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Energiaviisaat 
kaupungit -hankinta: 
Rakennusten datan 
käyttöliittymät 
kouluihin – datan 
näkyväksi tekeminen



Muuta samaan teemaan 

Energiaviisaat 
kaupungit -hankinta: 
Rakennusten datan 
käyttöliittymät 
kouluihin – datan 
näkyväksi tekeminen



Ikkuna rakennuksen dataan

• Rakennuksista kerätään paljon tietoa: Energia, olosuhteet, sää

• Olosuhteet sekä rakennuksissa tapahtuva energiankulutus näkyväksi

• Käyttöliittymät viiteen kouluun

• Tuottaa hyödyllistä tietoa ja motivoivaa palautetta eri käyttäjäryhmille 
ja muille osapuolille

• Mittarointi, antureiden hankinta, Kytkentä Nuuka-järjestelmään

• Lue lisää: http://energiaviisaat.fi/energia-ja-olosuhdetiedot-
hyotykayttoon-kouluissa-helsingissa-tule-kokeilemaan/

http://energiaviisaat.fi/energia-ja-olosuhdetiedot-hyotykayttoon-kouluissa-helsingissa-tule-kokeilemaan/
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Mitä kilpailutettiin ja miksi?

• Käyttöliittymät viiteen kouluun kahdelle eri kohderyhmälle

• Alakoulut – kohderyhmänä 9-12v lapset opettajan avustuksella 
luokassa

• Ammatti- ja aikuisopistot – kohderyhmänä ammattiin opiskelevat 
aikuiset, mm. infonäytöillä

• Kriteereinä: Työsuunnitelma, Tiimi, Ylläpitokustannukset ja 
Ratkaisu
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Missä menossa Energiaviisaat kaupungit 
koulujen datan käyttöliittymien hankinnassa?

• Tarjouspyyntö julki 31.12.2019, tarjoukset 22.1.2020 mennessä

• 12 tarjousta – hyviä tarjouksia!

• Tällä hetkellä tarjoukset käsitelty, ehdotus valinnasta tehty

• Päätöstä odotetaan järjestelmästä

• Tavoitteena joku / jotkut versiot pilotoinnissa toukokuun loppuun 
mennessä

• Arvioidaan vaikuttavuutta ja hyötyä
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Muuta samaan teemaan 

Energiaviisaat 
kaupungit -hankinta: 
Rakennusten datan 
käyttöliittymät 
kouluihin – datan 
näkyväksi tekeminen



Vastikkeettomat kokeilut 2 kpl

• Into the Now: My Home Energy virtuaalitodellisuus sovellus 
kokeilussa Keinutien ala-asteella syys-lokakuussa 2019 

• ATEA Finland Oy: ATEA smart school konsepti kokeilussa 
Meritalon ammatti- ja aikuisopistossa





Into the now, VR, Oppeja

VR toimii lapsille, mutta aina ei riittävästi tehoja puhelimissa

Opetusta voi edistää myös muiden aiheiden suhteen: IT-taidot 
kuten koodaus

Opettajat kiitollisia siitä, että joku muu tulee vetämään välillä

Kouluilla on omat kiireensä, mutta myös omat tavoitteensa





ATEA:n sisäilma-anturointi ja 
visualisointi oppeja

Infonäyttöjen käyttö ja päivittäminen kyseenalaista

VOC arvot hiusoppilaitoksessa aika huimia

Antureiden luotettavuus hyvä testata

Mitä kannattaa ja mitä ei kannata näyttää? Datan luotettavuus

PowerBI lisenssien saaminen opettajille….



Mitä muuta meillä kokeillaan?

• Sosiaali- ja terveysalalla kokeillaan visualisointeja ja anturointia: 
• Tiedon Empathic building kokeilussa Kallion virastotalossa
• IISY:n freesi –palvelu kokeilussa Roihuvuoressa palvelutalossa
• Simapin kannettavat anturit ja integraatio Nuukaan Laakson 

sairaalassa

• Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
• PIR anturointi
• PowerBI toteutus – opettajille vapaiden tilojen käyttöliittymä
• Tulevaisuudessa täytyy yhdistää tilavarauskalenteri

• Tehty myös kokeiluja sovelluskehityksen kanssa Metropoliassa mm. 
kysyntäjouston visualisoinnin suhteen



Datan avaaminen etenee samalla

• Helsinki on avaamassa energiadatan avoimena rajapintana

• Olosuhdedataa ei avata ainakaan vielä

• Tapahtuma tulossa

• https://hri.fi/fi/helsinki-loves-developers-palvelukiinteistojen-
energiankulutusdataa-avoimena-datana/

• https://www.facebook.com/events/162874515135407/

• https://twitter.com/HRInfoshare/status/1224302551178391553

• https://www.meetup.com/Open-Data-Finland/events/268420699/

https://hri.fi/fi/helsinki-loves-developers-palvelukiinteistojen-energiankulutusdataa-avoimena-datana/
https://www.facebook.com/events/162874515135407/
https://twitter.com/HRInfoshare/status/1224302551178391553
https://www.meetup.com/Open-Data-Finland/events/268420699/


Mitä kehitettävää aiheen saralla on?



Kehitettävää

• Datan laatu: Vrt. Tekoälykokeiluissa keskimäärin 60% ajasta menee 
datan oikeellisuuden ja laadun tarkistukseen ja korjaukseen
• Mitä käy, kun virheellistä dataa visualisoidaan?

• Mihin data kerätään? 

• Omistajuuden rajapinnat eivät ole selviä:
• Organisaatio omistaa
• Datastrategia ei ole valmis – mihin ja mitä avataan
• IT hankintaa monesta eri organisaatiosta käsin

• Palvelurakennuksissa energiavisualisaation vaikutuksia ei tutkittu

• Visualisaatiomarkkinat kehittymässä vielä



Miten tämä siis kannattaisi tehdä?

• Ei IoT anturointia tulevaisuudessa, vaan RAU kiinni data-alustaan

• Mittaustulokset ohjaavia ja todennäköisesti suht. oikein

• Voidaan tehdä kätevästi skaalamalla visualisointia

• Omistajuus selväksi – kaupungeilla ei vielä ole tällaisille kertyville 
palvelumaksuille selvää hankintamallia

• Viestintä kouluille kuntoon

• Määritellään, mitä viestitään ja miten



Koulusi on mukana Energiaviisaat 
kaupungit – projektissa!

Keväällä 2020 sinä pääset näkemään 

esimerkiksi koulurakennuksen luokkien 

lämpötiloja ja koulun sähköenergian 

kulutuksen tietokoneella tai 

puhelimella. 

Lue lisää: energiaviisaat.fi

http://energiaviisaat.fi/


@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Kiitos!


