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Lyhenteet 

AMR-mittari Etäluettava tai älykäs mittari (engl. Automatic meter reading, AMR) säh-

köenergian kulutusmittari, jossa on energianmittauksen lisäksi kehit-

tyneempiä ominaisuuksia. 

SFP-luku Ilmanvaihtojärjestelmän tai ilmanvaihtokoneen hyötysuhde. 

UPS UPS (engl. Uninterruptible Power Supply) on järjestelmä tai laite, jolla 

turvataan laitteen tai verkon osan sähkönsyöttö häiriötilanteissa. 
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1 Johdanto 

Sähköverkkojen kehitykseen tullaan lähitulevaisuudessa investoimaan paljon. Tämän 

taustalla ovat Euroopan unionin tiukat energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Yhtenä 

merkittävimmistä keinona näiden tavoitteiden saavuttamiseksi nähdään perinteisten, 

toiminta-aikansa lopussa olevien sähköverkkojen laajamittainen kehittäminen. Näiden 

lisäinvestointien myötä sähköverkoilta odotetaan mm. parempaa käyttöjoustavuutta, 

käyttömukavuutta ja tehokkaampaa energian käyttöä. Kehittyneempi sähköverkko an-

taa sähkönkuluttajalle mahdollisuuden hallita omaa sähkönkäyttöään entistä paremmin 

lisäämällä esimerkiksi sähkönkulutustietoisuutta. Tällaista kehittyneempää sähköverk-

koa kutsutaan hieman markkinahenkisestikin älykkääksi sähköverkoksi tai lyhyemmin 

älyverkoksi. 

Kiinteistöjen sähköenergianmittausjärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset ovat viime 

vuosina kiristyneet. Erityisesti heinäkuussa 2012 uudistuneet rakennusten energiamää-

räykset asettivat kiinteistöjen energianmittauksille uusia, entistä tiukempia, vaatimuk-

sia, jotka aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia uudisrakennusten energiamittaus-

järjestelmiin. Samaan aikaan sähköenergian mittausjärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. 

Mittausjärjestelmien suunnitteluprosessi ei ole nykyään siis ainoastaan laajempi vaan 

myös entistä monimutkaisempi prosessi. 

Älykkään sähköverkon perustana toimivat sähköenergian mittaukset. Uudistuneiden 

energiamääräysten myötä energiamittaukset tulevat lisääntymään uudistusrakennuk-

sissa huomattavasti. Vaikka tiukentuneisiin energianmittausvaatimuksiin oli jo osittain 

varauduttu uudisrakentamisessa jo ennen uusia energiamääräyksiä, sähkösuunnitte-

lussa ei osata vieläkään ottaa huomioon kaikkia huomioitavia ongelmakohtia ja toisaal-

ta ei olla tietoisia kaikista lisääntyneiden mittausten tarjoamista mahdollisuuksista. Siksi 

tulevaisuuden vaatimuksiin on hyvä varautua sähkösuunnittelussa jo nyt, ja tehdä mit-

tarivalinnat ja muut suunnitelmalliset ratkaisut tulevaisuuden näkymiä silmällä pitäen. 

1.1 Työn tavoitteet ja sisältö 

Mittausjärjestelmien laajuus ja vaatimukset ovat viimeaikoina kasvaneet. Koska mitta-

usjärjestelmien käyttöikä on kohtuullisen pitkä, 13,5 vuotta, on tärkeää, että mittausjär-
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jestelmä suunnitellaan siten, että sen käyttömahdollisuudet ovat tulevaisuudessa mah-

dollisimman laajat (1, s. 41). Työn tarkoituksena onkin luoda katsaus mittausjärjestel-

mien ajanmukaiseen sähkösuunnitteluun. Työssä on pyritty ottamaan huomioon mah-

dollisimman laajasti kaikki osapuolet,  joiden toimintaan mittausjärjestelmän suunnittelu 

ja valinta vaikuttaa, ja painottaa valinnan kauaskantoisia vaikutuksia. Huomioitavaa on, 

että työn tavoitteena on käsitellä vain kiinteistöjen sisäisiä sähköverkkoja ja niiden raja-

pintoja. 

Työn ensimmäisessä luvussa on tarkoituksena selvittää lukijalle älykkään sähköverkon 

termistön historiaa ja sitä mitä kyseisellä termillä tässä työssä tarkoitetaan. Tämän jäl-

keen perehdytään mittausjärjestelmien toimilaitteisiin ja rakenteeseen.  Koska sähkö-

suunnittelijalle ei useinkaan ole tietoinen siitä, millä tavoin mittaustietoja voidaan käyt-

tää hyväksi, työssä käydään läpi energianhallinnan mittausjärjestelmään kohdistamia 

vaatimuksia. Käytännönläheisyyttä saadaan sillä, että työssä tuodaan esille konkreetti-

sia mittarijärjestelmien suunnittelussa huomioitavia asioita. 

1.2 Tilaajayrityksen esittely 

Insinöörityön tilaajana toimii Granlund Oy, jolla oli tarve selvittää, kuinka pitkällä älyk-

käiden sähköverkkojen tuleminen käytännössä on. Granlund Oy halusi myös tarkastel-

la sitä, miten yritys pystyisi parantamaan omaa mittausjärjestelmien suunnitteluproses-

sia. 

Granlund on Suomen johtavia talotekniikan suunnittelutoimistoja, ja se työllistää noin 

500 alan ammattilaista 12 toimipisteessään. Yritys on 50-vuotisen historiansa aikana 

kehittänyt toimintaansa pitkäjänteisesti ja maltillisesti. Tämän seurauksena Granlundilla 

on monia pitkäaikaisia asiakkuuksia, ja sitä pidetäänkin alan ihmisten keskuudessa 

asiantuntevana ja luotettavana yrityksenä.  Granlundin vahvuus on ennen kaikkea laa-

ja-alainen osaaminen, ja Granlund panostaa yrityksenä erityisesti energiatehokkuuteen 

ja ohjelmisto-osaamiseen. 
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2 Älykäs sähköverkko 

Sähköverkkoa voidaan pitää yhtenä nykyajan merkittävimmistä saavutuksista. Vanhas-

sa sähköverkossa sähkön tuotanto, jakeluverkko ja kuormat on nähty selkeästi omina 

erillisinä osinaan. Perinteiseen sähköverkkoon on kuitenkin teknologian kehittyessä 

kohdistua muutospaineita, kun hajautetun tuotannon lisääminen sekä toimintavarmuu-

den parantaminen ovat nousseet keskeisiksi kehitettäviksi asioiksi.  Uuteen teknologi-

aan perustuvasta, modernimmasta sähköverkosta on alettu käyttää nimitystä älykäs 

sähköverkko. (2) 

2.1 Älykkään sähköverkon määritelmä 

Älykkäälle sähköverkolle ei ole vakiintunutta tai yksiselkoista määritelmää.  Älykästä 

sähköverkkoa käytetäänkin usein markkinointimielessä varsin mielivaltaisesti tarkoitta-

maan kaikenlaista modernimpaa sähkön jakeluun liittyvää teknologiaa. Tässä luvussa 

on tarkoitus täsmentää sitä, mitä älykkäällä sähköverkolla tarkoitetaan. 

Yleisesti voidaan sanoa, että vanhempaa, niin sanottua epä-älykästä verkkoa käyte-

tään tarkoittamaan perinteistä jakeluverkkoa, jossa tietoa ja sähköä kulkee perinteisesti 

vain yhteen suuntaan. Älykkäässä sähköverkossa sen sijaan verkon kaikki osapuolet 

jakeluverkossa vaihtavat informaatiota keskenään aktiivisesti.  Älykkäässä sähköver-

kossa hajautettu tuotanto on helpompi liittää jakeluverkkoon, joten sähkön liikkumis-

suunta ei ole älykkäässä verkossa yhtä yksiselitteistä kuin perinteisessä sähköverkos-

sa.  (3, s. 9.) 

Älykkään sähköverkon käsite on usein laajennettu käsittämään myös siirtoverkon. Täs-

sä työssä keskitytään kuitenkin nimenomaan kiinteistön sisäiseen sähkönjakeluun, ja 

älykkäällä sähköverkolla viitataan aina rakennusten sähköverkkoon, ellei toisin ole 

mainittu. 

Euroopan komissio määrittelee älykkään sähköverkon edistyneeksi sähköverkoksi, 

jossa kaikki verkon osapuolten välillä on kaksisuuntainen ja digitaalinen viestintäväylä 

ja jonka perustana älykkäät mittausjärjestelmät usein toimivat. (4, s. 2.) 
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Anni Sarvaranta kuvailee Energia Ry:lle tekemässään selvityksessään älykkään säh-

köverkon sähkönjakeluverkoksi, jonka toimintaa on ehostettu automaatio-, tieto ja vies-

tintäteknologialla ja joka ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet ja kehityssuunnat. (3, s. 

9.) 

Sarvarannan määritelmä on hyvin samankaltainen kuin tämän työn määritelmä ja hel-

posti sovellettavissa talotekniikkaan. Kiinteistön sähköverkon voidaan katsoa olevan 

älykäs, kun se on suunniteltu siten, että sen rakenne mahdollistaa mahdollisimman 

monipuolisen seurannan ja verkonhallinnan automaatiojärjestelmiä ja IP-teknologiaa 

hyväksi käyttäen. Älykäs verkko on suunniteltu ja toteutettu siten, että se ottaa kohtuul-

lisissa määrin huomioon tulevaisuuden käyttötarpeet ja kehityssuunnat. Oikein suunni-

teltu älykäs sähköverkko täyttää siis myös aina energiamääräysten asettamat minimi-

vaatimukset koskien sähköisiä mittauksia. 

2.2 Älykkään sähköverkon mahdollisuudet ja uhat 

Älykkään sähköverkon mahdollisuuksia ja sen tulevaisuudessa mahdollisesti tuomia 

hyötyjä ruodittaessa ollaan aina harmaalla alueella. On tärkeää muistaa, että älykäs 

sähköverkko ei ole vielä käytössä(5, s. 11). Monet parhaidenkin asiantuntijoiden hah-

motelmat tulevaisuudesta ovat aina arvioita, joten älykkääseen sähköverkkoon inves-

toidessa käyttäjä ei voi olla täysin varma siitä, mitä hän saa kustannuksilleen vasti-

neeksi. Sähköalalla on kuitenkin vallitseva yksimielisyys siitä, että älykäs sähköverkko, 

jonka toiminnan perustana energianmittaukset toimivat, on väistämättä tulevaisuutta (4, 

s. 2). Monessa yhteydessä kuuleekin puhuttavan energian Internetistä, jossa vain mie-

likuvitus on mahdollisuuksien rajana (2).  

Koska tämän työn älykkään sähköverkon määritelmässä todetaan, että sen tarkoituk-

sena on mahdollistaa mahdollisimman monet sovellukset ja palvelut, on todettava että 

älykäs sähköverkko ei itse tuo käyttäjälle mitään lisäarvoa. On myös mahdotonta ja 

älykkään sähköverkon suunnittelun kannalta epäoleellista arvioida, minkälaisia palve-

luita teknologian kehitys tuo tullessaan, sillä muilta aloilta on nähtävissä, että asiakkai-

den tarpeet ja kysyntä eivät välttämättä ole ainoa kehitykseen vaikuttava tekijä, vaan 

alalla toimivien laitevalmistajien tuotekehityksellä on tässä kehitysprosessissa suuri 

rooli (6, s. 8). 
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Kun ajatellaan älykkäiden sähköverkkojen hyötyjä yleisellä tasolla ,kysyntäjoustavuus 

ja energiasäästöt, ja tätä kautta myös ympäristöystävällisyys, nousevat esiin. Monet 

näistä ominaisuuksista perustuvat käyttäjän energiankulutustietoisuustason nostami-

seen. Vaikka nämä ominaisuudet on myös mahdollista osittain automatisoida, on pel-

kästään käyttäjäaktiivisuudella saatu hyviä tuloksia energiansäästöissä ja käyttöjousta-

vuudessa. (6, s. 45–48.) 

Käyttömukavuus on myös yksi merkittävimmistä hyötynäkökulmista älykkäässä sähkö-

verkossa. Vaikka käyttömukavuus on osittain sidottu myös energiakäyttäytymiseen, on 

se myös itsessään itseisarvo. Tämä niin sanottu esineiden ja laitteiden Internet, jossa 

IP-teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten laitteiden joustavan lisääntymisen 

älykkääseen sähköverkkoon. IP-teknologian hyödyt ovat jo realisoituneet muun muas-

sa valaistus- ja pimennysverhokäytöissä. (6, s. 8.) 

Toisaalta sähköverkon voimakas linkittyminen Internetin kanssa voidaan nähdä suure-

na uhkana. Euroopan yhteisöjen komissio korostaakin 18.6.2009 julkaistussa tiedon-

annossaan ”Esineiden internet – Toimintasuunnitelma Euroopalle” tietoturvan ja -

suojan tärkeyttä, sillä sen jälkeenpäin lisääminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia 

(5, s. 6–7). Laitteiden verkkoon liittämiseen liittyy tulevaisuudessa myös henkilöturvalli-

suusriskejä, jotka saattavat hidastaa älykkään sähköverkon kehittymistä ja käyttöönot-

toa. 

Teknologiateollisuus näkee älykkään sähköverkon kehityksen uhkana verkkoyhtiöiden 

ja palveluntarjoajien yhteistyön puutteen. Kustannusten ja taloudellisten hyötyjen jaka-

minen verkon eri toimijoiden kanssa voi olla ongelmallisempaa, eikä yhteisten pelisään-

töjen ja käytäntöjen luominen rajoitu pelkästään mittalaitteiden rajapintoihin. (6, s. 11–

12.) 
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3 Sähköiset mittausjärjestelmät 

Tässä luvussa käydään läpi mittausjärjestelmien rakennetta ja syitä siihen, miksi mitta-

usjärjestelmien toteutuksen suunnittelu on tärkeää ja mitä hyötyjä hyvin suunnitellusta 

järjestelmästä saadaan. Tarkemmin suunnittelunäkökohtiin paneudutaan viidennessä 

luvussa. 

Mittausjärjestelmäksi kutsutaan joukkoa sähköenergiamittareita, joiden mittaustiedot 

kerätään kootusti yhteen niin sanottuun keruulaitteeseen (7). Luentajärjestelmän kautta 

tiedot välitetään verkonhaltijalle (7). Mittausjärjestelmä helpottaa ja tehostaa huomatta-

vasti mittaustietojen käsittelyä ja hallinnointia (7). Tässä työssä mittausjärjestelmällä 

tarkoitetaan energiayhtiön mittauksien rinnakkaista järjestelmää. 

Vaikka mittausjärjestelmän toteutus voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, mittaus- ja 

tiedonsiirtoketju on perusperiaatteeltaan kuvan 1 mukainen. Älykkään mittausjärjestel-

män rakenteessa on oleellisinta se, että se tarjoaa sellaiset rajapinnat, joiden kautta 

uusien palvelujen käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa. Tällä hetkellä monien 

palvelujen toteutukseen liittyy paljon käytännön ongelmia, kuten yhteisten standardien 

puuttuminen tai noudattamatta jättäminen. Se on huomattavasti hidastanut älykkäiden 

sähköverkon täyden käyttöpotentiaalin saavuttamista. (8, s. 21–22,24) 
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Kuva 1.   Mittausjärjestelmän tiedonsiirtoketju (3, s. 25) 

3.1 Älykäs mittausjärjestelmä 

Perinteisen sähköverkoista siirryttäessä älykkäisiin sähköverkkoihin on ollut tarvetta 

luoda myös käsite ”älykäs mittausjärjestelmä”. Euroopan komission mukaan älykkäät 

mittausjärjestelmät ovat usein olennainen osa älykästä sähköverkkoa (4, s. 2). Älyk-

kään mittausjärjestelmän älykkyys ei ole keskitettyä, vaan järjestelmän älykkyys mää-

räytyy järjestelmän rakenteen ja toimilaitteiden ominaisuuksista. Vaikka älykkäät mitta-

rit ovat älykkään mittausjärjestelmän edellytys, on tärkeää huomata, ettei mittausjärjes-

telmästä tehdä välttämättä älykästä vain vaihtamalla toimilaitteita ajanmukaiseksi. On 

kiinnitettävä huomiota myös mittausjärjestelmän rakenteeseen. (8, s. 20) 

Koska virallista ja yksiselitteistä määritelmää älykkäälle mittausjärjestelmälle ei voida 

asettaa, todetaan, että älykäs mittausjärjestelmä on riittävillä mittauspisteillä toteutettu 

perinteinen mittausjärjestelmä, jossa on ajanmukaiset ja tulevaisuuden tarpeet huo-

mioiva laitekanta. Oleellista taloteknisestä näkökulmasta on myös, se että mittaustieto-

ja voidaan käyttää käyttäjän omiin järjestelmiin eikä pelkästään energiankulutuksen 

laskutukseen. 
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3.2 Älykkään mittausjärjestelmän toimilaitteet 

Kuten edellä mainittiin, mittausjärjestelmän älykkyyden määrittelevät osittain myös sen 

toimilaitteet. Toimilaitteiden kehitys on nopeaa ja niiden ominaisuudet riippuvat paljon 

käyttötarkoituksesta.  

3.2.1 Älykäs mittari 

Älykkäitä mittareita kutsutaan usein puhekielessä etäluettavaksi mittareiksi tai auto-

maattisesti luettavaksi mittareiksi (3, s. 24). Monissa yhteyksissä näkee myös käytettä-

vän AMR-mittaria (Automatic Meter Reading), joka on monissa teknisissä teksteissä jo 

hyvin vakiintunut termi.  

3.2.1.1 Älykkään mittarin ominaisuudet 

Älykkään mittausjärjestelmän mittareiden tyypillisinä ominaisuuksina on pidetty perin-

teisten tuntienergiamittausten lisäksi myös sähkönlaadunmittauksia, hälytyksiä, kuor-

manohjausta sekä keskeytysten rekisteröintiä.  Lisäksi Suomessa verkkoyhtiöt ovat 

pitäneet uuden sukupolvien mittareiden yhtenä merkittävimpänä ominaisuutena etäpäi-

vitettävyyttä. (3, s. 24.) Tämä on myös yksityisen toimijan etu, sillä etäpäivitettävyydellä 

voidaan sekä saavuttaa huomattavia taloudellisia etuja että mahdollistaa lisäpalveluja 

tulevaisuudessa (8, s. 22). 

Mittareiden lukutiheys on yksi merkittävimmistä ominaisuuksista älykkään mittausjär-

jestelmän hyödynnettävyyden kannalta. Perinteisten mittareiden hidas mittausväli ei 

mahdollista reaaliaikaisten palveluiden käyttöönottoa, joten mittarivallinnoissa on kiinni-

tettävä erityistä huomiota lukutiheyteen.  (1, s. 5)  

VTT:n tutkimusraportti (9) esittelee mittarin ominaisuuksiksi myös sähkötuotannon re-

kisteröinnin, paikallisluvun, energiatietojen saatavuuden etätietona myös pyynnöstä, 

tehonrajoituksen ja mahdollisuuden lukea myös muiden taloteknisten mittareiden mit-

taustietoja. 
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Mittareita on myös saatavilla erilaisilla kuormanohjauksilla sekä hälytystiedoilla. Monet 

mittarit pystyvät monimutkaisiinkin ohjaustoimintoihin, kuten aikatauluohjaukseen ja 

tariffiohjaukseen. Myös ulkopuoliset tilatieto-ohjaukset ja mittarin kytkinominaisuudet 

ovat yleisiä. (8, s. 23.) Eri järjestelmien integrointi on ollut viimeaikoina trendinä talo-

teknisissä järjestelmissä. Älykkään mittarin ominaisuuksiin kuuluukin mahdollisimman 

käyttökelpoiset tiedonsiirtoliitännät, joiden kautta se on helppo liittää esimerkiksi raken-

nusautomaatioon, mittausdatan hyödyntämisen helpottamiseksi (10, s. 28). 

Käytännössä näitä ominaisuuksia ei ole kuitenkaan saatavilla aina samassa mittarissa.  

Laitevalmistajat kehittävät myös uusia ominaisuuksia jatkuvasti tekniikan ja palvelujen 

kehittyessä. 

3.2.1.2 Älykkään mittarin rakenne ja toimintaperiaate 

Merkittävä uutena fyysisinä osina verrattuna perinteisiin mittareihin älykkäissä mitta-

reissa ovat prosessori, eli laskentakapasiteetti, sekä muisti. (8, s.20) Muisti parantaa 

huomattavasti mittausjärjestelmän toimintavarmuutta, sillä vaikka mittarin yhteys keruu-

laitteeseen on häiriintynyt tai energiamittari joutuu sähköttömään tilaan, ei mittaustietoa 

katoa, vaan se säilyy mittalaitteen muistissa (1, s. 6). Älykäs mittari voi olla myös va-

rusteltuna myös akulla, jolloin energiamittari säilyy käyttökelpoisena myös sähkökat-

kosten aikana (9, s. 35). 

Älykkäissä mittareissa voi olla myös ohjelmallisesti ohjattava pääkytkin, tehonrajoitin, 

etätiedon siirtoon kykenevä modeemi sekä useita erilaisia väyläliitäntöjä (9, s. 35.) 

Älykäs mittari mittaa haluttuja ominaisuuksia sähköstä ja prosessoi ne helpommin käsi-

teltävään muotoon.  Mittari säilöö prosessoidun datan omaan sisäiseen muistiinsa. 

Ollakseen kuormittamatta viestintään käyttämäänsä kaistaa turhaan mittari lähettää 

mittausdatan järjestelmiin vain sovittuna aikana, eikä reaaliaikaisesti. Mikäli järjestelmät 

tarvitsevat kuitenkin reaaliaikaisempia mittaustietoja, useimmat älykkäät mittarit kyke-

nevät lähettämään mittaustiedot myös erillisestä käskystä. (1, s. 6.) Kuvassa 2 on ha-

vainnollistettu älykkään mittarin toimintaperiaatetta. 
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Kuva 2. Älykkään mittarin toimintaperiaate. 

3.2.2 Keskusyksikkö 

Mittausjärjestelmän keskusyksikkö, eli keruulaite, on laite, joka kokoaa yhteen eri mitta-

reiden mittaustiedot, ja lähettää ne eteenpäin (11). Isommissa kiinteistöissä voi olla 

useita toisilleen keskusyksikölle alistettuja keruulaitteita, joista mittaustiedot kootaan 

keskusyksikkö (7). Tallennusyksiköt vähentävät kaapelointitarvetta varsinkin tähtimäi-

sissä mittausjärjestelmissä (11).  

Tallennusyksiköihin on usein mahdollista ja tarkoituksenmukaista lisätä myös muiden 

kuin sähköenergian kulutusmittareiden mittaustietoja. Tämä on usein järkevää, sillä se 

vähentää asennus-, ylläpito- ja tiedonsiirtokustannuksia. (8, s. 19–20.) 

Keskusyksikkönä voi toimia myös muun järjestelmän toimilaite kuten rakennusauto-

maation alakeskus tai muun energiaseurantajärjestelmän kulutusmittarin liitäntäyksik-

kö. (7) 

Mittaus

• Sähkön kulutusmittaukset
• Sähkön laatumittaukset

Tietojen 
käsittely

• Prosessointi
• Tallennus sisäiseen muistiin

Lähetys

• Määrätyin väliajoin tai käskystä
• Hallinta- tai asiakasjärjestelmiin
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3.3 Mitattavat kohteet 

Sähköenergian kulutusmittausten hyötyjen on perinteisesti ajateltu painottuvan pelkäs-

tään sähköenergiakustannusten kohdistamiseen ja tätä kautta laskutukseen.  Tekniikan 

kehittyessä mittaustietojen käyttö erilaisiin energiansäästösovelluksiin on kuitenkin li-

sääntynyt. 

Kesällä 2012 voimaan tulleet uudet energiamääräykset edellyttävät uusilta rakennuksil-

ta huomattavasti yksityiskohtaisempia tietoja energiankulutuksesta joko energian käy-

tön mittauksella tai mittausvalmiudella siten, että energiankulutus voidaan helposti sel-

vittää.  Energiamääräykset vaativat muutamia poikkeuksia ja asuinrakennuksia lukuun 

ottamatta energiankäytön mittaukset tai mittausvalmiudet seuraavanlaisesti: kokonais-

sähköenergiankulutus, lämmitysjärjestelmän ostoenergian kulutus, ilmanvaihtojärjes-

telmän sähkönkulutus, jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutus ja valaistusjärjestelmän 

sähkönkulutus. Käytännössä tiedot energiankulutuksesta saadaan kiinteistön sähkö-

keskuksiin sijoitetuista sähköenergianmittareista.  Koska määräykset ovat uudisraken-

nuksia tiukasti sitovia, voidaan investoinnin järkevyyskysymykset sivuuttaa ja keskittyä 

lisääntyneiden mittausten tuomiin mahdollisuuksiin. (12) 

3.3.1 Kulutuskustannusten kohdistus 

Verkonhaltija edellyttää aina asiakkaaltaan sähköenergianmittausta.  Koko kiinteistön 

sähkönkulutuksen mittaava päämittari on edelleen monen vanhan kiinteistön ainoa 

sähkömittauspiste, ja toimii itsenäisesti riippumatta kiinteistön muun mittausjärjestel-

män olemassaolosta. 

Kiinteistöissä, joissa on useita toimijoita tai vuokralaisia, voi laskutuksen kohdistus il-

man lisäenergianmittauksia olla hankalaa. Kulutuksen arviointi esimerkiksi vuokralaisen 

toimialan tai muun vastaavan seikan perusteella voi olla hankalaa ja aiheuttaa luotta-

muspulaa vuokralaisen ja kiinteistön omistajan välille.  Vaikka energiamääräykset eivät 

eri käyttäjien energiankulutusten selvittämistä edellytäkään, tutkimuksissa ja erilaisissa 

pilottihankkeissa on myös pystytty todentamaan, että sähkömittaustietojen kohdistami-

nen ja tätä kautta tietoisuuden lisääminen vähentää energian kulutusta (6). 
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3.3.2 Järjestelmien energian kulutuksen todentaminen 

Kuten edellä mainittiin, energiamääräykset edellyttävät kiinteistön kokonaisenergianku-

lutusmittauksen lisäksi lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja valaistusjärjestelmien ko-

konaissähkönenergiakulutusten mittausta monissa uudisrakennuksissa. (12) Energia-

määräykset eivät edellytä kiinteistöiltä kuin järjestelmien kokonaisenergiankulutusten 

mittausta. Monien sovellusten käyttöönottoa helpottaisi huomattavasti yksityiskohtai-

semmat sähköenergianmittaukset. (13)  

Rakennuksen energiatehokkuuden kannalta lisääntyneet mittaukset luovat oivan seu-

rantamahdollisuuden. Rakennuksen ongelmakohdat ja niin sanotut hukkakulutukset 

voidaan helpommin selvittää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi va-

laisintyypin vaihdon tai jäähdytysjärjestelmän optimoinnin yhteydessä energian säästö 

ja siitä seuraava euromääräinen säästö voidaan helpommin todeta. Kiinteistöjen muita 

tunnuslukuja, kuten ilmanvaihtokoneiden SFP-lukuja ja jäähdytysjärjestelmien kylmä-

kertoimia pystytään käytännössä todentamaan tarkempien mittausten avulla. (13) 

Tilaajan kannalta lisääntyneet mittaukset ja seurantamahdollisuudet avaavat mahdolli-

suuksia myös parempiin ympäristöluokitus sertifikaattiluokkiin, jotka ovat oiva keino 

parantaa kiinteistön haluttavuutta vuokralaisten silmissä. Ympäristöluokitukset ovat 

osoitus pitkälle tähtäävästä ja ennen kaikkea kestävästä energiasuunnittelusta, mitä 

voidaan monesti pitää jo itsessään tavoittelemisen arvoisena. (10, s. 64–71) 

3.3.3 Muut kohteet 

Monissa UPS-varmennetuissa sähköverkoissa on usein riskinä sähköverkon ylikuormit-

tuminen. UPS-varmennettu verkko on tarkoitettu varmentamaan haluttujen laitteiden 

sähkönsyöttö jakeluverkon häiriöiden ajaksi. Koska UPS-verkoilla pyritään usein ta-

kaamaan kriittisten laitteiden sähkönsyöttö, on UPS-verkon ylikuormittumisella seura-

uksena monesti taloudellisia tai jopa terveydellisiä vahinkoja. Hyvin suunnitellussa 

UPS-verkossa sähköenergian mittauksia käytetäänkin varoittamaan käyttäjää mahdol-

lisesta ylikuormasta. (11) 

Kiinteistöissä, joissa on omaa energiantuotantoa, kuten aurinkopaneeleita, voidaan 

sähkömittarilla seurata tuotetun sähkön määrää ja laatua. (11) 
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Markkinoiden kehittyneimmät mittarit mittaavat myös muita sähkön ominaisuuksia kuin 

siirtynyttä tehoa. Erilaiset sähkönlaadun mittaukset kiinnostavat erityisesti sellaisia teol-

lisuuden aloja, joilla on käytössä herkkiä sähkölaitteita, joiden vahingoittuminen aiheut-

taa suuria lisäkustannuksia. Laitevalinnoissa on kuitenkin oltava huolellinen, sillä mark-

kinoilla olevista mittareissa on suuria eroja sähkönlaatumittausten suhteen. (14) 

3.4 Mittausjärjestelmien rakennevaihtoehdot 

Mittausjärjestelmän rakennevaihtoehtoja on useita (kuva 3), ja järjestelmän valinta on-

kin yksi suurimpia kysymyksiä mittausjärjestelmää suunniteltaessa. Valintaan vaikutta-

vat erityisesti kiinteistön koko ja käyttötarkoitus sekä käyttäjän toiveet koskien nykyistä 

käyttöä ja tulevaisuuden muutosvalmiutta. 

Yhteistä eri mittausjärjestelmien rakenteille on oma keskitetty koontilaitteensa, jonka 

kautta energiankulutustiedot voidaan välittää mahdollisille laskutuksesta vastaaville 

kolmansille osapuolille sekä asiakkaan omiin järjestelmiin. Koontilaite voi olla oma eril-

linen laitteensa tai toimia jonkin mittarin yhteydessä. 

 

Kuva 3. Mittausjärjestelmien rakennevaihtoehtoja ja tiedonsiirtoperiaatteita (3, s. 26) 
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3.4.1 Väyläpohjaiset mittausjärjestelmät 

Väylämittausjärjestelmissä mittausjärjestelmän mittauspisteet on liitetty väylään. Väy-

läpohjaisen järjestelmässä kaapelointikustannukset ovat tähtimäistä järjestelmää edul-

lisemmat. 

Joillakin mittauslaitevalmistajilla on tällä hetkellä tarjolla omia väyläratkaisuja. Tällaisis-

sa väyläratkaisuissa on aina riskinsä, sillä kallis väyläkaapelointi ratkaisu voi sitoa kiin-

teistön haltijan liiaksi yhteen laitevalmistajaan, ja mittaustietojen saattaminen käyttäjän 

muihin järjestelmiin saattaa hankaloitua. (11) 

Jos mahdollista kommunikointiväylä tulisi valita siten, että voidaan käyttää jo olemassa 

olevaa rakennusautomatiikan väylää tai yleiskaapelointia. Tällöin myös mittaustiedot 

todennäköisesti saadaan helposti kiinteistön rakennusautomaatioon tai muuhun vas-

taavaan järjestelmään, minkä avulla mahdollistetaan monet käyttäjiä hyödyttävät palve-

lut. Huomioitavaa on se, että väyläpohjainen tiedonsiirto verkkoyhtiölle ei ole tällä het-

kellä vielä mahdollista, mutta vuokralaislaskutukset voidaan väyläpohjaisilla ratkaisuilla 

toteuttaa kolmansien osapuolien kautta. (11) 

3.4.2 Tähtimäiset mittausjärjestelmät 

Tähtimäisissä mittausjärjestelmissä jokaiselle mittauspisteen ja keruulaitteen välille 

toimitetaan oma tiedonkeruukaapeli. Mittaustietojen keruu on tällöin todella toiminta-

varmaa, sillä poiketen väyläkaapeloinnista, tiedonsiirto on riippumaton muiden toimilait-

teiden aiheuttamista häiriöistä. Tähtimäisen mittausjärjestelmän kaapelointi on huomat-

tavasti kalliimpaa kuin väyläpohjaisessa, eikä siinä pystytä käyttämään hyväkseen kiin-

teistön mahdollisia kommunikointiväyliä. Tähtimäisessä järjestelmässä on varmistutta-

va että keruulaitteessa on mahdollisuus väyläliitäntään, jos mittaustiedot halutaan ra-

kennusautomaation käyttöön. (11) 

3.4.3 Hajautetut mittaukset etäluvulla 

Mittausten tiedot keruulaitteelle voidaan toteuttaa myös kiinteistön sisäisellä etäluvulla. 

Tällöin viestintäprotokollia on useita, mutta toimintaperiaate pysyy samana. Langatto-

mat viestintäkeinot eivät sovi kaikkiin kiinteistöihin, ja niiden käytössä saattaa aiheutua 

toimintahäiriöitä, joten niiden heikkoutena voidaan pitää toimintavarmuutta (10, s.32).  
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Toisaalta langattomien järjestelmien etuina voidaan nähdä sen joustavuus ja vähäiset 

kaapelointikustannukset (10, s. 32).  Tällaisissa järjestelmissä on varmistuttava keruu-

laitteen väyläliitännöistä, mikäli tiedot halutaan luotettavasti käyttäjän omiin järjestel-

miin. 

Langattomassa tiedonsiirrossa käytetään yleisesti GPRS-tekniikkaa, jonka etuna edel-

tävään GSM-tekniikkaan on se, että se ei varaa kaistaa jatkuvasti, kun tiedonvälitystä 

ei tapahdu. Yleisesti on ennakoitu, että mittareiden välinen langaton kommunikointi on 

siirtymässä matkapuhelinten tapaa asteittain 3G- ja 4G-sovelluksiin. (8) Kuvassa 4 on 

esitettynä etäluvulla varustettujen mittausten topologiavaihtoehtoja. 

Hajautetuissa mittauksissa etälukuun on myös mahdollista käyttää kiinteistön olemassa 

olevia WLAN-pisteitä. WLANin etuna on se, että se esiintyy varsin kattavasti monissa 

nykyisissä kiinteistöissä. Tällöin WLANin käyttämisestä ei välttämättä aiheudu suuria 

lisäkustannuksia. WLAN on laajakaistainen tiedonsiirtotekniikka, joten mittaukset eivät 

ole juuri haitaksi muulle tiedonsiirrolle. (8, s. 30.) 

 

 

Kuva 4.  Etäluvulla varustettujen mittausten mesh- ja tähtitopologiat (1, s. 14.) 
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3.5 Rajapinnat ja viestintäprotokollat 

Koska mittausjärjestelmien rajapinnoille ei ole olemassa yleisiä vaatimuksia, on mitta-

usjärjestelmää suunniteltaessa tärkeää kiinnittää huomiota laitevalinnoissa laitteiden 

rajapintoihin. Rajapinnat ja tiedonsiirtoprotokollat ovat mittausjärjestelmän muokatta-

vuuden ja palveluiden käyttöönoton kannalta kriittisimmät. (8, s. 25.) 

Tiedonsiirtoprotokollan valinnassa avoimuus on ehdottoman tavoiteltavaa. Laitevalmis-

tajien omat tiedonsiirtoprotokollat saattavat usein saattaa käyttäjän riippuvaiseksi yh-

destä laitevalmistajasta ja samalla rajoittaa muiden palveluntarjoajien mahdollisuutta 

päästä hyödyntämään mittausjärjestelmän mittausdataa. (8, s. 25.) Tällöin joudutaan 

usein käyttämään rinnakkaista mittarin lukujärjestelmään, jonka kautta tiedot voidaan 

keskitetysti saada edelleen eri palveluntarjoajien ja käyttäjän käyttöön (15, s.19).  

Avoimia rajapintoja suosimalla voidaan varmistaa se, että mittauksista saadut mittaus-

tulokset voidaan helposti ja tehokkaasti käyttää hyödyksi kiinteistöjen energiaseuran-

nassa. Energiaseurannan mahdollisesti kiinteistön elinkaaren aikana tarvitsevat lisämit-

taukset on helppo liittää avointa kommunikointiprotokollaan käyttävään mittausjärjes-

telmään. (13) 

3.6 Standardit ja määräykset 

Mittausjärjestelmän toteutustavasta ei tätä työtä kirjoitattessa ole vielä luotu omaa 

standardiaan. Mittausjärjestelmän rakenteeseen vaikuttavat Suomen rakentamismää-

räyskokoelman osan D3 asettamat raamit, mutta mittausjärjestelmän toteutustapa jäte-

tään tällä hetkellä hyvin pitkälti suunnittelijan vastuulle. 

Älykkäitä mittareita ja mittausjärjestelmiä koskevat standardit ovat kuitenkin tulossa. 

Vuonna 2009 Euroopan komissio antoi toimeksiannon M411, laatia eurooppalaiset 

standardit koskien kulutusmittareita, mukaan lukien sähkön energiamittaukset. Komis-

sio on täsmentänyt toimeksiantoaan tämän jälkeen ottaakseen huomioon älykkäät säh-

köverkot, ja tarkoituksena oli luoda yhteiset eurooppalaiset standardit. Euroopan ko-

missio on myös antanut vuonna 2011 erillisen toimeksiannon M490, jonka tarkoitukse-

na on puolestaan yhdenmukaistaa ja helpottaa älykkäiden sähköverkkojen toimintoja ja 

palvelujen käyttöönottoa.  
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Älykkäitä mittareita, keruulaitteita ja mittauskeskuksia sitovat laitekohtaiset standardit. 

Lisäksi yksittäisten mittausten toteutuksessa on noudatettava standardia SFS 3381, 

joka pitää sisällään muun muassa mittauslaitteistojen kaapelointi-, merkintä-, kytkentä- 

ja suojalaitemääräyksiä. 
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4 Taloteknisten järjestelmien energianhallinta 

Ympäristöystävällisyys on aina noussut vahvasti esiin puhuttaessa älykkäistä sähkö-

verkoista. Tässä luvussa on tarkoitus perehtyä mittaustietojen käyttötapoihin ja siihen, 

mitä hyötyjä oikeanlaisella älykkäällä mittausjärjestelmällä voidaan saada. 

4.1 Energianhallintaan motivointi 

Jotta laajaa mittausjärjestelmää ja energianhallintaa voidaan markkinoida käyttäjille ja 

organisaatioille, on hyvä ymmärtää näitä tahoja motivoivat tekijät. Yksittäisten henkilöi-

den motivointi on keskeinen asia, jotta energianhallinta voidaan toteuttaa onnistuneesti. 

(16, s. 24–25.) 

Kiinteistön käyttäjien motivointi voi olla taloudellisista syistä vaikeaa, sillä esimerkiksi 

toimistokiinteistöjen käyttäjäkustannuksista vain 3 % on energiakustannuksia. Toisaalta 

käyttäjillä, joilla energiakustannukset muodostavat suuremman osan kokonaiskustan-

nuksista, voi olla vaikeaa vähentää energiakustannuksia, ilman että yrityksen toimin-

nanlaatu kärsisi. (16, s. 24–25.) 

Kiinteistön omistajien motivointi on tyypillisesti helpointa taloudellisin perustein. Isossa 

kiinteistökannassa pienetkin energiansäästöt näkyvät merkittävinä taloudellisina sääs-

töinä. (16, s. 25.) Kiinteistön omistajien kannustimena voi toimia myös esimerkiksi työ- 

ja elinkeinoministeriön myöntämä energiatuki. Energiatukea voidaan myöntää uuden 

energiateknologian käyttöönottoa edistävälle ja ympäristömyönteiselle hankkeelle har-

kinnan mukaan. (17) 

Useissa kiinteistöissä kiinteistönhuolto on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. 

Kiinteistönhuollolla on kuitenkin tärkeä osa energianhallinnan läpiviemisessä. Siksi 

onkin tärkeää, että tällaiset ulkopuoliset toimijat motivoidaan toimimaan energianhallin-

nan mukaisella tavalla. (16, s. 25.) Ongelmana voi olla muun muassa huoltohenkilö-

kunnan ammattiylpeys, tai se että kiinteistönhuollolle ole varattu riittävästi aikaa ener-

gianhallinnan vaatimiin säätötoimenpiteisiin (10, s.170). 

Kiinteistössä toimivalle yritykselle imagolliset syyt ovat usein suuri syy lähteä vähentä-

mään energiankulutusta, kun taas yksilölle vaikutusmahdollisuudet ovat usein merkittä-
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vä motivointitekijä. Suomalaiset ovat keskimääräisiä huolestuneempia ympäristöstään, 

joten ideologiset motivointitekijät eivät ole väheksyttävä tekijä energianhallinnan hyö-

dyistä puhuttaessa. (16, s. 25–26.) 

Tämän lisäksi tilaaja voi olla kiinnostunut hakemaan kiinteistölleen ympäristösertifikaat-

tia. Nämä asettavat omat vaatimuksensa energiankulutuksen seurannalle ja hallinnalle. 

(10, s. 64–71.) 

4.2 Sähköenergian mittauspisteet 

Rakentamismääräysten vaatimat minimimittauspistemäärät eivät ole riittävät tehokkaa-

seen energianhallintaan. Rakentamismääräykset vaativat, että esimerkiksi ilmanvaih-

don kokonaissähkönkulutus on selvitettävissä (12). Kuitenkin isoimmissa kiinteistöissä 

on useita erillisiä ilmanvaihtokoneita ja muita energianhallinnan kannalta tärkeitä säh-

köenergian kuluttajia, joten vähäisellä mittapistemäärällä ei saada kovinkaan kokonais-

valtaista kuvaa sähköenergiankulutuksesta (13). 

Energianseurantaa ajatellen taloteknisten järjestelmien sähkönkulutuksen seurannan 

kohdentaminen on oleellinen asia. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden tai vedenjäähdy-

tyskoneiden laitekohtaisella mittauksella saavutetaan monia hyötyjä. Monissa suurem-

missa LVI-teknisissä laitteissa voi olla oma sähköenergianmittaus, mutta näitä mittauk-

sia ei aina voida liittää mittausjärjestelmään. (13) 

Usein unohdettu asia mittauspisteitä suunniteltaessa on se, että erittelemällä kiinteistön 

sähkönkulutusta eri mittausalueisiin saadaan muitakin kuin laskutuksellisia hyötyjä. 

Kulutusten kohdentamista on myös hyötyä kuin suuremmassa kiinteistöissä etsitään 

kiinteistön niin sanotun peruskuorman tuottajia. Peruskuormalla tarkoitetaan kiinteistön 

talotekniikan kulutusta ilman käytön aiheuttamaa kuormitusta. (13) 
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4.3 Mittaustietojen hyödyntäminen 

Mittausjärjestelmin puutteellisia mittauspisteitä suurempana ongelmana voidaan nähdä 

mittausjärjestelmän tietojen hyödyntäminen. On tärkeää, että kiinteistön energianseu-

rannasta vastaamaan nimetään jokin taho, joka seuraisi toteutunutta kulutusta ja ennen 

kaikkea puuttuisi todettuihin epäkohtiin. (18, s. 81) Takuuajan seuranta on hyvä tapa 

hyödyntää mittaustietoja. Takuuajan seurannassa voidaan varmistua siitä, että kiinteis-

tön talotekniset tavoitteet toteutuvat, ja seurata takuuajan aikana esiin tulevia mahdolli-

sia ongelmia. (19) 

Jotta energianhallintaa voidaan tehokkaasti ja taloudellisesti suorittaa, on mittaustieto-

jen oltava mahdollisimman helposti saatavilla. Energianhallinnan asiantuntijalla on 

usein käytössään etäyhteys kiinteistön rakennusautomaatioon tai mittaustietojen koon-

tijärjestelmään. Tämän etätyöskentelymahdollisuuden tuoma hyöty menetetään, mikäli 

mittaustiedot eivät ole helposti syötettävissä kiinteistön järjestelmiin. Vanhempien kiin-

teistöjen energianhallinta saattaa olla työlästä, sillä monesti tiedot voidaan joutua vie-

mään elektroniseen huoltokirjaan käsin kirjaamalla johtuen siitä, että mittausjärjestel-

mistä dataa ei saada ulos käyttökelpoisessa muodossa. Lisäksi lisäkustannuksia tuovat 

myös järjestelmät, joissa mittaustiedot syötetään kiinteistössä käsin koontijärjestel-

mään. Tällaisissa tapauksissa mittaustietojen luotettavuus kärsii huomattavasti. Luotet-

tavuus voidaan selvittää vertailemalla energiayhtiöltä saatujen kokonaissähkönkulutus-

tietojen määriä kiinteistön erillismittausten kokonaissummaan (liite 1). (13) 

Mittaustietojen pohjalta energia-asiantuntija pystyy luomaan profiilin kiinteistön energi-

an kulutuksesta. Energiaprofiilin kautta pystytään analysoimaan kiinteistön energian-

käyttöä ja todeta poikkeamat kiinteistön energiankulutuksessa. (13) 

Ilmanvaihdon sähköenergianmittaukset auttavat selvittämään kiinteistön ilmanvaihdon 

kokonaisenergiankulutuksen. Hukkakulutusten kohdentaminen on sitä helpompaa, mitä 

enemmän sähkönmittauksia ilmanvaihdon järjestelmän sähkönsyötössä on. Samat 

periaatteet koskevat myös kiinteistön jäähdytysjärjestelmää. (13) 

Energianhallinnassa voidaan käyttää hyödyksi kulutusten kohdentamiseen tarkoitettu-

jen mittareiden mittausdataa. Näiden mittausten avulla pystytään paremmin selvittä-

mään eri käyttäjien sähkönkulutuksen aiheuttamaa lämpökuormaa rakennusosittain. 

Lämpökuormatietoja hyväksikäyttäen kiinteistön tilat voidaan simuloida paremmin on-
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gelmakohtia etsittäessä. Tieto tilojen käytön muuttumisesta havaitaan energianhallin-

nan järjestelmässä tällöin paremmin ja voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tilojen 

jäähdytystehon ohjauksessa. (13) 

Tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että reaaliaikaisten mittausten avulla voidaan 

luoda kiinteistön rakennusautomaatioon energianhallintaohjelmia, jotka automaattisesti 

pyrkivät vähentämään energiankulutusta esimerkiksi sisälämpötilan avulla. Näin kiin-

teistön omistaja pystyisi ennakoimaan entistä paremmin omasta energiankulutuksensa 

ja siitä aiheutuvat taloudelliset kulut. (6) 

4.4 Energianhallintapalvelut 

Suomen markkinoille on viime vuosina ilmaantunut runsaasti erilaisia kiinteistön ener-

gianseurannan ja -hallinnan palveluita. Saatavilla olevat palvelut ovat pyrkineet tuo-

maan kaikki talotekniset järjestelmät samaan käyttöympäristöön. Palveluita on pyritty 

kehittämään siten, että ne olisivat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä, sillä ne on 

suunniteltu talotekniikan ammattilaisten lisäksi myös tavallisille käyttäjille. (20) 

Modernit palvelut perustuvat usein niin sanottuun pilviteknologiaan, joka yksinkertais-

tettuna tarkoittaa palvelutietokantaa, jota eri käyttäjät voivat käyttöoikeuksiensa mukai-

sesti muokata ja lukea. Tietokanta on siis täysin virtuaalinen, joten käyttäjät pääsevät 

siihen käsiksi mistä tahansa internetin välityksellä. (20) 

Energiaoptimoinnista vastaava konsultti tai asiantuntija pystyy pilvipalvelun kautta 

saamaan itselleen työhönsä tarvitsemat tiedot. Palvelun kautta hän pystyy tekemään 

kiinteistön kunnossapidolle toimenpide-ehdotuksia, joten palvelun avulla ei ole välttä-

mätöntä, että asiantuntijan tarvitsee käydä itse kiinteistössä. Tämänkaltaisilla palveluil-

la voidaan saavuttaa jopa 10–20% säästöt kiinteistöjen energiankulutuksessa. (20) 

Energianseurantapalveluihin on usein sisäänrakennettuna myös muita kiinteistön kun-

nossapitoon liittyviä palveluita, jotka eivät suoranaisesti liity energianhallintaan, kuten 

huoltotoimenpidepyyntöjä ja muita kiinteistön käyttäjien ja kunnossapidon välistä kom-

munikointia (20). 
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Jotkut palveluntarjoajat markkinoivat myös palveluita, joissa palveluntarjoaja tuo omat 

langattomat tilojen olosuhdelaitteet energiaoptimoinnin suorittamista varten (20). On 

kuitenkin huomioitava, että sähkönkulutusmittauksia ei voida lisätä kovinkaan helposti 

jälkikäteen vaan niiden tarve on osattava ennakoida jo kiinteistön sähkönjakelua ja 

mittausjärjestelmää suunniteltaessa. 
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5 Suunnittelunäkökulmat 

Älykkäät mittausjärjestelmät ovat vasta tekemässä tuloaan, mutta silti niiden suunnitte-

lusta ja toteutuksesta on jo käyttökokemuksia. Tässä luvussa pyritään korostamaan 

sähkösuunnittelun vaikutusta kiinteistön käyttömukavuuteen sekä tuomaan esille älyk-

kään mittausjärjestelmän suunnittelun suurimpia haasteita. On huomioitavaa, että tä-

män luvun suunnittelunäkökulmat koskevat ennen kaikkea uudiskohderakentamista, ja 

ovat joiltain osin huonosti sovellettavissa korjausrakentamiseen. 

5.1 Suunnittelun merkitys 

Kuten kaikessa taloteknisessä suunnittelussa, ongelmana on usein se, että tilaaja ei 

todennäköisesti ymmärrä täysin teknisiä ratkaisuja. Tästä johtuen kommunikointi onkin 

avainasia sekä suunnittelijaa että tilaajaa tyydyttävän ratkaisun saavuttamiseksi. (21, s. 

19.) 

Koska älykäs mittausjärjestelmä on taloteknisenä järjestelmänä suhteellisen uusi, ja 

määräykset eivät edellytä kovinkaan kattavan mittausjärjestelmän rakentamista uudis-

kohteisiin, asiakas ei välttämättä ole tietoinen mittausjärjestelmästä ja sen tuomista 

eduista. Suunnittelijalla onkin iso vastuu olla aktiivinen osapuoli ja tuoda esille mittaus-

järjestelmistä saadut hyödyt, sillä hyvin suunniteltujen mittausjärjestelmän mahdollis-

tamat palvelut saattavat olla tilaajalle entuudestaan tuntemattomia. (11) 

Suunnittelussa pitää yrittää varautua tulevaan, sillä hyvin suunniteltu mittarointi mah-

dollistaa tulevaisuudessa monia palveluita, joita ei vielä ole markkinoilla tarjolla (6). 

Mittausjärjestelmän lisääminen vanhaan kiinteistöön on usein taloudellisesti kannatta-

matonta, tai joskus jopa tilanpuutteen takia mahdotonta. (21, s. 19.) 

5.2 Mittausjärjestelmän suunnittelun dokumentit 

Dokumentointi on merkittävä osa mittausjärjestelmän suunnitteluprosessia. Isoimmissa 

kiinteistöissä mittauspisteiden ja toimilaitteiden lukumäärä saattaa liikkua sadoissa, 

joten dokumentoinnin olemassa olo sekä huolellisuus sen ylläpidossa on tärkeää. (11) 
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5.2.1 Mittausjärjestelmäkaavio 

Mittausjärjestelmän dokumenteista mittausjärjestelmäkaavio (liite 2) on kaikista doku-

menteista teknisin. Siinä on esitetty kiinteistön kaikki mittausjärjestelmään liittyvät toimi-

laitteet sijainteineen, kaapeloinnit ja liitynnät muihin järjestelmiin, kuten tilojen olosuh-

demittauksiin. Usein mittausjärjestelmäkaavioon lisätään muita tietoja, kuten eri säh-

kömittareiden palvelualueen kuvauksia. (22) 

Mittausjärjestelmäkaavio on mittausjärjestelmän toteutuksen kannalta oleellisin doku-

mentti, sillä siihen on koottu kaikki asentamisen kannalta oleellinen tieto. Se on hyvä 

työkalu mittausjärjestelmän ylläpitoon ja muutossuunnitteluun. Mittausjärjestelmäkaavio 

pyritään luomaan mahdollisimman selkeäksi ja mittauspisteet esittämään loogisesti 

rakennuksen rakennetta ja mittausten sijaintia mukaillen. (11) 

Mittausjärjestelmäkaaviossa esitetään mittausjärjestelmän tekniset vaatimukset, kuten 

tiedonsiirtoon liittyvät kaapeloinnit ja pisteet, sekä mahdollisesti keruulaitteiden ja mui-

den vastaavien laitteiden sähkönsyöttötarpeet. (7) 

5.2.2 Mittausaluekaavio 

Mittausjärjestelmästä voidaan tehdä arkkitehdin pohjapiirustuksia apuna käyttäen mit-

tausaluekaavio. Mittausaluekaavioon on värein tai rasteroinnin havainnollistettu eri 

sähkömittarien palvelema alue.  Mittausaluekaavio on erityisen hyödyllinen sellaisissa 

kohteissa, jossa on päädytty pilkkomaan mittausalueet esimerkiksi tilojen käyttötarkoi-

tusten mukaan. Mittausaluekaavio on hyvin havainnollinen dokumentti, ja siksi kaikista 

tilaajaystävällisin tapa esittää mittausjärjestelmän ominaisuuksia. (11) 

Mittausaluekaavioita voi olla joko useita eri suunnittelualojen mukaan, tai kaikkien talo-

teknisten järjestelmien mittausalueet on voitu esittää samassa dokumentissa. Monissa 

kiinteistöissä kaikista järjestelmistä ei ole järkevää tehdä palvelualueita esittäviä piirus-

tuksia, mikäli palvelualueet käsittävät kokonaisia rakennusosia tai kerroksia.  (11) 

Mittausaluekaavioon hyvä liittää tarpeen mukaan mittareiden sijainnit, sekä muut  mit-

tausjärjestelmään liittyvät laitteet, kuten tiedonsiirtojärjestelmän pisteet. Palvelu-

aluekarttaan pyritään esittämään kaikki helposti rajattavissa olevat mittausalueet. (11) 
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5.2.3 Mittauspisteluettelo 

Mittauspisteluettelo on eri suunnittelualojen yhteinen dokumentti, jonka avulla voidaan 

selvittää mittausjärjestelmän laajuus ja saada kokonaiskuva mittauspisteiden käyttötar-

koituksista. Mittauspisteluettelo on ennen kaikkea suunnittelijoiden työkalu, mutta sopii 

myös käyttöönoton jälkeen muun muassa ylläpidon ja laskutuksen apuvälineeksi. (11; 

22.) 

Mittauspisteluetteloon kerätään kiinteistön kaikki energiankulutuksen kannalta oleelliset 

mittaukset. Mittauspisteluetteloon sisältyy siis sähköenergianmittausten lisäksi esimer-

kiksi vedenkulutusmittauksia. (11) 

Usein on mahdollista, että suunnittelualat käyttävät samoista mittauksista eri tunnuksia. 

Lisäksi mittaustietoja käsittelevä rakennusautomaatio tai muu vastaava järjestelmä 

käyttää monesti mittauspisteistä eroavia nimityksiä. Mittauspisteluettelo onkin doku-

mentti, jonka avulla voidaan varmistua siitä että kaikki mittausjärjestelmän osapuolet 

pystyvät käyttämään mittauspisteistä niiden oikeita nimiä ja näin vähentää väärinkäsi-

tysten todennäköisyyttä. (11) 

Mittauspisteluetteloon pyritään keräämään mahdollisimman kattavasti kaikki oleellinen 

tieto koskien mittauspisteitä. Tällaisia voivat olla eri järjestelmien käyttämien mittaus-

pistetunnusten lisäksi muun muassa mittauksen fyysinen sijainti, mittauksen kuvaus ja 

fyysinen sijainti, kulutuksen maksajatiedot sekä muita teknillisiä yksityiskohtia. (11) 

5.2.4 Vaikutukset sähkösuunnittelun muihin dokumentteihin 

Sähköenergianmittaukset sijaitsevat sähkökeskuksissa. Näin ollen mittaukset kuuluvat 

sähkökeskuksen varustukseen ja niiden toiminta ja niiden kytkentätapa on esitettävä 

sähkökeskuksien kaavioissa. Esitettäviä asioita ovat pääkaaviossa itse mittarit, mah-

dolliset mittamuuntajat ja tiedonsiirtokaapelointi. Piirikaavioissa esitetään mittarin ja sen 

mahdollisten kärkitietojen kytkentätavat. (7) 

Kiinteistön tasopiirustuksissa mittausjärjestelmän keskeiset laitteet, jotka eivät sijaitse 

sähkökeskuksissa. Tasopiirustuksessa esitetään myös mittausjärjestelmän laitteiden 

vaatimat sähkönsyötöt. (7) 
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Sähkötyöselostukseen kirjoitetaan kattava selvitys mittausjärjestelmän rakenteesta, 

toiminnasta ja toteutustavasta. (22) 

5.3 Suunnitteluvaiheet 

Suunnittelu on hyvin monivaiheinen prosessi, ja sen vaiheiden läpikäyminen täsmälli-

sesti on hyvin haastavaa. Tässä käydään talotekniikan tehtäväluettelon, RAKLI TATE 

2012, mukaisesti läpi suunnitteluvaiheita ja sitä, miten mittausjärjestelmä olisi otettava 

niissä huomioon. 

5.3.1 Tarveselvitys 

Tarveselvityksessä selvitetään asiakkaan tarpeet koskien suunniteltavien tilojen ja tilo-

jen asettamat taloteknilliset vaatimukset. Tämä tarkoittaa muun muassa tilojen muun-

neltavuuden ja järjestelmien palvelualueiden suunnittelua. (23) Kuvassa 5 nähtävissä 

tarveselvityksen yleiskuvaus. 

 

Kuva 5. Tarveselvityksen yleiskuvaus (23). 

Tarveselvityksen aikana on hyvä koota yhdessä tilaajan ja muiden alojen suunnittelijoi-

den kanssa yhteistyössä mittauspisteluettelo. Mittauspisteluetteloon kootaan vähintään 

määräysten mukaiset mittauspisteet. Lisäksi tilaajalla ja muilla suunnittelijoilla voi olla 

omia mittauspistevaatimuksiaan, jotka tulisi lisätä mittauspisteluetteloon. (11) 

Mittauspistemäärien selvittämiseksi on oleellista selvittää tilojen suunniteltu käyttö ja 

muuntotarpeet. Esimerkiksi vuokralaiskäytössä olevat tilat voivat vaatia helposti muun-

neltavia kulutusmittausalueita. (11) 
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On mahdollista, että kiinteistölle ollaan hakemassa ympäristösertifikaattia. Suunnitteli-

jan on tällöin oltava selvillä kiinteistön suunnittelun aikaisten ympäristösertifikaattien 

asettamista vaatimuksista koskien sähkömittausjärjestelmän mittauspisteitä. (11) 

Tarveselvityksen aikana selvitetään alustavasti minkälaiseen käyttöön mittaustietoja 

tullaan tulevaisuudessa käyttämään ja ollaanko tietoja syöttämässä johonkin jo ole-

massa olevaan järjestelmään. (11) 

5.3.2 Ehdotussuunnittelu 

Ehdotussuunnittelussa on tarkoitus esittää tilaajalle lähtötietojen perusteella eri teknis-

ten järjestelmien vaihtoehtoisia toteutustapoja (23). Kuvassa 6 on esitettynä ehdotus-

suunnittelun yleiskuvaus. 

 

Kuva 6. Ehdotussuunnittelun yleiskuvaus (23). 

Ehdotussuunnittelun aikana luodaan alustavat mittausjärjestelmäkaaviot ja mahdolli-

sesti alustavat palvelualuekaaviot kiinteistön mittausjärjestelmästä riippuen. 

Kohteen laajuus ja mittauspisteiden määrä vaikuttavat oleellisesti viestintätavan valin-

nassa. Ehdotussuunnittelun aikana sähkösuunnittelija esittää eri toteutustapoja mitta-

usjärjestelmärakenteeksi. Lisäksi suunnittelija tuo esiin eri vaihtoehtojen ominaisuuksia 

ja kustannusarviot. (11) 

Suunnittelijan on viimeistään tässä vaiheessa hyvä varmistua mittauspisteiden käyttö-

tarkoituksesta (11). Laskutuksessa käytettäviin mittareihin kohdistuu tiukempia vaati-

muksia muun muassa mittaustarkkuuden osalta (24). 

Suurilla toimijoilla saattaa olla olemassa omat ohjeistuksensa ja toteutusperiaatteensa 

koskien mittausjärjestelmää. Suunnittelijan on perehdyttävä tähän ohjeistukseen ja 

toimittava ohjeistuksen asettamien rajojen sisällä. (11) 
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5.3.3 Yleissuunnittelu 

Talotekniikan tehtäväluettelon, RAKLI TATE 2012, kuvailee yleissuunnittelun perusteh-

tävää seuraavanlaisesti: ”Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään 

toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi.” (23) 

Yleissuunnittelun alussa varmistustaan siitä, että lähtötiedot ovat riittävät seuraavaa 

suunnitelmavaihetta varten (23). Tarvittaessa täydennetään lähtötietoja tilaajalta ja 

muiden suunnittelualojen suunnittelijoilta. Käytännössä tämä tarkoittaa mittauspiste-

luettelon ajantasaisuuden varmistamista. (11) 

Yleissuunnittelussa luodaan valitusta mittausjärjestelmästä periaatekaaviot ja palvelu-

aluekartat mahdollisine vaihtelumahdollisuuksineen. Periaatekuvissa ei esitetä vielä 

yksityiskohtaisia ratkaisuehdotuksia, mutta kuitenkin alustavat pistemäärät ja riittävät 

tiedot kustannuslaskentaa varten. (11) 

Päämittaustietojen saanti mittausjärjestelmään on selvitettävä suunnittelun tässä vai-

heessa.  Tiedon voi saada määrätyllä viiveellä energialaitoksen palvelimilta tai suoraan 

kiinteistön päämittareilta. On mahdollista, että mittausjärjestelmälle hankitaan oma eril-

linen päämittarinsa, joka ei ole yhteydessä energialaitoksen päämittariin. (11) 

5.3.4 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnitteluvaiheessa luonnossuunnitelmat päivitetään sille tasolle, että järjes-

telmästä saadaan riittävällä tarkkuudella arvioitua suunnitellun kokonaisuuden kustan-

nusarviot (23). Kuvassa 7 on esitettynä toteutussuunnittelun yleiskuvaus. 

 

Kuva 7. Toteutussuunnittelun yleiskuvaus. (23). 
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Tämän suunnitteluvaiheen aikana tarkennetaan olemassa olevat dokumentit toteutuk-

sen kannalta riittävälle tasolle. Suunnittelijan tulee myös esittää mittari- ja kaapelityyp-

pivalinnat sekä mahdolliset tilanvaraukset tuleville mittauksille. (11; 23.) 

Toteutussuunnittelussa esitetään mittausjärjestelmän laitteiden sijainnit sekä selvite-

tään mittausjärjestelmän erityisvaatimuksia esimerkiksi UPS-varmennetun sähkön-

syötön vaativien keruulaitteiden osalta (11). 

Lisäksi varmistutaan siitä, että eri alojen suunnittelijoiden eri mittausjärjestelmien mitta-

usalueet ovat yhteneviä ja kaikkien järjestelmien mittauspisteet mittauspisteluettelossa. 

(11) 

5.3.5 Rakentaminen 

Suunnittelijan tehtävänä on varmistua tarkistuskäynnein rakennettavan kohteen toteu-

tuksen suunnitelmien mukaisuudesta. Erityisesti urakoitsijoiden laitevalinnat voivat ai-

heuttaa ongelmia suunnitellun mittausjärjestelmän toiminnan kannalta. Laitevalinnoissa 

on oltava huolellinen suunnittelualasta riippumatta. (18, s. 86) 

Sähkösuunnittelija myös valvoo tarkistuskäynneillä, että yksittäisten laitteiden asen-

nuksissa noudatetaan valmistajien asennusohjeita ja ST-kortin 51.25 mukaista merkin-

tätasoa. (7) 

5.3.6 Käyttöönotto ja ylläpito 

Mittausjärjestelmä antaa mahdollisuuden rakennuksen käyttöönoton jälkeiselle ener-

giaseurannalle. Tällä voidaan varmistua siitä, että toimitettu kiinteistö on tilaajan vaati-

musten mukainen, ja havaita mahdolliset rakentamisen ja suunnittelun aikaiset virheet 

ja niistä seuranneet ongelmat. (11) 

Dokumentointi ja dokumenttien ylläpito on tärkeää myös kiinteistön suunnitteluvaiheen 

jälkeen. Kiinteistön tilamuutoksista on informoitava esimerkiksi energianseurannasta ja 

laskutuksesta vastaaville tahoille. (11) 
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5.4 Laitevalinnat 

Kiinteistön päämittauksen suunnittelussa on oltava yhteydessä alueen energiayhtiöön, 

ja noudatettava heidän ohjeistustaan. (7) 

Sähkömittareiden on täytettävä sähköturvallisuuslain (410/1996) asettamat vaatimuk-

set koskien sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteen sopivuutta. (7) 

Sähkömittareiden, joita käytetään laskutusperusteena, tulee täyttää mittauslaitedirektii-

vin (2004/22/EY) asettamat ehdot. Direktiivin ehdot täyttävällä mittarilla tulee olla CE-

merkintä. Poikkeuksena tähän ovat Suomessa tyyppihyväksytyt mittarit, joille on annet-

tu siirtymisaika 30.10.2016 asti. (24) 
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6 Pohdinta 

Tämän työn alkuperäisenä innoittajana toimi tarve selvittää älykkäiden sähköverkkojen 

perustana toimivien kehittyneempien mittausjärjestelmien nykytilanne sekä tarkastella 

mahdollisuuksia parantaa mittausjärjestelmien suunnitteluprosessia ja käyttöönottoa. 

Älykkäät mittausjärjestelmät ovat viime vuosina hitaasti yleistyneet, ja alalla on ollut 

olettamuksena, että uudistuneiden energiamääräysten myötä niiden kysyntä tulee li-

sääntymään entisestään. 

Älykkäiden mittausjärjestelmien hyödyt ovat jo tällä hetkelläkin kiistattomat. Laajalla 

mittausjärjestelmällä saavutetaan kiinteistöihin muuntojoustavuutta sekä mahdolliste-

taan tarkempi kulutustietojen saanti. Paremmin kohdistettujen kulutusmittausten avulla 

voidaan toteuttaa oikeudenmukaisempaa laskutusta ja lisätä tietoisuutta käyttäjien 

energiankulutuksesta, mikä usein näkyy pienempänä energiankulutuksena. Lisäksi 

hyvin toteutettu mittausjärjestelmä mahdollistaa laajemmat ja tehokkaammat energian-

hallintamahdollisuudet. 

Mittausjärjestelmien suunnittelu on kuitenkin tällä hetkellä haasteellista, sillä mittausjär-

jestelmät ovat vahvassa murrosvaiheessa. Mittauslaitteistot kehittyvät kovaa vauhtia,  

ja uusilla ominaisuuksilla varustettuja laitteita ilmestyy markkinoille jatkuvasti. Tämän 

lisäksi monet laitevalmistajat ovat kehitelleet omia suljettuja mittausjärjestelmiä omine 

väylästandardeineen ja muine rajapintoineen, joten laitekirjo on osittain jopa sekava. 

Euroopan komission valmistelemat standardit ovat luvatuista aikatauluista myöhässä, 

joten suunnittelijoiden vastuu siitä, että nyt suunniteltavat mittausjärjestelmät vastaavat 

tulevaisuuden käyttötarkoituksia ja vaatimuksia, on erityisen suuri.  

Työn aikana selvisi, että monissa uudemmissakin kiinteistöissä on mittausjärjestelmä, 

joka ei täysin palvele käyttötarkoitustaan: mittausjärjestelmä saattaa olla mittauspisteil-

tään puutteellinen, sen mittauspistetietoihin ei voida luottaa, mittaustiedot eivät vastaa 

todellisuutta tai niitä ei saada syötettyä automaattisesti energianhallintajärjestelmään. 

On myös olemassa esimerkkejä kiinteistöistä, joissa mittausjärjestelmän käyttö on ollut 

puuttellista tai sitä ei välttämättä hyödynnetä lainkaan. Energianhallinta on tällä hetkellä 

merkittävin konkreettinen ja olemassa oleva hyöty, joka älykkäiden mittausjärjestelmien 

avulla voidaan saavuttaa.  Siksi on hieman huolestuttavaa, kuinka huonosti monet mit-

tausjärjestelmät on suunniteltu energianhallinnan tarpeita ajatellen.  



32 

  

Olisikin  erittäin tärkeää, että mittausjärjestelmien suunnittelu otettaisiin keskeisem-

mäksi osaksi taloteknistä suunnitteluprosessia. Mittausjärjestelmä koskettaa kaikkia 

talotekniikan suunnittelualoja, joten yhteistyötä ja kommunikointia eri toimijoiden välillä 

ei voida liiaksi korostaa. Mittausjärjestelmä on iso investointi, ja tilaajalla voi olla suuri 

houkutus säästää mittausjärjestelmän kustannuksissa. Mittausjärjestelmään investoi-

malla voidaan kuitenkin säästää esimerkiksi tehokkaamman energianhallinnan avulla. 

Siksi on tärkeää, että eri mittausjärjestelmävaihtoehtojen kustannusarvioita tehdessä 

arvioitaisiin kiinteistön koko elinkaaren aikaiset kustannukset. 

Mittausjärjestelmätoimittajia ja yksittäisiä laitteita valittaessa olisi hyvä kiinnittää huo-

miota järjestelmän muokattavuuteen ja järjestelmän käyttämiin tiedonsiirtomenetelmiin. 

Rakennusvaiheessa saatu taloudellinen hyöty voi kostautua, jos laitevalinnat sitovat 

kiinteistön omistajan yhteen laitevalmistajaan. 

Avoimet tiedonsiirtoprotokollat ja sitoutumattomuus yhteen laitevalmistajaan ovat muu-

tenkin merkittäviä asioita, kun tulevaisuudessa älykkäisiin mittausjärjestelmiin tarjoatta-

vat palvelut lisääntyvät. Jos rajapinnat on valittu oikein, on esimerkiksi energianhallin-

nan palveluntarjoaja vaivattomampi kilpailuttaa. 

Älykkäisiin sähköverkkoihin kohdistetaan suuria odotuksia. Monet kaavaillut tulevai-

suuden palvelut ja ominaisuudet ovat kuitenkin hyvin riippuvaisia mittausjärjestelmästä. 

Suunnittelemalla mittausjärjestelmä mahdollisimman muokattavaksi niin rakenteeltaan 

kuin laitekannaltaan, ei mahdollisteta pelkästään nykyisten palveluiden sujuvampaa 

käyttöä vaan myös edistyneempien palveluiden käyttöönotto tulevaisuudessa. 

Energiasäästöt ja ympäristöystävällisyys ovat haluttuja ominaisuuksia myös rakennus-

alalla. Älykkäisiin mittausjärjestelmiin investoiminen tukee näitä tavoitteita jo nykyisellä 

tekniikalla ja palvelutarjonnalla. Mittausjärjestelmän suunnittelu ja käyttö vaatii kuitenkin 

pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista kaikilta osapuolilta aina suunnittelijasta kunnossapi-

toon, jotta mittausjärjestelmille asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa.  
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