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Työpaja

TÄNÄÄN

Työpaja on osa 
pidempää prosessia



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Päivän ohjelma

9.4.2019

12:30 Avaus: Datan hyödyntäminen 
Energiaviisaat kaupungit –
hankkeessa

Tuomas Vanhanen, Projektipäällikkö, 
Tampereen kaupunki

12:40 Keynote: Rakennusten datan 
hyödyntäminen 

Kalevi Piira, vanhempi tutkija, VTT

13:00 Datan mittaaminen 
palvelurakennuksissa

- kuvaus ja lähtötilanne 

Pekka Mairinoja, johtaja, Green 
Building Partners Oy

13:15 Kaupunkien haasteet Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku

13:40 Keskustelu ja kysymykset 

13:50 Lyhyt tauko ja siirtyminen

14:00

14:30 

14:50 

15:20 

TYÖPAJA, kierros 1

Tauko & Kahvit

TYÖPAJA, kierros 2

TYÖPAJA, kierros 3

kaupungit eri huoneissa

15:50

16:00

Päivän yhteenveto

Tilaisuus päättyy



Kysymyksiä?

https://padlet.com/EKAT/Q

https://padlet.com/EKAT/Q


Tuomas Vanhanen
Tampereen Kaupunki

Datan hyödyntäminen 
Energiaviisaat 
kaupungit -
hankkeessa



Energiaviisaat kaupungit etsivät 
uusia keinoja rakennusten

energiatehokkuuden
parantamiseen sekä alueellisten

energiajärjestelmien
kehittämiseen

@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi
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Uusia älykkäitä & 
vähähiilisyyttä tukevia 
ratkaisuja kaupunkien asuin-
ja palvelukiinteistöjen
(mm. koulujen) 
energiatehokkuuden 
parantamiseen
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Uusia kokeiluja alueellisten 
energiajärjestelmien 
kehittämiseen 
(sähkö, lämpö) sekä 
0-energiakortteleiden 
toteutukseen
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
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Energiapalvelujen suunnittelu ja simulointiympäristö

KAUPUNKISUUNNITTELU RAKENTAMINEN 
(uudis ja korjaus)

Energiapalvelualusta

KÄYTTÖ

Palvelukiinteistöjen energiatehokkuuspilotit

Parannettu energiatehokkuuskumppanuusmalli

Käyttäjä-, olosuhde- ja energiadatan hyödyntäminen

Rakennus virtuaalivoimalaitoksena

Käyttäjän ohjaaminen ja vaikutusmahdollisuudet



Ratkaisuja etsitään 
yhteistyössä yritysten,

rakennusten käyttäjien & 
energia-alan asiantuntijoiden 

kanssa

@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Mukana Suomen kuusi 
suurinta kaupunkia: 
Oulu, Tampere, Turku, 
Vantaa, Espoo, Helsinki 

+ sekä Ekokumppanit
& Valonia



Hankkeen vaikutusalueella 
kaupungeissa n. 5200 

rakennusta, joissa
sähköön ja lämpöön kuluu 

100M€ vuodessa

@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi



Keynote – Kalevi Piira, 
vanhempi tutkija,

VTT
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Datan 
hyödyntäminen 
rakennuksissa
Energiaviisaat KAUPUNGIT työpaja 2.4.2019

kalevi.piira@vtt.fi



Rakennusdataa hyödyntävä 
VTT:n tutkimusalusta

02/04/2019 VTT – beyond the obvious 2



VTT’s smart building research platform

02/04/2019 VTT – beyond the obvious 3

Machine learning & data analytics



Tutkimusalustan 
datankeruunrajapinnat

VTT – beyond the obvious 402/04/2019
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VTT tutkimusalustan rajapinnat: Osaa rajapinnoista 

hyödynnetään myös Smart Otaniemi hankkeessa

02/04/2019



Esimerkkejä dataan on-line
kytketyistä VTT:n 
algoritmeista ja 

laskentamalleista (SaaS) sekä 
loppukäyttäjän sovelluksista

VTT – beyond the obvious 602/04/2019



Esimerkkejä tutkimusalustaan liitetyistä laskentamalleista 
Software as a service (SaaS)

VTT – beyond the obvious 702/04/2019



Esimerkkejä 
Koneoppivat rakennuksen 

mallit ja rakennuksen 
digitaalinen kaksonen

VTT – beyond the obvious 802/04/2019



VTT – beyond the obvious02/04/2019

Esimerkki: Rakennuksen digitaalinen kaksonen



Rakennusten energiadatasta koneoppivat mallit
Tulosten hyödyntäminen ja visualisointi

VTT – beyond the obvious02/04/2019



Rakennuksen data & BIM 
mallit

VTT – beyond the obvious 1102/04/2019



Esimerkki BIM pohjaisesta rakennuksen datan 
visualisoinnista ja analysoinnista

02/04/2019 VTT – beyond the obvious 12

Rakennusautomaation datapisteet 

liitetty 3D BIM malliin

Missä tiloissa ja mihin aikaan vuodesta (esim. 

tunti/päivä/kuukausi/vuosi) valittu KPI tai mittaus-

tieto on alhaisempi tai korkeampi kuin valittu arvo



Rakennuksen data & BIM mallit
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Muita esimerkkejä

VTT – beyond the obvious 1402/04/2019



VTT – beyond the obvious 1502/04/2019



Esimerkkejä QR koodien hyödyntämisestä rakennusdatan
monitoroinnissa, sisäolosuhteiden säädössä ja 
olosuhdepalautteen antamisessa

02/04/2019 VTT – beyond the obvious 16
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Energiamittarointi
palvelurakennuksissa
2.4.2019
Energiaviisaat kaupungit, Otaniemi
Pekka Mairinoja



Energiamittaroinnin kehittäminen 
pilottikohteissa
 Nykyisen mittaroinin läpikäynti: 

• Tavoitteena  on  selvittää  kohteiden  nykyisen  energiamittaroinnin
laajuus. 

• Perehtymällä  kohdetietoihin  ja  suunnitelmiin 
• Saadaan  selville  kohteen  fyysiset  mittaukset  ja  kuvaukset  mitä  ko.  

mittarit pitävät  sisällään.

 Mittaroinnin kehittäminen:
• Miten  kohteiden  energiamittarointia voidaan  ja kannattaa  kehittää
• Laajennustarpeen ja teknisen toteutettavuuden arviointi
• Kysyntäjouston sovellettavuus



 Kaisaniemen ala-aste
 Koulu n. 5500 bm2, peruskorjaus 2016 (1924)

 Keinutien ala-aste
 Koulu n. 6800 brm2, peruskorjattu 2016 (1978)

 Meritalo palveluoppilaitos
 Ammattiopisto 12800 brm2, peruskorjattu 2014 (1974)

 Myllypuron peruskoulu
 Peruskoulu, PK, NT, yht 4500 brm2, peruskorjattu 2012 (1966)

 Stadin am.op/Prinsessantie 2
 Ammattiopisto, perusparannus 2016

 Pilottikohteet hiljattain peruskorjattuja kohteita, joissa tavallista 
laajemmat energiamittaukset. 

Pilottikohteet



Nykytila

 Kaikki pilottikohteet ovat n. 5 vuotta sitten peruskorjattuja. Hankevaiheessa mittarointiin on 
kiinnitetty huomiota ja kaikissa kohteissa on energian ja vedenkulutuksen alamittauksia:
 Kaikissa kohteissa on IV-sähkö pyritty mittaamaan. Mittattujen IV-sähkön kohteiden välistä 

vertailukelpoisuutta heikentää, että osassa IV-keskuksia on myös muita kuormia (mm. sulatuksia) tai 
aurinkosähkön syöttö, joka pienentää IV-keskuksen lukemaa. 

 Valaistus eroteltavissa vain yhdessä kohteessa
 Lämmityksen osalta on vain päämittaus
 Veden osalta keittiö alamitattu
 Tarvitaan laskennallisia mittauksia, jotta fyysisiä mittareita voidaan hyödyntää. 

 Seuraavilla kalvoilla esitetty tarkemmin kohdekohtaiset havainnot



Tavoite - Mittaroinnin kehittäminen

 Ohjaavan mittaritiedon hyödyntäminen tulevaisuudessa energiatehokkuuden 
kehittämiseksi

 Vertailukelpoisten tunnuslukujen tuottaminen kiinteistöjen välillä -> tavoitteena 
selkeät kokonaisuudet : IV-sähkö, muu kiinteistösähkö, keittiö, valaistus, muu 
käyttäjä

 Best Practices – havainnoit kohteista, joissa kerättyä tietoa, vaikuttavien 
toimenpiteiden soveltaminen koko kantaan

 Alamittaustiedon luotettavuuden ja laadun parantaminen
 IoT – uuden teknologian soveltaminen
 Ohjeistus ja toimintamallit perusparannuksissa ja uudiskohteissa



Energialaitos

RK 03 ATK Turvavalo, kameravalvonta, rikosilmoitin, tele,  pistorasioita

TK 202, TK 203, TK 207, sulanapidot, valaistus, poistopuhaltimia, pistorasioita

TK 204, TK 205, TK 206, TK 208, TK 209, TK 210, sulanapidot, poistopuhaltimia

RK 12 valaistus, tuulikaapin kiertoilmakone, ovikoneisto

Lämmönsiirtolaite, valaistus, vesimittarijärjestelmä, lj-huoneen pistorasiat

RK 14 Tekstiilityönluokka, aulan valaistus, muita valaistuksia ja pistorasioita, työpaja

RK 15 Terveydenhoitaja, kuraattori valaistus ja pistorasiat

RK 01 Keittiö

Lämpölaitteet, valaistus, pistorasiat, tsto, pyyhekuivain

RK 2.3 Juhlasali Valaistus, pistorasiat, näyttämö/esitystekniikkaa

RK 02 Valaistus, aulan henkilönostin, pihan puomit, tuulikaapin kiertoilmakone, siivouskeskus

RK 21 Valaistus, pistorasioita

RK 11 tekn työ Teknisen työn laitteet, valaistus, pistorasioita, kompressori, keramiikkauuni

RK 52 Valaistus, pistorasioita, savunpoistokeskus

RK 51 Valaistus, pistorasioita, palo-oven ohjauskeskus

RK 42 Valaistus, pistorasioita

RK 41 Valaistus, pistorasioita, palo-oven sulkulaite

RK 31 Valaistus, pistorasioita, pienkeittiö

ulkovalot, hissi, turvavalaistus, pumppaamot

Päämittaus

Rakennuksen päämittaus

Kiinteistöryhmä-
keskus PKK

Astianpesulaitteet

Valmistus- ja 
Kylmälaitteet

RKL 01 IV-keskus

RK 62 IVKH

RK 61 IVKH

 Mittaukset, sähkö: (yhteensä 7 kpl)
 IV-keskukset (ei konekohtaisesti)
 Keittiölaitteet (astianpesu, ruuan valmistus ja säilytys)
 Kiinteistökeskus

 Mittaukset, lämpö ja vesi (1 + 3 kpl):
 KL päämittaus
 Vesi, keittiö kylmä ja lämmin

 Arvio mittareiden hyödyllisyydestä
 Pienellä täsmennyksellä saisi selkeät osakokonaisuudet 

 Miten voitaisiin kehittää
 Keittiön kokonaiskulutus
 Lämpimän veden päämittaus
 RK03 ja RK12 mittaukset -> kiinteistösähköön
 Laskennalliset mittaukset Nuukaan

1. Kaisaniemen ala-aste



 Mittaukset, sähkö (25 kpl)
 Valaistus mitattu käyttäjäkeskuksista (9 kpl)
 Aurinkosähkön tuotto (5 kpl)
 Keittiö (3 kpl), kylmälaitteet ja IV eroteltu
 IV sähkö (5 kpl)
 KK ja LJK keskukset (2 kpl)

 Mittaukset, lämpö ja vesi (1+3 kpl)
 KL päämittaus, kylmä ja lämmin vesi, 

 Arvio mittareiden hyödyllisyydestä
 Kattava mittarointi. Ryhmittelystä johtuen paljon 

laskettavia komponentteja, mm. IV ja aurinkosähkö

 Miten voitaisiin kehittää
 Laskennalliset mittaukset Nuukaan
 Tulevaisuuden kohteissa huomioitavaa:

• Sulanapidot pois IV-keskuksien alta
• Aurinkosähkö omaan keskukseen suoraan PK alle

Energialaitoksen

Ulkovalot, valaistus, pistorasioita, palovaroitinkeskus, savunpoistokeskus, turvavalok.

JK11
Sali ja ruokala

Pistorasiat, linjasto, näyttämö- ja salitekniikka

JK12 Hallinto, pukuhuoneet

Pistorasiat, pääkello, kameravalvonta, vahvistimia

JK13 Luokat 1 krs

Pistorasiat, opettajien liesi

Pistorasiat, keittiökoneita, astianpesukone, lattialämmitys, lämpökojeet, 

JK21
Hallinto, ip-kerho

Pistorasiat, pienryhmätilan ja opettajanhuoneen valaistus ja taukokeittiöt, kevythissi, savunpoistokeskus

JK22
Luokat 2 krs

Pistorasiat ja valaistus, savunpoistokeskus

JL17 Lämmönjakohuoneen tulo- ja poistopuhallin, pumppuja, kiertoilmakone, pistorasiat, pumppaamo, liikkuvan suunhoitoyksikön liityntäkotelo
LV-kojeet

TK207, TK208, Kierrätysilmakone, ivkh valaistus, pistorasiat, sulanapidot, LA01 ulkoyksikkö

TK 201
Keittiön IV

TK202, TK203, TK204, TK205, TK206, erillispoistoja, ivkh valaistus, pistorasiat, sulanapidot

NK

TK209, TK210, erillispoisto, valaistus ivkh, pistorasiat, sulanapidot

TK211, TK212, valaistus ivkh, pistorasiat, sulanapidot

TK213, erillispoistoja, valaistus ivkh, pistorasiat, sulanapidot

JK15
Luokat 1 krs

Pistorasiat, kuv lasikaapit, tex 124, keramiikkauuni, kuivureita (voimavirta)

JK16
Tekn työ

Pistorasiat, tekn työn laitteet, kompressori

JK VSS1 Valaistus, pistorasiat, vss-koje

JK VSS2 Valaistus, pistorasiat, vss-kojeet

JK14

Pistorasiat, ATK-pistorasiat

JI26 IVKH

Aurinkosähkö

JI23 IVKH

Aurinkosähkö

JI24 IVKH

Aurinkosähkö

JI25 IVKH

Aurinkosähkö

Päämittaus

Rakennuksen 
sähkömittaus

JK10 Kiinteistö

JK18 Keittiö

Valaistus

Valaistus

Valaistus

Valaistus

Valaistus

Valaistus

Valaistus

Kylmälaitteet

Valaistus

Valaistus

JI31 IVKH

Aurinkosähkö

2. Keinutien ala-aste



 Mittaukset, sähkö (54 kpl)
 Kaikki keskukset mitattu (verkkoanalysaattori väylä)
 Laskennallisista mittauksista ei tietoa

 Mittaukset, lämpö, kylmä ja vesi (2+2+5 kpl)
 KL päämittaus, KJ päämittaus, IV-verkko alamitattu
 Päävesimittari, A-talo kylmä/lämmin ja keittiön alamittaus 

kylmä/lämmin
 Arvio mittareiden hyödyllisyydestä
 Paljon mittareita, laskennallisia summamittauksia tarvitaan jotta 

seuranta mahdollista
 Mittareiden nimeäminen ja selite, jotta ymmärretään mitä keskuksen 

alla on
 Miten voitaisiin kehittää
 Laskennalliset mittaukset: kiinteistösähkö, IV, käyttäjä, keittiö 

3. Meritalo

   

  

 

       

JK 3. JK 3.SM25

JK-4.3 JK-4.3SM31

JK-4.1 JK-4.1SM29

JK-5.3 JK-5.3SM35

JK-5.1 JK-5.1SM33

JK-6.3 JK-6.3SM39

JK-6.1 JK-6.1SM37

JK-7.2 JK-7.2SM42

JK-7.1 JK-7.1SM41

VK-B PKM1
B-rapun jakelu

JK-K2.2 JK-K2.2SM4

JK-K1.2 JK-K1.2SM12

JK-1.4 JK-1.4

JK-1.2 JK-1.2SM18

JK-2.4 JK-2.4SM24

JK-2.2 JK-2.2SM22

JK-3.4 JK-3.4SM28

JK-3.2 JK-3.2SM26

JK-4.4 JK-4.4SM32

JK-4.2 JK-4.2SM30

JK-5.4 JK-5.4SM36

JK-5.2 JK-5.2SM34

JK-6.4 JK-6.4SM40

JK-6.2 JK-6.2SM38

NK-PKM-A PKSM2

JK-K1.4 JK-K1.4 Sijainti hierarkiassa ep      

JK-K2.5 JK-K2.5SM7

JK-K-IV1.1 JK-K-IV1.1
IVKH SM15

JK-IV-1.2 JK-IV-1.2SM16

JK-K-2.6 JK-K-2.6
Teletila

JK-K-2.7 JK-K-2.7
Kannen Val.Keskus SM10

JK-K-LJ2.1 JK-K-LJ2.1SM8

RB-JK PK

JK-1.5 JK-1.5 Saattaa olla kaksi mittaria
Keittiö SM20

PKM2 PK

B-talon lähdöt PK

C-talon lähdöt PK

 



PK
laskutus PK

PK
rakennuksen PK

NK

NK kiinteistöosa NK

RK-2.5 IV TK/PK 207, 208, 209 PK 236, 235, 237   

Ulkovalaistus, turvavalokeskus, LJK

Päiväkoti NK

RK-0.3 Pistorasioita, ryömintätilan valaistus,   

RK-0.4 Pistorasioita, valaistusta, keittiölaitte    

RK-1.7 Valaistusta, ulkovalaistusta, I257 KSK, pistorasioita, ulkovid

Päiväkoti Ulkovalaistusta, valaistust     RK-1.7

RK-0.5 Pistorasiat, näyttämövarusteita

RK-1.5 Tarjoilulinjasto, keittiölaitteet, kylmälaitteet, I254 KSK, ulkovalaistus
Keittiö PK

RK-0.1 Ulkovalot KenttävalotRK-0.1

RK-0.2 Tekninen työ

RK-1.3 Porrashissi, tekstiilityö, valaistusta, liesituuletin, liesi, pistorasioita, turvavaloja

RK-1.4 Pistorasioita, keittiölaitteita, valaistusta, ulkovalaistus

RK-1.1 Pistorasioita, valaistus, ulkovideovalvonta, murtohälytin, ulkovalaistus

RK-1.2 Pistorasioita, valaistus, ulkovideovalvonta, ulkovalaistus, I230 PK

RK-1.6 Pistorasioita, porrashissi, valaistusta, ulkovalaistus, ulkovideovalvonta

KO-14

RK-Hissi

IVKH
Kaikki IVKH:t PK

RK-2.1 IV TK/PK 201, 230, pistorasioita

RK-2.2 IV TK/PK 203, 204, pistorasioita

RK-2.3 IV TK/PK 205, 206, PK 233, 232, 234, valaistus, pistorasioita 

RK-2.4 IV TK/PK 202, PK 231, pistorasioita

 Mittaukset, sähkö (7 kpl)
 Päiväkoti
 Keittiö
 Koulun IV
 Kiinteistöosa (sis. PK IV)
 Ulkovalaistus

 Mittaukset, lämpö ja vesi (2+4 kpl)
 KL mittaus rakennuksittain, vesi: kylmä ja lämmin rakennuksittain

 Arvio mittareiden hyödyllisyydestä
 Päiväkoti, koulu, keittiö ja kenttävalaistus saadaan eroteltua

 Miten voitaisiin kehittää
 PK-IV sähkön mittaaminen (RK-2.5 IV)
 Laskennalliset mittaukset Nuukaan

4. Myllypuron ala-aste



Mittaroinnin laajuus kohteittain

SARAKE Sähkömittarit 
kpl

Energiamittarit 
kpl Vesimittarit kpl Arvio

Kaisaniemen ala-aste 7 1 3 Perus

Keinutien ala-aste 25 1 3 Laaja

Meritalo 54 2+2 5 Laaja

Myllypuron ala-aste 7 2 4 Hyvä

Prinsessantie 2 ?



Johtopäätökset

 Tavoitteita mittaroinnille:
 Sähkösuunnittelussa tulisi huomioida mittarointitarpeet: mitattavilla keskuksilla selkeät kuormat, 

keskuksien ryhmittely
 Mahdollisimman vähän laskennallisia mittauksia. Laskennalliset mittaukset mahdollisimman selkeitä 

summakaavoja (esim. valaistukset käyttäjäkeskuksilta, IV-keskusten summa, jne).
 Laskentojen toteutus energiaseurantajärjestelmässä (läpinäkyvyys ja muutokset mahdollisia)
 Kohtuullisella mittarien lukumäärällä saadaan kattava mittaus, jos yo. asiat huomioitu
 Mittaukset eikä mittarien lukumäärä ei ole itseisarvo – mittaustieto oltava ohjaavaa
 Mittaroinnin avulla voidaan ohjata ja parantaa energiatehokkuutta, esim. verkostohäviöiden 

minimointi, pohjatehon pienentäminen, parannustoimenpiteiden kohdentaminen ja vaikutusten 
arviointi



Kutomo Business Park, 
Pitäjänmäki 

Kutomotie 16, 
00380 Helsinki

www.gbp.fi

Kiitos.
Pekka Mairinoja
pekka.mairinoja@gbp.fi
p.044 766 4297



Kaupunkien 
haasteet



Espoo
Timo Vepsäläinen
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Käyttäjä, opetus

9.4.2019
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Caruna

Fortum

HSY Rak.aut
.tek

Oma 
tuotanto

Muut 
osapuol

et
esim. 
VTT

Iot-
Mittaro

inti

Ammattilainen, Huoltomies

Ohjelma

Energiahallinta-
ohjelmisto

Tulevaisuudessa:
• Data siirtyy lähtötiedoista
• Visualisointi, analysointi
• Energiatoimenpiteiden ohjaus
• Energiahallintaohjelmisto

Lisäosa

RaVa

Ohjelma

Ohjelma

Ohjelma
Ohjelma

Nykytilanne:
• Tieto eri lähteissä hajallaan
• Tieto ei reaaliaikaista, puutteellista
• Ei energiahallintaohjelmistoa

Ohjelma

Ohjelma Vanhen-
tuneet

ohjelmat
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Energiatietokaavio

Älypuhelimet info- ja 
tallennusvälineinä, QR-

paikannus, IoT-mittaukset, 

Kohteiden perustiedot 
virallisesta 

rakennusrekisteristä

Kohteiden kulutus-
CO2päästö- ja 
laskutustiedot 

toimittajalaitoksen 
tietovarastosta

Energiatoimenpide-
rekisteri

Huoltokirja, 
energiatöiden 

ohjelmointi  ja seuranta

Energiatuoterekisteri
viivakoodit

Työajot, km-korvaukset, 
työkoneiden kulutukset, 

liikkuminen

Kaupunki-infran 
laajuustiedot

Katuvalot, pumppaamot,
urheilukentät energiaportaali

Integraatiot muihin 
järjestelmiin



Oulu
Pirkko Partanen
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Nopeat kokeilut -kilpailutus

• 6Aika CityIoT -projekti kilpailuttaa  

• kilpailutus lähdössä 8.4. (pienhankintapalvelu.fi, tarjouspalvelu.fi)

• tavoitteena löytää kokeiluun IoT-järjestelmiä puolen vuoden ajaksi

• kilpailutuksessa valitaan neljä yritystä ratkaisujen toteuttajiksi

• rahaa on varattu enintään 10 000 euroa / yritys

9.4.2019 33



Energia näkyväksi!

Kiinteistöjen ilkivallan ennaltaehkäisy ja torjunta

Kiinteistöjen pitkäaikainen paine-erojen seuranta

Ulkoisten uhkatilanteiden hallinta ja turvallisuus 
kiinteistöissä

Jätehuollon optimointi

Kiinteistönhuollon ja ylläpidon tehostaminen
9.4.2019 34
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Eikö mikään näistä? Esittele meille 
huippuideasi!

?
?

??
?



Tampere
Olli Karhumaa, Marko Siirtola
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Järkee tekemiseen!
Data talteen ja hyötykäyttöön
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Datan hyötykäyttö, tavoitteet

• Energian säästö

• Olosuhteiden hallinta

• Käyttöasteen optimointi
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Pilottikiinteistöt

• Frenckellin ja Keskusvirastotalon toimistorakennukset

• Klassillinen lukio

• Atalan koulu & Orimuksen päiväkoti

• Tesoman palloiluhalli ja Kaukajärven vapaa-aikatalo

• Kulttuuritalo Laikku
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Data 
talteen ja 
hyötykäyttöön
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Turku
Ann-Sofi Österberg
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Rakennuksista 
kerättävän datan hyödyntäminen - kohderyhmänä 

ylläpito ja huoltohenkilöstö



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Datan kerääminen – Turussa kerättävä 
data 

41

Rakennuksista kerättävä data Minne kerätään/alusta

Sähkön kulutus Toiminnanohjausjärjestelmään (Granlund Manager)

Lämmön kulutus Toiminnanohjausjärjestelmään (Granlund Manager)

Veden kulutus Toiminnanohjausjärjestelmään (Granlund Manager)

Läsnäolotiedot (kuinka monta käyttäjää?) Emphatic building - muutama testikohde

Lämpötila Rakennusautomaatio

Kosteus Rakennusautomaatio

Paine-ero Rakennusautomaatio

Tuloilman lämpötila Rakennusautomaatio

VOC Muutamissa kohteissa

Pienhiukkaset Muutamissa kohteissa

CO2 Muutamissa kohteissa



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Datan kerääminen ja hyödyntäminen 

• Puuttuuko Turulta jotain tietoa, jota pitäisi 
kerätä?

• Mikä tulisi olla datan muoto, jotta se on 
monipuolisesti käytettävissä?

• Mikä data on merkityksellistä? 

• Kannettavat mittauslaitteet tulevaisuudessa?

• Miten dataa voidaan yhdistää?
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@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Olosuhteet

• Tilastoinnille on tarvetta
o Syy-seurausyhteyksien löytämistä varten
o Tiedon yhdistäminen (ajanjakso, olosuhteet, 

käyttäjät, palaute…)
oOppiva järjestelmä?

• Terveet, turvalliset ja tehokkaat 
rakennukset tavoitteena
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@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Turun haaste

Palvelurakennuksista kerättävän datan 
hyödyntäminen, analysointi ja visualisointi 
tilojen hallinnan ja energiajohtamisen tarpeisiin
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Helsinki
Timo Määttä
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Näitä mittaamme pilottikouluissa

• Ks. Green Building 
Partnersin esitys

• Pilottikohteissa on 
selkeästi parempi 
mittaroinnin taso

• Suurin osa Helsingin 
palvelurakennuksista on 
vielä peruskorjaamatta –
mittarointi vähäisempää
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SARAKE Sähkömittar
it kpl

Energiamittar
it kpl Vesimittarit kpl Arvio

Kaisaniemen 
ala-aste 7 1 3 Perus

Keinutien ala-
aste 25 1 3 Laaja

Meritalo 54 2+2 5 Laaja

Myllypuron ala-
aste 7 2 4 Hyvä

Prinsessantie 2 ?



Tavoitteena energiatehokkuus
1 Datan analysointi ja ehdotus toimenpiteistä

• Ei reaaliaikainen
• Mitä kaikkea tästä datasta voidaan saada irti?
• Tarvitaanko jotain dataa lisää, jotta voidaan tehdä energiatehokkaita ja 

sisäilman kannalta hyviä ratkaisuja?
• Mihin rakennusten omistajan ongelmiin voidaan saada ratkaisuja datan 

avulla?

2 Visualisaatio eri käyttäjäryhmille kouluissa
• Mihin rakennusten käyttäjän ongelmiin voidaan saada ratkaisuja datan avulla?
• Miten voidaan visualisaation avulla motivoida energiansäästöä?
• Järjestelmät keskustelevat keskenään, avoimet rajapinnat
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1

2

Helsingin tilanne
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Keskustelu & Kysymykset

https://padlet.com/EKAT/Q
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https://padlet.com/EKAT/Q
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TYÖPAJA!
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Työpajan lyhyt esittely

• Jokaisella kaupungilla oma huone – huoneet merkitty väreillä

• Numeroidut väripallerot nimilapuissa:
• Missä järjestyksessä kierrät (ohje löytyy myös seinältä)

• Haastekuvaus kaupungilta

• Työpajoissa on työpajapohja, jossa ainakin neljä kysymystä 
teemasta

• Post-it lapuille kirjoitetaan

• Toivotaan, että pysytään konkretiassa
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Lyhyt tauko ja siirtyminen 
huoneisiin (siirrä parkkimittaria!)
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@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

TYÖPAJAN Yhteenveto 
padletin avulla
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Työpajan lyhyt yhteenveto kaupungeittain

• Lyhyt teemakuvaus

• Tiivistelmä padletista

• Miten meni

• Mitkä seuraavat askeleet ja hankinnat ( tiedetyt € määrät)
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Seuraavat askeleet
Työpaja

CityIoT

Hankinnan 
valmistelua

muilla

Kilpailutus

Toimijoiden 
valinta

Pilotointi 
alkaa

TÄNÄÄN

HUHTI

TOUKO

KESÄ

ELO

SYKSY

Älykiinteistöt
HILMA



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Energiaviisaat kaupungit 
6Aika hanke jatkuu 

vuoden 2020 loppuun 



@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Tilaa uutiskirjeemme:

www.energiaviisaat.fi
@energiaviisaat

Nimilaput koreihin – voit 
ilmoittautua SKYPEen



Rakennuksista 
kerättävän datan 
hyödyntäminen 
kaupungeissa -työpaja

9.4.2019

Tiina Seppälä
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