuksen 
vertailussa. Toteutus sekä taloyhtiöiden ja 
yhdistysten sisäisenä että niiden välisenä.

Vuosi

Toimijat

INVESTOINTI

Korjausrakentamisen 
investointituet / -lainat 
taloyhtiöille automaation 

hankintaan

2020

Valtio

INVESTOINTI

T&K panostuksia
helppokäyttöiseen ja toimivaan 

lämpötila-automaatioon

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

INVESTOINTI

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki As.Oy:lle 
(esim. patteriverkoston säätö yms. 

huolto ja kunnossapito).

Vuosi

Valtio, pankit

INVESTOINTI

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

vauhdittamaan remontteja ja 
ohjaamaan peruskorjauksia. 

2020->

Valtio, pankit

Tutkimusta siitä mitä kotien 
todelliset lämpötilat ovat 

Suomessa ja miten kansalaisia 
saadaan lähemmäs 
suosituslämpötiloja

Tutkimus: Digitaalinen 
vertaistuki ja päästöjen 

vähentäminen

Ks. Rakennusten 
energiatehokkuus -polku

PIENKULUTTAJIEN ROOLI

Mahdollis
taa...

Peruskorjatut tilat tukevat...

M
uu

 au
tom

aa
tio

Lämmityksen automaatio

TALOYHTIÖT

7%

1%

1-2%

6%

Arvio EU keskimääräisestä sähkönhinnan noususta

Siirtovaikutus muuhun energiankulutukseen

Mah
dollis

taa
...

Mahdollistaa...

Nousev
a h

inta 
luo pain

ett
a e

nerg
ian

sää
stö

ön...

Per capita kuutioiden pieneneminen

Muun pienkulutuksen vähentäminen huoneistoissa

Lämpötilan 2*C alennus 70% asunnoissa (50% automaation piirissä)

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.

Muun energiankulutuksen (ei lämmitys) vähentäminen taloyhtiöissä

FAKTA

50% asunnoista
automaation piirissä

FAKTA

Joustava, energiatehokas 
tilojen käyttö

FAKTA

Huoneistokohtainen 
vedenmittaus puolessa 

asunnoista

FAKTA

2°C lämpötilan alennus 
70% asunnoista

SISÄLÄMPÖTILA

LÄMPÖTILA & LÄMMÖN TARVE

MUUTOSASKEL

A02

Energiatehokkkuustiedo- 
tuskampanjoiden lisääminen ja 

räätälöiminen eri kohderyhmille 

2018->

Toimijat

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Edellä listatut toimet eivät välttämättä 
riitä riittävään kulttuurin muutokseen 
kotien energiankäytössä: Tarvitaan 
tutkimusta ja kokeiluja siitä mikä voisi 
toimia ja ennen kaikkea miten hyvät 
energiankäytön käytänteet saadaan 
leviämään laajalle kansanosalle.

Tutkimukset ja kokeilut 
esimerkiksi digitaalisen 
vertaistuen käytöstä 
ilmastopäästöjen 
vähentämisessä

Toteutuuko vapaaehtoinen 
sisälämpötilan alentaminen?

Uusien energiankäytön 
käytänteiden leviäminen

Uusien lähestymistapojen kehittäminen 
tukemaan vapaaehtoisesti tapahtuvaa 
sisälämpötilan alentamista

PRIORISOIDUT ASKELEET
POLKU#5: KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

SMART ENERGY
TRANSITION10

MUU KOTIEN 
PIENKULUTUS

TILOJEN 
KÄYTTÖASTE

INFORMAATIO- 
OHJAUS, SÄÄNTELY 
& UUDET ENERGIA- 
PALVELUT

PILOTTI

Uudisrakennusten 
automaatiopilotit

Uudisrakennusten automaatio-
järjestelmät kerrostaloissa / 

vrt. Tukholma

Fortum ja Bonava

Vuosi

2020 20252017 2030

Käyttäytym
isen m

uutos: Kotien energiankulutusta alas 15%

PILOTTI

Energiatehokkaan kiinteistöjen 
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energia- 
tehokkaan kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden 
ja palvelujen parantamiseen.

2015-2017
Ekokumppanit Oy, 
Tampereen kaupunki & co.

PILOTTI

Älykäs rakennustekniikka

Energiankulutuksen tar- 
kempaa mittausta, seuran- 
taa, taloautomaatiota.

2010->

Mm. Mäkkylän Adjun- 
tanttitalo; Talo 2020

PILOTTI

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat 
helpottaneet asukkaiden 
aurinkopaneelien 
hankintaa.
2012->
Hinku-hanke; Vesa-Matti Puro 
& co; Sitra, Caiwo Oy & co.

PILOTTI

Kaupunginosatason energia- 
ja jäteratkaisut
Smart Kalasatamassa pilotoidaan 
uusia ratkaisuja kestävään 
kehitykseen, energiakäyttäytymi-
seen ja jätteiden hyötykäyttöön. 

2013->
Smart Kalasatama, H:gin 
kaupunki, Forum Virium, 
Helen, ABB, Fingrid, ym.

PILOTTI

Joukkoistaminen

Uusien energiaratkaisujen 
hankinnan joukkora-
hoitus.

2015->

Joukon Voima, yksityisiä 
rahoittajia

MUUTOSASKEL

A01

Hyvä ja hauska 
asuminen

-> Yhteisöllisyyskulttuuri/ 
työllistyminen

Vuosi

Toimijat

PILOTTI

Energiatehokkuuden mobiili-
palvelujen kehitystapahtumat

Open Knowledge Finland 
Energy Hackathonissa 
kehitettiin energiasovellusten 
prototyyppejä kotitalouksille.

2013
Open Knowledge Finland, 
Aalto Media Factory & co.

KÄYTTÖASTEEN NOSTO

FAKTA

Uusien ja korjattavien 
huoneistojen vedenmittaus

Huoneistokohtainen 
käyttöveden mittaus 
lakisääteistä uusissa (2011-) 
ja peruskorjattavissa (2013-) 
asuinkerrostaloissa

FAKTA

Huoneistokohtainen 
lämmön laskutus

Huoneistokohtaiseen lämmön 
laskutuksen siirtyminen 
(EED-direktiivi)

FAKTA

Tiukentuvat energia- 
määräykset kodinkoneille 

yms.

Kodinkoneiden ja 
viihde-elektroniikan ym. 
pienkulutuksen sääntely 
tiukkenee.

FAKTA

Liian korkeat 
huonelämpötilat

Kodeissa nyt 2-3°C ohje- 
lämpöä (21°C) korkeammat 
keskilämmöt.

KOTIEN MUU SÄHKÖNKULUTUS

MUUTOSASKEL

A08

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille

2020->

Energiayhtiöt, palveluyhtiöt 
ja -tarjoajat, Motiva

MUUTOSASKEL

A05

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn merkittävä nosto 

energiansäästössä

2018-2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A03

Käyttöasteen nosto
voi olla myös lisääntyvä yhteisten 

tilojen rakentaminen + käyttö.
Vaatii myös asennetta.

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A06

Energiansäästön ohjaukseen
mallia kansanterveystyöstä

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A11

Energiatehokkuuden 
paraneminen kodinkoneissa ja 

sähkölaitteissa hillitsee niiden määrän 
lisäyksestä johtuvaa energiankulutusta

2017-2030

EU

MUUTOSASKEL

A07

Asumisen viihtyvyys 
ja palvelut nousevat trendinä 

neliömääriä tärkeämmiksi 
vetovoimatekijöiksi 

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A15

Uudis- ja korjaus- 
rakentamisessa automaatio 

lähtökohdaksi: 
Rakentamisen ja energia-
automaation intergraatio

2017-2027

Yritykset, julkinen 
sääntely

MUUTOSASKEL

A09

Kuluttajien 
aktiivisuus nousee ja 

vaikutusmahdollisuudet
kasvavat

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A10

Energiaremonttien 
kehittäminen

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A12

Huoneistokohtainen 
veden mittaus 

ja laskutus pakolliseksi

2020-2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A13

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

2020->

EU-life / Suomi

MUUTOSASKEL

A14

Toissijaisten tilojen 
energiankulutuksen hillintä,
mm. kesämökkien kulutuksen 

kasvun hidastaminen

-> 2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A16

Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö- 

asteen nosto +20%
Vaatii teknologian, varauspalveluiden ja 

sääntelyn kehittämistä sekä asennemuutosta

->2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A18

Trendi: Lämmitettyjen 
asuinkuutioiden 

pieneneminen per capita
2015 40m2 –> 2030 35m2

2015-2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A17

Kuluttajasähkön hinnan 
nousu + 30 %

EU keskiarvo-arvio 50% 2030 

2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A04

Ihmisten tulisi tunnistaa 
kotinsa lämpötila (°C)

Jos 27°C –> mahdollinen muutoshalu

2018->

Toimijat

SÄÄNTELY

LVI-laitteiden käytön
neuvonta ja ohjaus.

Lakisääteinen ohjaus lämmitys- ja 
ilmanvaihto-järjestelmien ja lämminvesi- 

varaajien käyttöönottoon ja käyttöön.

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki 
As.Oy:lle 

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Huoneistokohtainen 
veden mittaus ja 

laskutus pakolliseksi
Veden mittaus ja laskutus huoneisto- 

kohtaisesti kaikkialla pakolliseksi

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Alhaisemman 
huoneenlämmön 

terveysnäkökulmien painotus 
sääntelyssä

2018

Hallitus

SÄÄNTELY

Energiakartoitus
taloyhtiön toimesta asuntoihin 

pakolliseksi

Vuosi

Hallitus, kunnat

SÄÄNTELY

Lämmityskulut
vastikkeessa /vuokrassa

esille. Mukaan keskimääräinen 
lämmityskustannusten hinta. 

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Joustavaa asuntojen 
käyttöa ja muuntelua 

tukeva sääntely 
Esimerkiksi osan lohkaisu vuokra- 
asunnoksi tulisi tehdä teknisesti ja 

sääntelyn osalta helpommaksi 

2022->

Hallitus

SÄÄNTELY

Automaatio 
rakennusmääräyksiin: 

Rakentamisen ja energia-automaa-
tion intergraation edistäminen 

sääntelytoimin

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Kiinteistöveron 
porrastaminen

rakennuksen energiatehokkuus-
luokan mukaan, automaation 

huomiointi

2020

Hallitus

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
kulutuksen seurantaan ja 
optimointiin. Kulutus- ja 

hintapiikit kuriin.

2020

Toimijat

TEKNOLOGIA

Lämpötilasäädöt
 automaatilla:

Alemmat arvot kun talo tyhjä tai 
kun nukutaan. Skaalaus 50%:iin 

asuntokannasta.

2017->

Rakennusyritykset, 
rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

Energiankulutuksen ja 
-säästön hyvä visualisointi

osana automaatiojärjestelmää: Selkeä, 
motivoiva informaatio, € ja CO2 esille

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
tilojen jakamiseen ja 

yhteiskäyttöön

2020->

Toimijat

TEKNOLOGIA

Asuntojen 
muuntojoustavuuden
teknologiset ratkaisut 

(erilaisiin elämäntilanteisiin)

2020->

Rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

 Puolilämpimien tilojen
(terassit, lasitetut parvekkeet) 

määrän nosto uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.

2020->

Toimijat

LIIKETOIMINTA

MicroEsco palveluiden 
levittäminen ja kehittäminen

2020

Energiayhtiöt, Micro- 
Escoyhtiöt, Motiva

LIIKETOIMINTA

Taloyhtiöiden neuvonta- 
palveluiden kehittäminen: 

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
räätälöityä neuvontaa ja koulutusta 

energiaremonteista

2020->

Useita toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiaremonttien 
liiketoiminnan kehittäminen: 

Helpot energiaremonttien 
kokonaisratkaisut

2020

Korjaus- ja rakennusyri-
tykset, uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Vuokrauksen ja muun 
yhteiskäytön kasvu

Jakamistalous voimistuu, josta 
uutta liiketoimintaa

Vanhoja ja uusia 
toimijoita

LIIKETOIMINTA

Kierrätyskeskusten
uudelleenorganistointi

vuokraukseen ja jakamiseen

Kierrätyskeskukset, 
uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Uusia palvelu- ja 
liiketoimintamalleja

energiayhtiöiltä, esim. säästöstä 
saadun voiton puolittaminen 

asiakkaan kanssa

2020

Energiayhtiöitä

LIIKETOIMINTA

Uusia tilojen 
jakamis- ja 

yhteiskäyttöpalveluja 
ja niistä liiketoimintaa

2020->

Uusia toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiajartoitus ja 
-vertailupalveluista

liiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LIIKETOIMINTA

LVI-laitteiden käytön 
neuvonta ja ohjaus

Uutta palveluliiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LOPPUKÄYTTÖ

Automaatiolla
energiankulutusta alas 
keskimäärin 20% per 

huoneisto

2020-2025

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylimääräinen tavara ja 
vajaakäyttöiset tilat laajem-

min jakamistalouden piiriin.

2018->

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylläpitolämmityksen 
tehostuminen, automaatio 
mökeille sähköistyksen ja 

talviasuttavuuden yhteydessä

2020-2025

Pienomistajat

PILOTTI

Uusien energiansäästön
palvelukonseptien 

kehittäminen: Hackatonit, 
yliopistokisat (Aalto vs. LUT)

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Energiansäästöstä investointi
kuluttajalle joka kasvaa korkoa. 
Energiayhtiön hyöty syntyy siitä 
ettei tarvita uutta kapasiteettia.

2020

Energiayhtiöitä

PILOTTI

Energiansäästökilpailussa
kansalaisille annettavan tuen ja 

vertaiskilvoittelun skaalaaminen 
Somen avulla: neuvonta, vertailu, 

oman kulutuksen jako

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Viileämpi sisäilma ei 
vilustuta -kampanja
Lapset/nuoret kodin 

lämmönsäätäjät

2018

MUU

2018->

Toimijat

Kehitystä voidaan tukea 
kehittämällä alueiden 

viihtyvyyttä ja palvelurakenteen 
monipuolisuutta 

MUU

Alhaisemman 
huonelämmön

positiiviset terveysvaikutukset 
esiin laajalle yleisölle

2018

MUU

Asennemuutos: 
Tilojen jakaminen ja 
yhteiskäyttö yleistyy

->2025

MUU

Etätyön nousu 
kakkosasunnoissa kesäisin

- talvella ylläpitolämpö ja pienempi 
asunto kaupungeissa 

2020->

MUU

Taloyhtiöiden ja omakoti- 
yhdistysten energiavertailu

Benchmark-toiminta energiankulutuksen 
vertailussa. Toteutus sekä taloyhtiöiden ja 
yhdistysten sisäisenä että niiden välisenä.

Vuosi

Toimijat

INVESTOINTI

Korjausrakentamisen 
investointituet / -lainat 
taloyhtiöille automaation 

hankintaan

2020

Valtio

INVESTOINTI

T&K panostuksia
helppokäyttöiseen ja toimivaan 

lämpötila-automaatioon

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

INVESTOINTI

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki As.Oy:lle 
(esim. patteriverkoston säätö yms. 

huolto ja kunnossapito).

Vuosi

Valtio, pankit

INVESTOINTI

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

vauhdittamaan remontteja ja 
ohjaamaan peruskorjauksia. 

2020->

Valtio, pankit

Tutkimusta siitä mitä kotien 
todelliset lämpötilat ovat 

Suomessa ja miten kansalaisia 
saadaan lähemmäs 
suosituslämpötiloja

Tutkimus: Digitaalinen 
vertaistuki ja päästöjen 

vähentäminen

Ks. Rakennusten 
energiatehokkuus -polku

PIENKULUTTAJIEN ROOLI

Mahdollis
taa...

Peruskorjatut tilat tukevat...

M
uu

 au
tom

aa
tio

Lämmityksen automaatio

TALOYHTIÖT

7%

1%

1-2%

6%

Arvio EU keskimääräisestä sähkönhinnan noususta

Siirtovaikutus muuhun energiankulutukseen

Mah
dollis

taa
...

Mahdollistaa...

Nousev
a h

inta 
luo pain

ett
a e

nerg
ian

sää
stö

ön...

Per capita kuutioiden pieneneminen

Muun pienkulutuksen vähentäminen huoneistoissa

Lämpötilan 2*C alennus 70% asunnoissa (50% automaation piirissä)

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.

Muun energiankulutuksen (ei lämmitys) vähentäminen taloyhtiöissä

FAKTA

50% asunnoista
automaation piirissä

FAKTA

Joustava, energiatehokas 
tilojen käyttö

FAKTA

Huoneistokohtainen 
vedenmittaus puolessa 

asunnoista

FAKTA

2°C lämpötilan alennus 
70% asunnoista

SISÄLÄMPÖTILA

LÄMPÖTILA & LÄMMÖN TARVE

MUUTOSASKEL

A02

Energiatehokkkuustiedo- 
tuskampanjoiden lisääminen ja 

räätälöiminen eri kohderyhmille 

2018->

Toimijat

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Edellä listatut toimet eivät välttämättä 
riitä riittävään kulttuurin muutokseen 
kotien energiankäytössä: Tarvitaan 
tutkimusta ja kokeiluja siitä mikä voisi 
toimia ja ennen kaikkea miten hyvät 
energiankäytön käytänteet saadaan 
leviämään laajalle kansanosalle.

Tutkimukset ja kokeilut 
esimerkiksi digitaalisen 
vertaistuen käytöstä 
ilmastopäästöjen 
vähentämisessä

Toteutuuko vapaaehtoinen 
sisälämpötilan alentaminen?

Uusien energiankäytön 
käytänteiden leviäminen

Uusien lähestymistapojen kehittäminen 
tukemaan vapaaehtoisesti tapahtuvaa 
sisälämpötilan alentamista

MUU KOTIEN 
PIENKULUTUS

TILOJEN 
KÄYTTÖASTE

INFORMAATIO- 
OHJAUS, SÄÄNTELY 
& UUDET ENERGIA- 
PALVELUT

PILOTTI

Uudisrakennusten 
automaatiopilotit

Uudisrakennusten automaatio-
järjestelmät kerrostaloissa / 

vrt. Tukholma

Fortum ja Bonava

Vuosi

2020 20252017 2030

Käyttäytym
isen m

uutos: Kotien energiankulutusta alas 15%

PILOTTI

Energiatehokkaan kiinteistöjen 
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energia- 
tehokkaan kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden 
ja palvelujen parantamiseen.

2015-2017
Ekokumppanit Oy, 
Tampereen kaupunki & co.

PILOTTI

Älykäs rakennustekniikka

Energiankulutuksen tar- 
kempaa mittausta, seuran- 
taa, taloautomaatiota.

2010->

Mm. Mäkkylän Adjun- 
tanttitalo; Talo 2020

PILOTTI

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat 
helpottaneet asukkaiden 
aurinkopaneelien 
hankintaa.
2012->
Hinku-hanke; Vesa-Matti Puro 
& co; Sitra, Caiwo Oy & co.

PILOTTI

Kaupunginosatason energia- 
ja jäteratkaisut
Smart Kalasatamassa pilotoidaan 
uusia ratkaisuja kestävään 
kehitykseen, energiakäyttäytymi-
seen ja jätteiden hyötykäyttöön. 

2013->
Smart Kalasatama, H:gin 
kaupunki, Forum Virium, 
Helen, ABB, Fingrid, ym.

PILOTTI

Joukkoistaminen

Uusien energiaratkaisujen 
hankinnan joukkora-
hoitus.

2015->

Joukon Voima, yksityisiä 
rahoittajia

MUUTOSASKEL

A01

Hyvä ja hauska 
asuminen

-> Yhteisöllisyyskulttuuri/ 
työllistyminen

Vuosi

Toimijat

PILOTTI

Energiatehokkuuden mobiili-
palvelujen kehitystapahtumat

Open Knowledge Finland 
Energy Hackathonissa 
kehitettiin energiasovellusten 
prototyyppejä kotitalouksille.

2013
Open Knowledge Finland, 
Aalto Media Factory & co.

KÄYTTÖASTEEN NOSTO

FAKTA

Uusien ja korjattavien 
huoneistojen vedenmittaus

Huoneistokohtainen 
käyttöveden mittaus 
lakisääteistä uusissa (2011-) 
ja peruskorjattavissa (2013-) 
asuinkerrostaloissa

FAKTA

Huoneistokohtainen 
lämmön laskutus

Huoneistokohtaiseen lämmön 
laskutuksen siirtyminen 
(EED-direktiivi)

FAKTA

Tiukentuvat energia- 
määräykset kodinkoneille 

yms.

Kodinkoneiden ja 
viihde-elektroniikan ym. 
pienkulutuksen sääntely 
tiukkenee.

FAKTA

Liian korkeat 
huonelämpötilat

Kodeissa nyt 2-3°C ohje- 
lämpöä (21°C) korkeammat 
keskilämmöt.

KOTIEN MUU SÄHKÖNKULUTUS

MUUTOSASKEL

A08

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille

2020->

Energiayhtiöt, palveluyhtiöt 
ja -tarjoajat, Motiva

MUUTOSASKEL

A05

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn merkittävä nosto 

energiansäästössä

2018-2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A03

Käyttöasteen nosto
voi olla myös lisääntyvä yhteisten 

tilojen rakentaminen + käyttö.
Vaatii myös asennetta.

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A06

Energiansäästön ohjaukseen
mallia kansanterveystyöstä

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A11

Energiatehokkuuden 
paraneminen kodinkoneissa ja 

sähkölaitteissa hillitsee niiden määrän 
lisäyksestä johtuvaa energiankulutusta

2017-2030

EU

MUUTOSASKEL

A07

Asumisen viihtyvyys 
ja palvelut nousevat trendinä 

neliömääriä tärkeämmiksi 
vetovoimatekijöiksi 

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A15

Uudis- ja korjaus- 
rakentamisessa automaatio 

lähtökohdaksi: 
Rakentamisen ja energia-
automaation intergraatio

2017-2027

Yritykset, julkinen 
sääntely

MUUTOSASKEL

A09

Kuluttajien 
aktiivisuus nousee ja 

vaikutusmahdollisuudet
kasvavat

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A10

Energiaremonttien 
kehittäminen

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A12

Huoneistokohtainen 
veden mittaus 

ja laskutus pakolliseksi

2020-2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A13

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

2020->

EU-life / Suomi

MUUTOSASKEL

A14

Toissijaisten tilojen 
energiankulutuksen hillintä,
mm. kesämökkien kulutuksen 

kasvun hidastaminen

-> 2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A16

Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö- 

asteen nosto +20%
Vaatii teknologian, varauspalveluiden ja 

sääntelyn kehittämistä sekä asennemuutosta

->2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A18

Trendi: Lämmitettyjen 
asuinkuutioiden 

pieneneminen per capita
2015 40m2 –> 2030 35m2

2015-2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A17

Kuluttajasähkön hinnan 
nousu + 30 %

EU keskiarvo-arvio 50% 2030 

2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A04

Ihmisten tulisi tunnistaa 
kotinsa lämpötila (°C)

Jos 27°C –> mahdollinen muutoshalu

2018->

Toimijat

SÄÄNTELY

LVI-laitteiden käytön
neuvonta ja ohjaus.

Lakisääteinen ohjaus lämmitys- ja 
ilmanvaihto-järjestelmien ja lämminvesi- 

varaajien käyttöönottoon ja käyttöön.

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki 
As.Oy:lle 

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Huoneistokohtainen 
veden mittaus ja 

laskutus pakolliseksi
Veden mittaus ja laskutus huoneisto- 

kohtaisesti kaikkialla pakolliseksi

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Alhaisemman 
huoneenlämmön 

terveysnäkökulmien painotus 
sääntelyssä

2018

Hallitus

SÄÄNTELY

Energiakartoitus
taloyhtiön toimesta asuntoihin 

pakolliseksi

Vuosi

Hallitus, kunnat

SÄÄNTELY

Lämmityskulut
vastikkeessa /vuokrassa

esille. Mukaan keskimääräinen 
lämmityskustannusten hinta. 

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Joustavaa asuntojen 
käyttöa ja muuntelua 

tukeva sääntely 
Esimerkiksi osan lohkaisu vuokra- 
asunnoksi tulisi tehdä teknisesti ja 

sääntelyn osalta helpommaksi 

2022->

Hallitus

SÄÄNTELY

Automaatio 
rakennusmääräyksiin: 

Rakentamisen ja energia-automaa-
tion intergraation edistäminen 

sääntelytoimin

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Kiinteistöveron 
porrastaminen

rakennuksen energiatehokkuus-
luokan mukaan, automaation 

huomiointi

2020

Hallitus

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
kulutuksen seurantaan ja 
optimointiin. Kulutus- ja 

hintapiikit kuriin.

2020

Toimijat

TEKNOLOGIA

Lämpötilasäädöt
 automaatilla:

Alemmat arvot kun talo tyhjä tai 
kun nukutaan. Skaalaus 50%:iin 

asuntokannasta.

2017->

Rakennusyritykset, 
rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

Energiankulutuksen ja 
-säästön hyvä visualisointi

osana automaatiojärjestelmää: Selkeä, 
motivoiva informaatio, € ja CO2 esille

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
tilojen jakamiseen ja 

yhteiskäyttöön

2020->

Toimijat

TEKNOLOGIA

Asuntojen 
muuntojoustavuuden
teknologiset ratkaisut 

(erilaisiin elämäntilanteisiin)

2020->

Rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

 Puolilämpimien tilojen
(terassit, lasitetut parvekkeet) 

määrän nosto uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.

2020->

Toimijat

LIIKETOIMINTA

MicroEsco palveluiden 
levittäminen ja kehittäminen

2020

Energiayhtiöt, Micro- 
Escoyhtiöt, Motiva

LIIKETOIMINTA

Taloyhtiöiden neuvonta- 
palveluiden kehittäminen: 

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
räätälöityä neuvontaa ja koulutusta 

energiaremonteista

2020->

Useita toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiaremonttien 
liiketoiminnan kehittäminen: 

Helpot energiaremonttien 
kokonaisratkaisut

2020

Korjaus- ja rakennusyri-
tykset, uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Vuokrauksen ja muun 
yhteiskäytön kasvu

Jakamistalous voimistuu, josta 
uutta liiketoimintaa

Vanhoja ja uusia 
toimijoita

LIIKETOIMINTA

Kierrätyskeskusten
uudelleenorganistointi

vuokraukseen ja jakamiseen

Kierrätyskeskukset, 
uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Uusia palvelu- ja 
liiketoimintamalleja

energiayhtiöiltä, esim. säästöstä 
saadun voiton puolittaminen 

asiakkaan kanssa

2020

Energiayhtiöitä

LIIKETOIMINTA

Uusia tilojen 
jakamis- ja 

yhteiskäyttöpalveluja 
ja niistä liiketoimintaa

2020->

Uusia toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiajartoitus ja 
-vertailupalveluista

liiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LIIKETOIMINTA

LVI-laitteiden käytön 
neuvonta ja ohjaus

Uutta palveluliiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LOPPUKÄYTTÖ

Automaatiolla
energiankulutusta alas 
keskimäärin 20% per 

huoneisto

2020-2025

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylimääräinen tavara ja 
vajaakäyttöiset tilat laajem-

min jakamistalouden piiriin.

2018->

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylläpitolämmityksen 
tehostuminen, automaatio 
mökeille sähköistyksen ja 

talviasuttavuuden yhteydessä

2020-2025

Pienomistajat

PILOTTI

Uusien energiansäästön
palvelukonseptien 

kehittäminen: Hackatonit, 
yliopistokisat (Aalto vs. LUT)

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Energiansäästöstä investointi
kuluttajalle joka kasvaa korkoa. 
Energiayhtiön hyöty syntyy siitä 
ettei tarvita uutta kapasiteettia.

2020

Energiayhtiöitä

PILOTTI

Energiansäästökilpailussa
kansalaisille annettavan tuen ja 

vertaiskilvoittelun skaalaaminen 
Somen avulla: neuvonta, vertailu, 

oman kulutuksen jako

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Viileämpi sisäilma ei 
vilustuta -kampanja
Lapset/nuoret kodin 

lämmönsäätäjät

2018

MUU

2018->

Toimijat

Kehitystä voidaan tukea 
kehittämällä alueiden 

viihtyvyyttä ja palvelurakenteen 
monipuolisuutta 

MUU

Alhaisemman 
huonelämmön

positiiviset terveysvaikutukset 
esiin laajalle yleisölle

2018

MUU

Asennemuutos: 
Tilojen jakaminen ja 
yhteiskäyttö yleistyy

->2025

MUU

Etätyön nousu 
kakkosasunnoissa kesäisin

- talvella ylläpitolämpö ja pienempi 
asunto kaupungeissa 

2020->

MUU

Taloyhtiöiden ja omakoti- 
yhdistysten energiavertailu

Benchmark-toiminta energiankulutuksen 
vertailussa. Toteutus sekä taloyhtiöiden ja 
yhdistysten sisäisenä että niiden välisenä.

Vuosi

Toimijat

INVESTOINTI

Korjausrakentamisen 
investointituet / -lainat 
taloyhtiöille automaation 

hankintaan

2020

Valtio

INVESTOINTI

T&K panostuksia
helppokäyttöiseen ja toimivaan 

lämpötila-automaatioon

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

INVESTOINTI

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki As.Oy:lle 
(esim. patteriverkoston säätö yms. 

huolto ja kunnossapito).

Vuosi

Valtio, pankit

INVESTOINTI

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

vauhdittamaan remontteja ja 
ohjaamaan peruskorjauksia. 

2020->

Valtio, pankit

Tutkimusta siitä mitä kotien 
todelliset lämpötilat ovat 

Suomessa ja miten kansalaisia 
saadaan lähemmäs 
suosituslämpötiloja

Tutkimus: Digitaalinen 
vertaistuki ja päästöjen 

vähentäminen

Ks. Rakennusten 
energiatehokkuus -polku

PIENKULUTTAJIEN ROOLI

Mahdollis
taa...

Peruskorjatut tilat tukevat...

M
uu

 au
tom

aa
tio

Lämmityksen automaatio

TALOYHTIÖT

7%

1%

1-2%

6%

Arvio EU keskimääräisestä sähkönhinnan noususta

Siirtovaikutus muuhun energiankulutukseen

Mah
dollis

taa
...

Mahdollistaa...

Nousev
a h

inta 
luo pain

ett
a e

nerg
ian

sää
stö

ön...

Per capita kuutioiden pieneneminen

Muun pienkulutuksen vähentäminen huoneistoissa

Lämpötilan 2*C alennus 70% asunnoissa (50% automaation piirissä)

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.

Muun energiankulutuksen (ei lämmitys) vähentäminen taloyhtiöissä

FAKTA

50% asunnoista
automaation piirissä

FAKTA

Joustava, energiatehokas 
tilojen käyttö

FAKTA

Huoneistokohtainen 
vedenmittaus puolessa 

asunnoista

FAKTA

2°C lämpötilan alennus 
70% asunnoista

SISÄLÄMPÖTILA

LÄMPÖTILA & LÄMMÖN TARVE

MUUTOSASKEL

A02

Energiatehokkkuustiedo- 
tuskampanjoiden lisääminen ja 

räätälöiminen eri kohderyhmille 

2018->

Toimijat

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Edellä listatut toimet eivät välttämättä 
riitä riittävään kulttuurin muutokseen 
kotien energiankäytössä: Tarvitaan 
tutkimusta ja kokeiluja siitä mikä voisi 
toimia ja ennen kaikkea miten hyvät 
energiankäytön käytänteet saadaan 
leviämään laajalle kansanosalle.

Tutkimukset ja kokeilut 
esimerkiksi digitaalisen 
vertaistuen käytöstä 
ilmastopäästöjen 
vähentämisessä

Toteutuuko vapaaehtoinen 
sisälämpötilan alentaminen?

Uusien energiankäytön 
käytänteiden leviäminen

Uusien lähestymistapojen kehittäminen 
tukemaan vapaaehtoisesti tapahtuvaa 
sisälämpötilan alentamista

MUU KOTIEN 
PIENKULUTUS

TILOJEN 
KÄYTTÖASTE

INFORMAATIO- 
OHJAUS, SÄÄNTELY 
& UUDET ENERGIA- 
PALVELUT

PILOTTI

Uudisrakennusten 
automaatiopilotit

Uudisrakennusten automaatio-
järjestelmät kerrostaloissa / 

vrt. Tukholma

Fortum ja Bonava

Vuosi

2020 20252017 2030

Käyttäytym
isen m

uutos: Kotien energiankulutusta alas 15%

PILOTTI

Energiatehokkaan kiinteistöjen 
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energia- 
tehokkaan kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden 
ja palvelujen parantamiseen.

2015-2017
Ekokumppanit Oy, 
Tampereen kaupunki & co.

PILOTTI

Älykäs rakennustekniikka

Energiankulutuksen tar- 
kempaa mittausta, seuran- 
taa, taloautomaatiota.

2010->

Mm. Mäkkylän Adjun- 
tanttitalo; Talo 2020

PILOTTI

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat 
helpottaneet asukkaiden 
aurinkopaneelien 
hankintaa.
2012->
Hinku-hanke; Vesa-Matti Puro 
& co; Sitra, Caiwo Oy & co.

PILOTTI

Kaupunginosatason energia- 
ja jäteratkaisut
Smart Kalasatamassa pilotoidaan 
uusia ratkaisuja kestävään 
kehitykseen, energiakäyttäytymi-
seen ja jätteiden hyötykäyttöön. 

2013->
Smart Kalasatama, H:gin 
kaupunki, Forum Virium, 
Helen, ABB, Fingrid, ym.

PILOTTI

Joukkoistaminen

Uusien energiaratkaisujen 
hankinnan joukkora-
hoitus.

2015->

Joukon Voima, yksityisiä 
rahoittajia

MUUTOSASKEL

A01

Hyvä ja hauska 
asuminen

-> Yhteisöllisyyskulttuuri/ 
työllistyminen

Vuosi

Toimijat

PILOTTI

Energiatehokkuuden mobiili-
palvelujen kehitystapahtumat

Open Knowledge Finland 
Energy Hackathonissa 
kehitettiin energiasovellusten 
prototyyppejä kotitalouksille.

2013
Open Knowledge Finland, 
Aalto Media Factory & co.

KÄYTTÖASTEEN NOSTO

FAKTA

Uusien ja korjattavien 
huoneistojen vedenmittaus

Huoneistokohtainen 
käyttöveden mittaus 
lakisääteistä uusissa (2011-) 
ja peruskorjattavissa (2013-) 
asuinkerrostaloissa

FAKTA

Huoneistokohtainen 
lämmön laskutus

Huoneistokohtaiseen lämmön 
laskutuksen siirtyminen 
(EED-direktiivi)

FAKTA

Tiukentuvat energia- 
määräykset kodinkoneille 

yms.

Kodinkoneiden ja 
viihde-elektroniikan ym. 
pienkulutuksen sääntely 
tiukkenee.

FAKTA

Liian korkeat 
huonelämpötilat

Kodeissa nyt 2-3°C ohje- 
lämpöä (21°C) korkeammat 
keskilämmöt.

KOTIEN MUU SÄHKÖNKULUTUS

MUUTOSASKEL

A08

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille

2020->

Energiayhtiöt, palveluyhtiöt 
ja -tarjoajat, Motiva

MUUTOSASKEL

A05

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn merkittävä nosto 

energiansäästössä

2018-2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A03

Käyttöasteen nosto
voi olla myös lisääntyvä yhteisten 

tilojen rakentaminen + käyttö.
Vaatii myös asennetta.

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A06

Energiansäästön ohjaukseen
mallia kansanterveystyöstä

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A11

Energiatehokkuuden 
paraneminen kodinkoneissa ja 

sähkölaitteissa hillitsee niiden määrän 
lisäyksestä johtuvaa energiankulutusta

2017-2030

EU

MUUTOSASKEL

A07

Asumisen viihtyvyys 
ja palvelut nousevat trendinä 

neliömääriä tärkeämmiksi 
vetovoimatekijöiksi 

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A15

Uudis- ja korjaus- 
rakentamisessa automaatio 

lähtökohdaksi: 
Rakentamisen ja energia-
automaation intergraatio

2017-2027

Yritykset, julkinen 
sääntely

MUUTOSASKEL

A09

Kuluttajien 
aktiivisuus nousee ja 

vaikutusmahdollisuudet
kasvavat

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A10

Energiaremonttien 
kehittäminen

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A12

Huoneistokohtainen 
veden mittaus 

ja laskutus pakolliseksi

2020-2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A13

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

2020->

EU-life / Suomi

MUUTOSASKEL

A14

Toissijaisten tilojen 
energiankulutuksen hillintä,
mm. kesämökkien kulutuksen 

kasvun hidastaminen

-> 2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A16

Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö- 

asteen nosto +20%
Vaatii teknologian, varauspalveluiden ja 

sääntelyn kehittämistä sekä asennemuutosta

->2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A18

Trendi: Lämmitettyjen 
asuinkuutioiden 

pieneneminen per capita
2015 40m2 –> 2030 35m2

2015-2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A17

Kuluttajasähkön hinnan 
nousu + 30 %

EU keskiarvo-arvio 50% 2030 

2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A04

Ihmisten tulisi tunnistaa 
kotinsa lämpötila (°C)

Jos 27°C –> mahdollinen muutoshalu

2018->

Toimijat

SÄÄNTELY

LVI-laitteiden käytön
neuvonta ja ohjaus.

Lakisääteinen ohjaus lämmitys- ja 
ilmanvaihto-järjestelmien ja lämminvesi- 

varaajien käyttöönottoon ja käyttöön.

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki 
As.Oy:lle 

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Huoneistokohtainen 
veden mittaus ja 

laskutus pakolliseksi
Veden mittaus ja laskutus huoneisto- 

kohtaisesti kaikkialla pakolliseksi

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Alhaisemman 
huoneenlämmön 

terveysnäkökulmien painotus 
sääntelyssä

2018

Hallitus

SÄÄNTELY

Energiakartoitus
taloyhtiön toimesta asuntoihin 

pakolliseksi

Vuosi

Hallitus, kunnat

SÄÄNTELY

Lämmityskulut
vastikkeessa /vuokrassa

esille. Mukaan keskimääräinen 
lämmityskustannusten hinta. 

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Joustavaa asuntojen 
käyttöa ja muuntelua 

tukeva sääntely 
Esimerkiksi osan lohkaisu vuokra- 
asunnoksi tulisi tehdä teknisesti ja 

sääntelyn osalta helpommaksi 

2022->

Hallitus

SÄÄNTELY

Automaatio 
rakennusmääräyksiin: 

Rakentamisen ja energia-automaa-
tion intergraation edistäminen 

sääntelytoimin

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Kiinteistöveron 
porrastaminen

rakennuksen energiatehokkuus-
luokan mukaan, automaation 

huomiointi

2020

Hallitus

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
kulutuksen seurantaan ja 
optimointiin. Kulutus- ja 

hintapiikit kuriin.

2020

Toimijat

TEKNOLOGIA

Lämpötilasäädöt
 automaatilla:

Alemmat arvot kun talo tyhjä tai 
kun nukutaan. Skaalaus 50%:iin 

asuntokannasta.

2017->

Rakennusyritykset, 
rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

Energiankulutuksen ja 
-säästön hyvä visualisointi

osana automaatiojärjestelmää: Selkeä, 
motivoiva informaatio, € ja CO2 esille

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
tilojen jakamiseen ja 

yhteiskäyttöön

2020->

Toimijat

TEKNOLOGIA

Asuntojen 
muuntojoustavuuden
teknologiset ratkaisut 

(erilaisiin elämäntilanteisiin)

2020->

Rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

 Puolilämpimien tilojen
(terassit, lasitetut parvekkeet) 

määrän nosto uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.

2020->

Toimijat

LIIKETOIMINTA

MicroEsco palveluiden 
levittäminen ja kehittäminen

2020

Energiayhtiöt, Micro- 
Escoyhtiöt, Motiva

LIIKETOIMINTA

Taloyhtiöiden neuvonta- 
palveluiden kehittäminen: 

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
räätälöityä neuvontaa ja koulutusta 

energiaremonteista

2020->

Useita toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiaremonttien 
liiketoiminnan kehittäminen: 

Helpot energiaremonttien 
kokonaisratkaisut

2020

Korjaus- ja rakennusyri-
tykset, uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Vuokrauksen ja muun 
yhteiskäytön kasvu

Jakamistalous voimistuu, josta 
uutta liiketoimintaa

Vanhoja ja uusia 
toimijoita

LIIKETOIMINTA

Kierrätyskeskusten
uudelleenorganistointi

vuokraukseen ja jakamiseen

Kierrätyskeskukset, 
uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Uusia palvelu- ja 
liiketoimintamalleja

energiayhtiöiltä, esim. säästöstä 
saadun voiton puolittaminen 

asiakkaan kanssa

2020

Energiayhtiöitä

LIIKETOIMINTA

Uusia tilojen 
jakamis- ja 

yhteiskäyttöpalveluja 
ja niistä liiketoimintaa

2020->

Uusia toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiajartoitus ja 
-vertailupalveluista

liiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LIIKETOIMINTA

LVI-laitteiden käytön 
neuvonta ja ohjaus

Uutta palveluliiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LOPPUKÄYTTÖ

Automaatiolla
energiankulutusta alas 
keskimäärin 20% per 

huoneisto

2020-2025

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylimääräinen tavara ja 
vajaakäyttöiset tilat laajem-

min jakamistalouden piiriin.

2018->

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylläpitolämmityksen 
tehostuminen, automaatio 
mökeille sähköistyksen ja 

talviasuttavuuden yhteydessä

2020-2025

Pienomistajat

PILOTTI

Uusien energiansäästön
palvelukonseptien 

kehittäminen: Hackatonit, 
yliopistokisat (Aalto vs. LUT)

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Energiansäästöstä investointi
kuluttajalle joka kasvaa korkoa. 
Energiayhtiön hyöty syntyy siitä 
ettei tarvita uutta kapasiteettia.

2020

Energiayhtiöitä

PILOTTI

Energiansäästökilpailussa
kansalaisille annettavan tuen ja 

vertaiskilvoittelun skaalaaminen 
Somen avulla: neuvonta, vertailu, 

oman kulutuksen jako

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Viileämpi sisäilma ei 
vilustuta -kampanja
Lapset/nuoret kodin 

lämmönsäätäjät

2018

MUU

2018->

Toimijat

Kehitystä voidaan tukea 
kehittämällä alueiden 

viihtyvyyttä ja palvelurakenteen 
monipuolisuutta 

MUU

Alhaisemman 
huonelämmön

positiiviset terveysvaikutukset 
esiin laajalle yleisölle

2018

MUU

Asennemuutos: 
Tilojen jakaminen ja 
yhteiskäyttö yleistyy

->2025

MUU

Etätyön nousu 
kakkosasunnoissa kesäisin

- talvella ylläpitolämpö ja pienempi 
asunto kaupungeissa 

2020->

MUU

Taloyhtiöiden ja omakoti- 
yhdistysten energiavertailu

Benchmark-toiminta energiankulutuksen 
vertailussa. Toteutus sekä taloyhtiöiden ja 
yhdistysten sisäisenä että niiden välisenä.

Vuosi

Toimijat

INVESTOINTI

Korjausrakentamisen 
investointituet / -lainat 
taloyhtiöille automaation 

hankintaan

2020

Valtio

INVESTOINTI

T&K panostuksia
helppokäyttöiseen ja toimivaan 

lämpötila-automaatioon

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

INVESTOINTI

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki As.Oy:lle 
(esim. patteriverkoston säätö yms. 

huolto ja kunnossapito).

Vuosi

Valtio, pankit

INVESTOINTI

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

vauhdittamaan remontteja ja 
ohjaamaan peruskorjauksia. 

2020->

Valtio, pankit

Tutkimusta siitä mitä kotien 
todelliset lämpötilat ovat 

Suomessa ja miten kansalaisia 
saadaan lähemmäs 
suosituslämpötiloja

Tutkimus: Digitaalinen 
vertaistuki ja päästöjen 

vähentäminen

Ks. Rakennusten 
energiatehokkuus -polku

PIENKULUTTAJIEN ROOLI

Mahdollis
taa...

Peruskorjatut tilat tukevat...

M
uu

 au
tom

aa
tio

Lämmityksen automaatio

TALOYHTIÖT

7%

1%

1-2%

6%

Arvio EU keskimääräisestä sähkönhinnan noususta

Siirtovaikutus muuhun energiankulutukseen

Mah
dollis

taa
...

Mahdollistaa...

Nousev
a h

inta 
luo pain

ett
a e

nerg
ian

sää
stö

ön...

Per capita kuutioiden pieneneminen

Muun pienkulutuksen vähentäminen huoneistoissa

Lämpötilan 2*C alennus 70% asunnoissa (50% automaation piirissä)

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.

Muun energiankulutuksen (ei lämmitys) vähentäminen taloyhtiöissä

FAKTA

50% asunnoista
automaation piirissä

FAKTA

Joustava, energiatehokas 
tilojen käyttö

FAKTA

Huoneistokohtainen 
vedenmittaus puolessa 

asunnoista

FAKTA

2°C lämpötilan alennus 
70% asunnoista

SISÄLÄMPÖTILA

LÄMPÖTILA & LÄMMÖN TARVE

MUUTOSASKEL

A02

Energiatehokkkuustiedo- 
tuskampanjoiden lisääminen ja 

räätälöiminen eri kohderyhmille 

2018->

Toimijat

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Edellä listatut toimet eivät välttämättä 
riitä riittävään kulttuurin muutokseen 
kotien energiankäytössä: Tarvitaan 
tutkimusta ja kokeiluja siitä mikä voisi 
toimia ja ennen kaikkea miten hyvät 
energiankäytön käytänteet saadaan 
leviämään laajalle kansanosalle.

Tutkimukset ja kokeilut 
esimerkiksi digitaalisen 
vertaistuen käytöstä 
ilmastopäästöjen 
vähentämisessä

Toteutuuko vapaaehtoinen 
sisälämpötilan alentaminen?

Uusien energiankäytön 
käytänteiden leviäminen

Uusien lähestymistapojen kehittäminen 
tukemaan vapaaehtoisesti tapahtuvaa 
sisälämpötilan alentamista

MUU KOTIEN 
PIENKULUTUS

TILOJEN 
KÄYTTÖASTE

INFORMAATIO- 
OHJAUS, SÄÄNTELY 
& UUDET ENERGIA- 
PALVELUT

PILOTTI

Uudisrakennusten 
automaatiopilotit

Uudisrakennusten automaatio-
järjestelmät kerrostaloissa / 

vrt. Tukholma

Fortum ja Bonava

Vuosi

2020 20252017 2030

Käyttäytym
isen m

uutos: Kotien energiankulutusta alas 15%

PILOTTI

Energiatehokkaan kiinteistöjen 
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energia- 
tehokkaan kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden 
ja palvelujen parantamiseen.

2015-2017
Ekokumppanit Oy, 
Tampereen kaupunki & co.

PILOTTI

Älykäs rakennustekniikka

Energiankulutuksen tar- 
kempaa mittausta, seuran- 
taa, taloautomaatiota.

2010->

Mm. Mäkkylän Adjun- 
tanttitalo; Talo 2020

PILOTTI

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat 
helpottaneet asukkaiden 
aurinkopaneelien 
hankintaa.
2012->
Hinku-hanke; Vesa-Matti Puro 
& co; Sitra, Caiwo Oy & co.

PILOTTI

Kaupunginosatason energia- 
ja jäteratkaisut
Smart Kalasatamassa pilotoidaan 
uusia ratkaisuja kestävään 
kehitykseen, energiakäyttäytymi-
seen ja jätteiden hyötykäyttöön. 

2013->
Smart Kalasatama, H:gin 
kaupunki, Forum Virium, 
Helen, ABB, Fingrid, ym.

PILOTTI

Joukkoistaminen

Uusien energiaratkaisujen 
hankinnan joukkora-
hoitus.

2015->

Joukon Voima, yksityisiä 
rahoittajia

MUUTOSASKEL

A01

Hyvä ja hauska 
asuminen

-> Yhteisöllisyyskulttuuri/ 
työllistyminen

Vuosi

Toimijat

PILOTTI

Energiatehokkuuden mobiili-
palvelujen kehitystapahtumat

Open Knowledge Finland 
Energy Hackathonissa 
kehitettiin energiasovellusten 
prototyyppejä kotitalouksille.

2013
Open Knowledge Finland, 
Aalto Media Factory & co.

KÄYTTÖASTEEN NOSTO

FAKTA

Uusien ja korjattavien 
huoneistojen vedenmittaus

Huoneistokohtainen 
käyttöveden mittaus 
lakisääteistä uusissa (2011-) 
ja peruskorjattavissa (2013-) 
asuinkerrostaloissa

FAKTA

Huoneistokohtainen 
lämmön laskutus

Huoneistokohtaiseen lämmön 
laskutuksen siirtyminen 
(EED-direktiivi)

FAKTA

Tiukentuvat energia- 
määräykset kodinkoneille 

yms.

Kodinkoneiden ja 
viihde-elektroniikan ym. 
pienkulutuksen sääntely 
tiukkenee.

FAKTA

Liian korkeat 
huonelämpötilat

Kodeissa nyt 2-3°C ohje- 
lämpöä (21°C) korkeammat 
keskilämmöt.

KOTIEN MUU SÄHKÖNKULUTUS

MUUTOSASKEL

A08

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille

2020->

Energiayhtiöt, palveluyhtiöt 
ja -tarjoajat, Motiva

MUUTOSASKEL

A05

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn merkittävä nosto 

energiansäästössä

2018-2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A03

Käyttöasteen nosto
voi olla myös lisääntyvä yhteisten 

tilojen rakentaminen + käyttö.
Vaatii myös asennetta.

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A06

Energiansäästön ohjaukseen
mallia kansanterveystyöstä

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A11

Energiatehokkuuden 
paraneminen kodinkoneissa ja 

sähkölaitteissa hillitsee niiden määrän 
lisäyksestä johtuvaa energiankulutusta

2017-2030

EU

MUUTOSASKEL

A07

Asumisen viihtyvyys 
ja palvelut nousevat trendinä 

neliömääriä tärkeämmiksi 
vetovoimatekijöiksi 

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A15

Uudis- ja korjaus- 
rakentamisessa automaatio 

lähtökohdaksi: 
Rakentamisen ja energia-
automaation intergraatio

2017-2027

Yritykset, julkinen 
sääntely

MUUTOSASKEL

A09

Kuluttajien 
aktiivisuus nousee ja 

vaikutusmahdollisuudet
kasvavat

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A10

Energiaremonttien 
kehittäminen

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A12

Huoneistokohtainen 
veden mittaus 

ja laskutus pakolliseksi

2020-2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A13

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

2020->

EU-life / Suomi

MUUTOSASKEL

A14

Toissijaisten tilojen 
energiankulutuksen hillintä,
mm. kesämökkien kulutuksen 

kasvun hidastaminen

-> 2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A16

Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö- 

asteen nosto +20%
Vaatii teknologian, varauspalveluiden ja 

sääntelyn kehittämistä sekä asennemuutosta

->2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A18

Trendi: Lämmitettyjen 
asuinkuutioiden 

pieneneminen per capita
2015 40m2 –> 2030 35m2

2015-2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A17

Kuluttajasähkön hinnan 
nousu + 30 %

EU keskiarvo-arvio 50% 2030 

2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A04

Ihmisten tulisi tunnistaa 
kotinsa lämpötila (°C)

Jos 27°C –> mahdollinen muutoshalu

2018->

Toimijat

SÄÄNTELY

LVI-laitteiden käytön
neuvonta ja ohjaus.

Lakisääteinen ohjaus lämmitys- ja 
ilmanvaihto-järjestelmien ja lämminvesi- 

varaajien käyttöönottoon ja käyttöön.

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki 
As.Oy:lle 

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Huoneistokohtainen 
veden mittaus ja 

laskutus pakolliseksi
Veden mittaus ja laskutus huoneisto- 

kohtaisesti kaikkialla pakolliseksi

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Alhaisemman 
huoneenlämmön 

terveysnäkökulmien painotus 
sääntelyssä

2018

Hallitus

SÄÄNTELY

Energiakartoitus
taloyhtiön toimesta asuntoihin 

pakolliseksi

Vuosi

Hallitus, kunnat

SÄÄNTELY

Lämmityskulut
vastikkeessa /vuokrassa

esille. Mukaan keskimääräinen 
lämmityskustannusten hinta. 

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Joustavaa asuntojen 
käyttöa ja muuntelua 

tukeva sääntely 
Esimerkiksi osan lohkaisu vuokra- 
asunnoksi tulisi tehdä teknisesti ja 

sääntelyn osalta helpommaksi 

2022->

Hallitus

SÄÄNTELY

Automaatio 
rakennusmääräyksiin: 

Rakentamisen ja energia-automaa-
tion intergraation edistäminen 

sääntelytoimin

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Kiinteistöveron 
porrastaminen

rakennuksen energiatehokkuus-
luokan mukaan, automaation 

huomiointi

2020

Hallitus

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
kulutuksen seurantaan ja 
optimointiin. Kulutus- ja 

hintapiikit kuriin.

2020

Toimijat

TEKNOLOGIA

Lämpötilasäädöt
 automaatilla:

Alemmat arvot kun talo tyhjä tai 
kun nukutaan. Skaalaus 50%:iin 

asuntokannasta.

2017->

Rakennusyritykset, 
rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

Energiankulutuksen ja 
-säästön hyvä visualisointi

osana automaatiojärjestelmää: Selkeä, 
motivoiva informaatio, € ja CO2 esille

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
tilojen jakamiseen ja 

yhteiskäyttöön

2020->

Toimijat

TEKNOLOGIA

Asuntojen 
muuntojoustavuuden
teknologiset ratkaisut 

(erilaisiin elämäntilanteisiin)

2020->

Rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

 Puolilämpimien tilojen
(terassit, lasitetut parvekkeet) 

määrän nosto uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.

2020->

Toimijat

LIIKETOIMINTA

MicroEsco palveluiden 
levittäminen ja kehittäminen

2020

Energiayhtiöt, Micro- 
Escoyhtiöt, Motiva

LIIKETOIMINTA

Taloyhtiöiden neuvonta- 
palveluiden kehittäminen: 

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
räätälöityä neuvontaa ja koulutusta 

energiaremonteista

2020->

Useita toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiaremonttien 
liiketoiminnan kehittäminen: 

Helpot energiaremonttien 
kokonaisratkaisut

2020

Korjaus- ja rakennusyri-
tykset, uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Vuokrauksen ja muun 
yhteiskäytön kasvu

Jakamistalous voimistuu, josta 
uutta liiketoimintaa

Vanhoja ja uusia 
toimijoita

LIIKETOIMINTA

Kierrätyskeskusten
uudelleenorganistointi

vuokraukseen ja jakamiseen

Kierrätyskeskukset, 
uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Uusia palvelu- ja 
liiketoimintamalleja

energiayhtiöiltä, esim. säästöstä 
saadun voiton puolittaminen 

asiakkaan kanssa

2020

Energiayhtiöitä

LIIKETOIMINTA

Uusia tilojen 
jakamis- ja 

yhteiskäyttöpalveluja 
ja niistä liiketoimintaa

2020->

Uusia toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiajartoitus ja 
-vertailupalveluista

liiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LIIKETOIMINTA

LVI-laitteiden käytön 
neuvonta ja ohjaus

Uutta palveluliiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LOPPUKÄYTTÖ

Automaatiolla
energiankulutusta alas 
keskimäärin 20% per 

huoneisto

2020-2025

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylimääräinen tavara ja 
vajaakäyttöiset tilat laajem-

min jakamistalouden piiriin.

2018->

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylläpitolämmityksen 
tehostuminen, automaatio 
mökeille sähköistyksen ja 

talviasuttavuuden yhteydessä

2020-2025

Pienomistajat

PILOTTI

Uusien energiansäästön
palvelukonseptien 

kehittäminen: Hackatonit, 
yliopistokisat (Aalto vs. LUT)

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Energiansäästöstä investointi
kuluttajalle joka kasvaa korkoa. 
Energiayhtiön hyöty syntyy siitä 
ettei tarvita uutta kapasiteettia.

2020

Energiayhtiöitä

PILOTTI

Energiansäästökilpailussa
kansalaisille annettavan tuen ja 

vertaiskilvoittelun skaalaaminen 
Somen avulla: neuvonta, vertailu, 

oman kulutuksen jako

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Viileämpi sisäilma ei 
vilustuta -kampanja
Lapset/nuoret kodin 

lämmönsäätäjät

2018

MUU

2018->

Toimijat

Kehitystä voidaan tukea 
kehittämällä alueiden 

viihtyvyyttä ja palvelurakenteen 
monipuolisuutta 

MUU

Alhaisemman 
huonelämmön

positiiviset terveysvaikutukset 
esiin laajalle yleisölle

2018

MUU

Asennemuutos: 
Tilojen jakaminen ja 
yhteiskäyttö yleistyy

->2025

MUU

Etätyön nousu 
kakkosasunnoissa kesäisin

- talvella ylläpitolämpö ja pienempi 
asunto kaupungeissa 

2020->

MUU

Taloyhtiöiden ja omakoti- 
yhdistysten energiavertailu

Benchmark-toiminta energiankulutuksen 
vertailussa. Toteutus sekä taloyhtiöiden ja 
yhdistysten sisäisenä että niiden välisenä.

Vuosi

Toimijat

INVESTOINTI

Korjausrakentamisen 
investointituet / -lainat 
taloyhtiöille automaation 

hankintaan

2020

Valtio

INVESTOINTI

T&K panostuksia
helppokäyttöiseen ja toimivaan 

lämpötila-automaatioon

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

INVESTOINTI

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki As.Oy:lle 
(esim. patteriverkoston säätö yms. 

huolto ja kunnossapito).

Vuosi

Valtio, pankit

INVESTOINTI

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

vauhdittamaan remontteja ja 
ohjaamaan peruskorjauksia. 

2020->

Valtio, pankit

Tutkimusta siitä mitä kotien 
todelliset lämpötilat ovat 

Suomessa ja miten kansalaisia 
saadaan lähemmäs 
suosituslämpötiloja

Tutkimus: Digitaalinen 
vertaistuki ja päästöjen 

vähentäminen

Ks. Rakennusten 
energiatehokkuus -polku

PIENKULUTTAJIEN ROOLI

Mahdollis
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Peruskorjatut tilat tukevat...

M
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Lämmityksen automaatio

TALOYHTIÖT

7%

1%

1-2%

6%

Arvio EU keskimääräisestä sähkönhinnan noususta

Siirtovaikutus muuhun energiankulutukseen
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...
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Per capita kuutioiden pieneneminen

Muun pienkulutuksen vähentäminen huoneistoissa

Lämpötilan 2*C alennus 70% asunnoissa (50% automaation piirissä)

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.

Muun energiankulutuksen (ei lämmitys) vähentäminen taloyhtiöissä

FAKTA

50% asunnoista
automaation piirissä

FAKTA

Joustava, energiatehokas 
tilojen käyttö

FAKTA

Huoneistokohtainen 
vedenmittaus puolessa 

asunnoista

FAKTA

2°C lämpötilan alennus 
70% asunnoista

SISÄLÄMPÖTILA

LÄMPÖTILA & LÄMMÖN TARVE

MUUTOSASKEL

A02

Energiatehokkkuustiedo- 
tuskampanjoiden lisääminen ja 

räätälöiminen eri kohderyhmille 

2018->

Toimijat

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Edellä listatut toimet eivät välttämättä 
riitä riittävään kulttuurin muutokseen 
kotien energiankäytössä: Tarvitaan 
tutkimusta ja kokeiluja siitä mikä voisi 
toimia ja ennen kaikkea miten hyvät 
energiankäytön käytänteet saadaan 
leviämään laajalle kansanosalle.

Tutkimukset ja kokeilut 
esimerkiksi digitaalisen 
vertaistuen käytöstä 
ilmastopäästöjen 
vähentämisessä

Toteutuuko vapaaehtoinen 
sisälämpötilan alentaminen?

Uusien energiankäytön 
käytänteiden leviäminen

Uusien lähestymistapojen kehittäminen 
tukemaan vapaaehtoisesti tapahtuvaa 
sisälämpötilan alentamista

MUU KOTIEN 
PIENKULUTUS

TILOJEN 
KÄYTTÖASTE

INFORMAATIO- 
OHJAUS, SÄÄNTELY 
& UUDET ENERGIA- 
PALVELUT

PILOTTI

Uudisrakennusten 
automaatiopilotit

Uudisrakennusten automaatio-
järjestelmät kerrostaloissa / 

vrt. Tukholma

Fortum ja Bonava

Vuosi

2020 20252017 2030

Käyttäytym
isen m

uutos: Kotien energiankulutusta alas 15%

PILOTTI

Energiatehokkaan kiinteistöjen 
ylläpidon palvelut

TARMO+ tähtää energia- 
tehokkaan kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen tuotteiden 
ja palvelujen parantamiseen.

2015-2017
Ekokumppanit Oy, 
Tampereen kaupunki & co.

PILOTTI

Älykäs rakennustekniikka

Energiankulutuksen tar- 
kempaa mittausta, seuran- 
taa, taloautomaatiota.

2010->

Mm. Mäkkylän Adjun- 
tanttitalo; Talo 2020

PILOTTI

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat 
helpottaneet asukkaiden 
aurinkopaneelien 
hankintaa.
2012->
Hinku-hanke; Vesa-Matti Puro 
& co; Sitra, Caiwo Oy & co.

PILOTTI

Kaupunginosatason energia- 
ja jäteratkaisut
Smart Kalasatamassa pilotoidaan 
uusia ratkaisuja kestävään 
kehitykseen, energiakäyttäytymi-
seen ja jätteiden hyötykäyttöön. 

2013->
Smart Kalasatama, H:gin 
kaupunki, Forum Virium, 
Helen, ABB, Fingrid, ym.

PILOTTI

Joukkoistaminen

Uusien energiaratkaisujen 
hankinnan joukkora-
hoitus.

2015->

Joukon Voima, yksityisiä 
rahoittajia

MUUTOSASKEL

A01

Hyvä ja hauska 
asuminen

-> Yhteisöllisyyskulttuuri/ 
työllistyminen

Vuosi

Toimijat

PILOTTI

Energiatehokkuuden mobiili-
palvelujen kehitystapahtumat

Open Knowledge Finland 
Energy Hackathonissa 
kehitettiin energiasovellusten 
prototyyppejä kotitalouksille.

2013
Open Knowledge Finland, 
Aalto Media Factory & co.

KÄYTTÖASTEEN NOSTO

FAKTA

Uusien ja korjattavien 
huoneistojen vedenmittaus

Huoneistokohtainen 
käyttöveden mittaus 
lakisääteistä uusissa (2011-) 
ja peruskorjattavissa (2013-) 
asuinkerrostaloissa

FAKTA

Huoneistokohtainen 
lämmön laskutus

Huoneistokohtaiseen lämmön 
laskutuksen siirtyminen 
(EED-direktiivi)

FAKTA

Tiukentuvat energia- 
määräykset kodinkoneille 

yms.

Kodinkoneiden ja 
viihde-elektroniikan ym. 
pienkulutuksen sääntely 
tiukkenee.

FAKTA

Liian korkeat 
huonelämpötilat

Kodeissa nyt 2-3°C ohje- 
lämpöä (21°C) korkeammat 
keskilämmöt.

KOTIEN MUU SÄHKÖNKULUTUS

MUUTOSASKEL

A08

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille

2020->

Energiayhtiöt, palveluyhtiöt 
ja -tarjoajat, Motiva

MUUTOSASKEL

A05

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn merkittävä nosto 

energiansäästössä

2018-2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A03

Käyttöasteen nosto
voi olla myös lisääntyvä yhteisten 

tilojen rakentaminen + käyttö.
Vaatii myös asennetta.

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A06

Energiansäästön ohjaukseen
mallia kansanterveystyöstä

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A11

Energiatehokkuuden 
paraneminen kodinkoneissa ja 

sähkölaitteissa hillitsee niiden määrän 
lisäyksestä johtuvaa energiankulutusta

2017-2030

EU

MUUTOSASKEL

A07

Asumisen viihtyvyys 
ja palvelut nousevat trendinä 

neliömääriä tärkeämmiksi 
vetovoimatekijöiksi 

2018->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A15

Uudis- ja korjaus- 
rakentamisessa automaatio 

lähtökohdaksi: 
Rakentamisen ja energia-
automaation intergraatio

2017-2027

Yritykset, julkinen 
sääntely

MUUTOSASKEL

A09

Kuluttajien 
aktiivisuus nousee ja 

vaikutusmahdollisuudet
kasvavat

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A10

Energiaremonttien 
kehittäminen

2020->

Toimijat

MUUTOSASKEL

A12

Huoneistokohtainen 
veden mittaus 

ja laskutus pakolliseksi

2020-2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A13

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

2020->

EU-life / Suomi

MUUTOSASKEL

A14

Toissijaisten tilojen 
energiankulutuksen hillintä,
mm. kesämökkien kulutuksen 

kasvun hidastaminen

-> 2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A16

Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö- 

asteen nosto +20%
Vaatii teknologian, varauspalveluiden ja 

sääntelyn kehittämistä sekä asennemuutosta

->2025

Toimijat

MUUTOSASKEL

A18

Trendi: Lämmitettyjen 
asuinkuutioiden 

pieneneminen per capita
2015 40m2 –> 2030 35m2

2015-2030

Toimijat

MUUTOSASKEL

A17

Kuluttajasähkön hinnan 
nousu + 30 %

EU keskiarvo-arvio 50% 2030 

2020

Toimijat

MUUTOSASKEL

A04

Ihmisten tulisi tunnistaa 
kotinsa lämpötila (°C)

Jos 27°C –> mahdollinen muutoshalu

2018->

Toimijat

SÄÄNTELY

LVI-laitteiden käytön
neuvonta ja ohjaus.

Lakisääteinen ohjaus lämmitys- ja 
ilmanvaihto-järjestelmien ja lämminvesi- 

varaajien käyttöönottoon ja käyttöön.

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki 
As.Oy:lle 

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Huoneistokohtainen 
veden mittaus ja 

laskutus pakolliseksi
Veden mittaus ja laskutus huoneisto- 

kohtaisesti kaikkialla pakolliseksi

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Alhaisemman 
huoneenlämmön 

terveysnäkökulmien painotus 
sääntelyssä

2018

Hallitus

SÄÄNTELY

Energiakartoitus
taloyhtiön toimesta asuntoihin 

pakolliseksi

Vuosi

Hallitus, kunnat

SÄÄNTELY

Lämmityskulut
vastikkeessa /vuokrassa

esille. Mukaan keskimääräinen 
lämmityskustannusten hinta. 

Vuosi

Hallitus

SÄÄNTELY

Joustavaa asuntojen 
käyttöa ja muuntelua 

tukeva sääntely 
Esimerkiksi osan lohkaisu vuokra- 
asunnoksi tulisi tehdä teknisesti ja 

sääntelyn osalta helpommaksi 

2022->

Hallitus

SÄÄNTELY

Automaatio 
rakennusmääräyksiin: 

Rakentamisen ja energia-automaa-
tion intergraation edistäminen 

sääntelytoimin

2020

Hallitus

SÄÄNTELY

Kiinteistöveron 
porrastaminen

rakennuksen energiatehokkuus-
luokan mukaan, automaation 

huomiointi

2020

Hallitus

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
kulutuksen seurantaan ja 
optimointiin. Kulutus- ja 

hintapiikit kuriin.

2020

Toimijat

TEKNOLOGIA

Lämpötilasäädöt
 automaatilla:

Alemmat arvot kun talo tyhjä tai 
kun nukutaan. Skaalaus 50%:iin 

asuntokannasta.

2017->

Rakennusyritykset, 
rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

Energiankulutuksen ja 
-säästön hyvä visualisointi

osana automaatiojärjestelmää: Selkeä, 
motivoiva informaatio, € ja CO2 esille

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

TEKNOLOGIA

Helpot digitaaliset palvelut
tilojen jakamiseen ja 

yhteiskäyttöön

2020->

Toimijat

TEKNOLOGIA

Asuntojen 
muuntojoustavuuden
teknologiset ratkaisut 

(erilaisiin elämäntilanteisiin)

2020->

Rakennusliikkeet

TEKNOLOGIA

 Puolilämpimien tilojen
(terassit, lasitetut parvekkeet) 

määrän nosto uudis- ja korjaus-
rakentamisessa.

2020->

Toimijat

LIIKETOIMINTA

MicroEsco palveluiden 
levittäminen ja kehittäminen

2020

Energiayhtiöt, Micro- 
Escoyhtiöt, Motiva

LIIKETOIMINTA

Taloyhtiöiden neuvonta- 
palveluiden kehittäminen: 

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 
räätälöityä neuvontaa ja koulutusta 

energiaremonteista

2020->

Useita toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiaremonttien 
liiketoiminnan kehittäminen: 

Helpot energiaremonttien 
kokonaisratkaisut

2020

Korjaus- ja rakennusyri-
tykset, uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Vuokrauksen ja muun 
yhteiskäytön kasvu

Jakamistalous voimistuu, josta 
uutta liiketoimintaa

Vanhoja ja uusia 
toimijoita

LIIKETOIMINTA

Kierrätyskeskusten
uudelleenorganistointi

vuokraukseen ja jakamiseen

Kierrätyskeskukset, 
uudet toimijat

LIIKETOIMINTA

Uusia palvelu- ja 
liiketoimintamalleja

energiayhtiöiltä, esim. säästöstä 
saadun voiton puolittaminen 

asiakkaan kanssa

2020

Energiayhtiöitä

LIIKETOIMINTA

Uusia tilojen 
jakamis- ja 

yhteiskäyttöpalveluja 
ja niistä liiketoimintaa

2020->

Uusia toimijoita

LIIKETOIMINTA

Energiajartoitus ja 
-vertailupalveluista

liiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LIIKETOIMINTA

LVI-laitteiden käytön 
neuvonta ja ohjaus

Uutta palveluliiketoimintaa

Vuosi

Useita eri toimijoita

LOPPUKÄYTTÖ

Automaatiolla
energiankulutusta alas 
keskimäärin 20% per 

huoneisto

2020-2025

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylimääräinen tavara ja 
vajaakäyttöiset tilat laajem-

min jakamistalouden piiriin.

2018->

Kansalaiset, 
yritykset

LOPPUKÄYTTÖ

Ylläpitolämmityksen 
tehostuminen, automaatio 
mökeille sähköistyksen ja 

talviasuttavuuden yhteydessä

2020-2025

Pienomistajat

PILOTTI

Uusien energiansäästön
palvelukonseptien 

kehittäminen: Hackatonit, 
yliopistokisat (Aalto vs. LUT)

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Energiansäästöstä investointi
kuluttajalle joka kasvaa korkoa. 
Energiayhtiön hyöty syntyy siitä 
ettei tarvita uutta kapasiteettia.

2020

Energiayhtiöitä

PILOTTI

Energiansäästökilpailussa
kansalaisille annettavan tuen ja 

vertaiskilvoittelun skaalaaminen 
Somen avulla: neuvonta, vertailu, 

oman kulutuksen jako

2020

Yliopistot, energia- 
yhtiöt, Motiva

PILOTTI

Viileämpi sisäilma ei 
vilustuta -kampanja
Lapset/nuoret kodin 

lämmönsäätäjät

2018

MUU

2018->

Toimijat

Kehitystä voidaan tukea 
kehittämällä alueiden 

viihtyvyyttä ja palvelurakenteen 
monipuolisuutta 

MUU

Alhaisemman 
huonelämmön

positiiviset terveysvaikutukset 
esiin laajalle yleisölle

2018

MUU

Asennemuutos: 
Tilojen jakaminen ja 
yhteiskäyttö yleistyy

->2025

MUU

Etätyön nousu 
kakkosasunnoissa kesäisin

- talvella ylläpitolämpö ja pienempi 
asunto kaupungeissa 

2020->

MUU

Taloyhtiöiden ja omakoti- 
yhdistysten energiavertailu

Benchmark-toiminta energiankulutuksen 
vertailussa. Toteutus sekä taloyhtiöiden ja 
yhdistysten sisäisenä että niiden välisenä.

Vuosi

Toimijat

INVESTOINTI

Korjausrakentamisen 
investointituet / -lainat 
taloyhtiöille automaation 

hankintaan

2020

Valtio

INVESTOINTI

T&K panostuksia
helppokäyttöiseen ja toimivaan 

lämpötila-automaatioon

2017-2022

Yritykset, 
korkeakoulut

INVESTOINTI

Investointituki 
energiaremontteihin

Räätälöity investointituki As.Oy:lle 
(esim. patteriverkoston säätö yms. 

huolto ja kunnossapito).

Vuosi

Valtio, pankit

INVESTOINTI

Pitkäkestoiset taatut
energiaremontti-lainat

vauhdittamaan remontteja ja 
ohjaamaan peruskorjauksia. 

2020->

Valtio, pankit

Tutkimusta siitä mitä kotien 
todelliset lämpötilat ovat 

Suomessa ja miten kansalaisia 
saadaan lähemmäs 
suosituslämpötiloja

Tutkimus: Digitaalinen 
vertaistuki ja päästöjen 

vähentäminen

Ks. Rakennusten 
energiatehokkuus -polku

PIENKULUTTAJIEN ROOLI

Mahdollis
taa...

Peruskorjatut tilat tukevat...

M
uu

 au
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tio

Lämmityksen automaatio

TALOYHTIÖT

7%

1%

1-2%

6%

Arvio EU keskimääräisestä sähkönhinnan noususta

Siirtovaikutus muuhun energiankulutukseen

Mah
dollis

taa
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Mahdollistaa...
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Per capita kuutioiden pieneneminen

Muun pienkulutuksen vähentäminen huoneistoissa

Lämpötilan 2*C alennus 70% asunnoissa (50% automaation piirissä)

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.

Muun energiankulutuksen (ei lämmitys) vähentäminen taloyhtiöissä

FAKTA

50% asunnoista
automaation piirissä

FAKTA

Joustava, energiatehokas 
tilojen käyttö

FAKTA

Huoneistokohtainen 
vedenmittaus puolessa 

asunnoista

FAKTA

2°C lämpötilan alennus 
70% asunnoista

SISÄLÄMPÖTILA

LÄMPÖTILA & LÄMMÖN TARVE

MUUTOSASKEL

A02

Energiatehokkkuustiedo- 
tuskampanjoiden lisääminen ja 

räätälöiminen eri kohderyhmille 

2018->

Toimijat

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Edellä listatut toimet eivät välttämättä 
riitä riittävään kulttuurin muutokseen 
kotien energiankäytössä: Tarvitaan 
tutkimusta ja kokeiluja siitä mikä voisi 
toimia ja ennen kaikkea miten hyvät 
energiankäytön käytänteet saadaan 
leviämään laajalle kansanosalle.

Tutkimukset ja kokeilut 
esimerkiksi digitaalisen 
vertaistuen käytöstä 
ilmastopäästöjen 
vähentämisessä

Toteutuuko vapaaehtoinen 
sisälämpötilan alentaminen?

Uusien energiankäytön 
käytänteiden leviäminen

Uusien lähestymistapojen kehittäminen 
tukemaan vapaaehtoisesti tapahtuvaa 
sisälämpötilan alentamista

Helpot energiansäästö-
palvelut kuluttajille 

Taloyhtiöiden roolin ja 
kyvyn kasvu

Energiansäästön 
ohjaukseen mallia 
ja linkitys kansan-

terveystyöhön

Lämmitettyjen 
asuinneliöiden 

määrän 
vähentäminen

Älykkään lämpötila-
automaation leviäminen



05 Taloyhtiöiden roolin ja kyvyn kasvattaminen. 
Taloyhtiöillä on keskeinen rooli asumisen energiatehokkuuden kehittämisessä. 
Nykyisellään taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden kiinnostus ja kyvykkyys toteuttaa 
energiatehokkuustoimia vaihtelee laajalti. Yhdistelmä neuvontaa, uutta 
palveluliiketoimintaa ja sääntelyä voi parantaa tilannetta merkittävästi.

Askel

POLKU#5 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION11



06 Energiansäästön ohjaukseen mallia ja linkitys kansanterveystyöhön: Alhaisemman huonelämmön positiiviset terveysvaikutukset esiin 
ja kampanjat piintyneiden kuvitelmien kumoamiseksi kuten “viileämpi sisäilma ei vilustuta” tai kouluissa tehtävä kampanjointi lasten ja 
nuorten kautta kotien lämpötilaan vaikuttamiseksi. Olennaista on informaatio-ohjauksen tekeminen positiivisia vaikutuksia korostaen, 
toisin sanoen ei “energiantuhlaus” retoriikkaa käyttäen. 

Askel

POLKU#5 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION12



08 Helpot energiansäästöpalvelut kuluttajille. Energiankäyttö kotitalouksissa on rutinoitunutta ja alhaisen energian hinnan myötä usein 
väliinpitämätöntä. Energiansäästökilpailuissa kuten Vattenfallin energiaperhekisassa säätilakorjatut säästöt edellisvuoteen ovat olleet 
29-69% mutta tämä on edellyttänyt aktiivista valmennusta. Energiansäästön motivoimiseksi ja opastamiseksi tarvitaan helppoja mutta 
nykyistä informaatio-ohjausta intensiivisempiä palveluita kuluttajille. Näitä ovat sekä suorat energiansäästöpalvelut (esim micro-esco mallin 
levittäminen), laajempi henkilökohtainen energiakatselmointi ja -neuvonta, sekä uudet digitaaliset neuvonta- ja vertaisjakamissovellukset. 

Askel

Muutostekijään tai askeleeseen  
liittyvät epävarmuudet:
Energiansäästöpalveluiden 
riittävä variaatio erilaisille 
kuluttajille, helppokäyttöisyys 
ja takaisinmaksuaika kriittisiä 
tekijöitä ao palveluiden 
leviämiselle. Palveluiden 
kehittäminen vaatii kokeiluita ja 
kohdennettuja toimia.

POLKU#5 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION13



15 Älykkään lämpötila-automaation leviäminen on avainasemassa kotitalouksien lämpötilan laskemisessa. THL:n ohjelämpötila on 21 C, 
Motivan 17-21C tilasta riippuen, mutta suomalaisten kotien lämmitys on usein 2-5 astetta ylempi koko asunnossa ja myös silloin kun siellä 
nukutaan tai ei oleskella lainkaan. Älykkäällä asuntokohtaisella lämmityksellä lämmitystarvetta voidaan pudottaa merkittävästi, alustavissa 
piloteissa ja intensiivisissä energiansäästökilpailuissa on saavutettu jopa 2-6 C pudotuksia mukavuuden kärsimättä. Tämä ei onnistu pelkillä 
termostaattien säädöillä tai karkeilla ajastuksilla. Haasteena onkin automaation leviäminen yli 50% asuntokannasta 2027 mennessä ja sen 
tehokkaan käytön motivointi hyvällä käytettävyydellä ja energiansäästön visualisoinnilla.

Askel

PRIORISOITU ASKELPOLKU#5 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Epävarmuudet:
Automaatiojärjestelmien 
riittävä laatu, helppokäyttöisyys, 
takaisinmaksuaika ja 
investointien rahoittaminen 
ensivaiheessa ovat kriittisiä 
tekijöitä, joiden puute voi 
merkittävästi hidastaa 
järjestelmien leviämistä ja 
joihin tarvitaan kohdennettuja 
toimenpiteitä.



18 Lämmitettyjen asuinneliöiden pieneminen per capita 35m2:een vuoteen 2030 mennessä. Lämmitettyjen asuinnelijöiden pienemisessä on 
jo suomessa nähtävissä trendi: uudisrakentamisessa per henkilö neliömäärän kasvu on taittunut niin kerrostaloissa kuin omakotitaloissa jo 
vuonna 2015. Lisääntyvä kaupungistuminen ja asumisen hinta voimistaa trendiä entisestään. Muutospolun aiemmista askeleista tilankäytön 
tehostuminen yhteiskäytön ja joustavien varastotilojen myötä vaikuttaa erityisesti kaupungeissa. Muutosta voidaan auttaa puolilämpimien 
tilojen lisäämisellä uudis- ja korjausrakentamisessa, jolloin sydäntalvella lämpöä vaativat neliöt vähenevät. Samaten asuntojen ja asuntokannnan 
yleisen muunto- ja muuttojoustavuuden lisäämisellä voidaan edesauttaa askeleen toteutumista, eritoten vanhenevan väestön osalta, jolle 
helposti jää lapsien muutettua kotoa suuri määrä neliöitä. Saavutettava energiansäästö on merkittävä, luokkaa 6% vuoteen 2030 mennessä 
huomioiden väkiluvun nykyisenlaisen kasvun.

Askel

POLKU#5 PRIORISOITU ASKEL

SMART ENERGY
TRANSITION

Kerrostaloasumisen houkuttelevuus lisääntyy.

Trendi asuinkuutioiden vähenemisessä: kaupungistuminen, varastoinnin väheminen.
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Uudet kysymykset ja tutkimus:

Millä keinoin edistää muuntojoustavuutta uudis- ja  
korjausrakentamisessa? 

Energiansäästövalmennuksen uudistaminen: voiko 
esimerkiksi laaja sosiaalista mediaa hyödyntävä 
vertaisvalmennus ratkaista paradoksin että intensiivisesti 
neuvotuissa  energiansäästökilpailussa  ihmiset  kykenevät 
pysyvästi laskemaan  hiilipäästöjään jopa 29-65%, mutta  
laajassa kampanjoissa tulokset ovat  jääneet 1-2%  luokkaan?

Reflektointi polkutyöskentelystä; uudet kysymykset ja tutkimus: 

Reflektio polkutyöskentelystä: Käyttäytymisen muutos (polku #5)
Polku 5 tavoite, energian kulutuksen vähentäminen 15% 
käyttäytymisen muutoksella, oli kunnianhimoinen eikä sitä varten 
oltu tehty kattavia aiempia selvityksiä tai strategiaharjoituksia. 
Tämä näkyi muutospolkutyöskentelyssä siten, että osallistujat 
joutuivat miettimään ja debatoimaan millä keinoin näin merkittävät 
käyttäytymisen  muutokset on ylipäätänsä mahdollista ja realistisia 
suurelle osalle Suomen kansalaisista kuten asetettu tavoite edellyttää. 
Polku 5 työskentelyssä voidaan nähdä kolme eri vahvuutta 
työpajamenetelmästä. Yhtäältä se auttoi kartoittamaan mahdollisia 
toimia, ja konkretisoimaan näiden keskenäissuhteita ja vaikutuksia. 
Toisaalta se oli omiaan kyseenalaistamaan tavoitteisiin ajateltujen 
askelten ja ohjauskeinojen riittävyyden: Polusta nousee selkeästi esiin 
alueita,  joissa ehdotetut askeleet jäävät vajaaksi tavoitteesta, kuten 
vapaaehtoisen, ilman automaatiota tapahtuvan energiansäästön 
tavoitteet. Tämä ohjaa tunnistamaan paikkoja joihin kokeiluja 
ja tutkimusta olisi mielekästä kohdentaa: Voisiko esimerkiksi 
laaja sosiaalista mediaa hyödyntävä vertaisvalmennus ratkaista 
paradoksin että intensiivisesti neuvotuissa energiansäästökilpailussa 
ihmiset kykenevät pysyvästi laskemaan  hiilipäästöjään jopa 29-65%, 
mutta laajassa kampanjoissa tulokset ovat  jääneet 1-2% luokkaan. 
Kolmanneksi  askelten konkretisoiminen nosti esiin ehdotetujen 
toimien sosiaalisen hyväksyttävyyden ja mahdolliset vastareaktiot 
joita seuraa mikäli pitkälle menevää energiansäästöä  ajetaan liian 
nopeasti yhteiskunnan osiin, jotka eivät ole siihen valmiita.

*

*
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