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todetaan olevan lyhyin takaisinmaksuaika. Älytermostaatteja suositellaan suureen osaan
asuinrakennuksista sekä vanhemmista toimistorakennuksista.
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SMART HEATING IN BUILDINGS AND ITS
POTENTIAL
The objective of this thesis was to examine the functionality of Fourdeg Smart Heating®, to
investigate the results of the case studies and to review the possibilities of smart heating in
Finland and other potential countries. Fourdeg is a Finnish service provider startup established in
2012, specializing in heating optimization. The contents of the thesis are based on studies,
interviews, calculations and data provided by Fourdeg.
Fourdeg has had several theses and reviews conducted over the years. The goal of this thesis
was to create as much new, exploitable data as possible. The data included, among other things,
comparisons to other sustainable energy renovations, a more in-depth review of potential
customers and respective calculations of possible savings.
The results indicate many overall positive effects of smart heating technology. It was found that
the market potential in Finland alone accounts to more than a hundred million dollars, with energy
savings reaching terawatt hours. Smart thermostats are found to be very easy and fast to install
while bringing the target building into the reach of remote heating control and maintenance. When
compared to other similar sustainable energy renovations, the calculations show that smart
thermostats have the shortest payback period. Fourdeg Smart Heating® is recommended to most
Finnish residential buildings and older office buildings.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO
Lyhenne

Lyhenteen selitys (Lähdeviite)

IoT

Internet of Things, esineiden internet

Ktoe

Tuhat öljyekvivalenttitonnia

COP

Coefficient of performance

brm2

Bruttoneliömetri

SaaS

Software as a Service
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1 JOHDANTO
Yksi isoimmista haasteista ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on ilmastonmuutos. Planeettamme keskilämpötila on noussut 1,1 °C sitten teollistumisen, pääsääntöisesti ihmisten tekojen ansioista (NASA 2018). Vaarallisen kuumat lämpöaallot sekä muut sään
ääri-ilmiöt lisääntyvät, merenpinta nousee haudaten alleen kokonaisia kaupunkeja ja
ekosysteemit tuhoutuvat hallitsemattomasti. Usein mainittu kahden asteen kriittinen lämpötilan nousu voi johtaa pahimmillaan kolmasosan kasvi- ja eläinlajien häviämiseen. (US
National Library of Medicine 2012.) Tämä voi puolestaan aiheuttaa ennalta-arvaamattomia ketjureaktioita ihmiselolle tärkeiden lajien kuollessa sukupuuttoon.
Ongelman ratkaisemiseksi on esitetty useita vaihtoehtoja laidasta laitaan. Kestävän tuotannon lisäksi tärkeimpänä ratkaisuna on jo olemassa olevien päästölähteiden rajoittaminen. Vuonna 2017 Suomi kulutti yhteensä 375 terawattituntia energiaa, josta neljäsosa meni rakennusten lämmittämiseen (Motiva 2018). Kyseisen kulutussektorin osuuden
vähentäminen sisältää valtavasti potentiaalia. Esimerkkinä tavanomaiset laajalti käytetyt
patterilämmittimet eivät huomioi käyttäjien paikallaoloa tai sääennustetta ollenkaan.
Tässä opinnäytetyössä perehdytään Fourdeg Smart Heating® -energiaa säästävään
älytermostaattipalveluun ja sen potentiaaliin, sekä tutkitaan sen vaikutuksia asuinmukavuuteen sekä huollettavuuteen.
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2 LÄMMITYKSEN ÄLYKÄS OHJAUS
Laskuissa keskitytään enimmäkseen tutkimaan patterikiertoisia lämmitysjärjestelmiä.
Vaikka älytermostaatteja voi asentaa lattialämmitteisiin rakennuksiin, kaikki työhön annetut esimerkkirakennukset toimivat patterikiertoisesti. Tuloksia voi soveltaa pääpiirteittäin lattialämmitteisiin rakennuksiin. Muihin kohteisiin termostaatteja ei voi asentaa.

2.1 Toimintaperiaate

Perinteisessä vesikiertoisessa patterilämmityksessä lämmin vesi tuotetaan joko voimalaitoksessa tai paikallisesti samassa tai lähellä sijaitsevassa kiinteistössä. Kaukolämpöverkon vesi saapuu tämän jälkeen lämmönjakokeskukseen, jossa automatisoitu järjestelmä takaa lämmön tasaisen virran. Paikallisen tuotannon järjestelmässä on samanlainen ohjaus. (Motiva 2012.)
Tämän jälkeen lämmin käyttövesi ohjataan useimmiten pattereihin, joissa jokaisessa yksikössä on oma säädettävä termostaatti lämmön hallintaan. Tavanomaisissa manuaalisissa pattereissa ongelmana on usein käyttäjän säädön vähyys. Mikäli huoneiston lämpötila on jokseenkin miellyttävä, ei pattereita vaivauduta säätämään. Tämä aiheuttaa
globaalissa mittakaavassa valtavan energia- sekä rahahukan, kun esimerkiksi EU-alueen kotitalouksissa 79 % kaikesta energian käytöstä tulee lämmityksestä ja lämpimästä
käyttövedestä (European Comission 2018). Tätä hyödyntämätöntä potentiaalia ratkaisemaan on luotu automatisoituja lämmönsäätöpalveluita, kuten suomalainen Fourdeg
Smart Heating.
Fourdegin palveluun kuuluu WiFi-verkkoon yhdistyvä kuvassa 1 näkyvä termostaatti,
käytön seurannan ilmoituspaneeli sekä säädön pilvipalvelu.
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Kuva 1. WiFi-termostaatti Eurotronic Spirit © Eurotronic
Termostaattia pystyy säätämään manuaalisesti tai verkon välityksellä Fourdegin palvelussa.
Toimivaksi havaittu keino viestintään asukkaiden kanssa on ollut sähköinen ilmoitustaulu. Viestinnän lisäksi taululla helpotetaan asukkaiden osallistumista energiankulutuksen seurantaan. Taululla näytetään esimerkiksi lämmitysenergian käyttöä verrattuna
asennusta edeltävään aikaan. Fourdegin vuoden 2017 Energiapilotin loppuhaastatteluissa huomattiin, että ilmoituspaneeli on rakennuksen käyttäjille mieluisin tapa Fourdegin ja asiakkaiden välisessä kommunikaatiossa (Fourdeg 2017). Ilmoituspaneeli on kuvattu tarkemmin luvussa 3.1 M2 energiapilotti, Helsinki
.
Tärkeimpänä komponenttina Fourdegin kokonaisuudessa on älykäs pilvipalveluohjaus.
Kuvassa 2 on esitetty palvelun periaatekuvaaja, josta ilmenee kokonaisuuden eri komponentit.
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Kuva 2. Fourdegin palvelun periaatekuvaaja © Fourdeg
Palvelu on Fourdegille patentoitu patterikohtainen ohjausjärjestelmä, joka ottaa huomioon muun muassa paikallisen säätiedoitteen, asukkaiden läsnäolon sekä henkilökohtaiset toiveet. Perinteiseen täysmanuaaliseen termostaattiin verrattuna järjestelmä pyrkii
täten paikkaamaan hukkalämpöön johtavat seikat. Tämän lisäksi lämmitys laskee muutamalla asteella, kun asukkaat ovat lähteneet rakennuksesta, ja palaa alkuperäiseen
lämpötilaan heidän palatessaan rakennukseen. Ominaisuus toimii käyttäjän itse asettamalla ajastimella.

Kuvaaja 1. Termostaatin toiminta toukokuussa eräässä toimistorakennuksessa © Fourdeg
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Kuvaajassa 1 sininen viiva kuvastaa mitattua lämpötilaa ja oranssi viiva käyttäjän asettamaa tavoitelämpötilaa. Perinteisessä termostaatissa oranssi viiva pysyy tasaisena, mikäli patteria ei erikseen säädetä. Tämä johtaa samaan huonelämpötilaan, vaikka kukaan
ei käyttäisi huoneistoa. Pilvipalvelu säätää patteria öisin pienemmälle, kun asukkaat nukkuvat tai ovat poissa rakennuksesta. Hyväksi todettu lämpötila on 18 °C, jolloin saavutetaan tuntuva lämmitysenergiansäästö, mutta rakennuksen kosteusprosentti ei nouse
merkittävästi (Salo 2018). Kyseinen kuva on toimistorakennuksesta, jota ei käytetä viikonloppuisin, minkä takia lauantain ja sunnuntain lukemat ovat tarkoituksella selvästi
muita päiviä matalammat.

2.2 Asennus ja käyttöönotto

Asennukseen kuuluu vanhojen termostaattien vaihto älytermostaatteihin ja langattoman
Wi-Fi-yhteyden luominen reitittimen ja älytermostaattien välille.
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Kuva 3. Termostaatin asennus on nopeaa ja vaivatonta. © Lassila & Tikanoja
Järjestelmän asennus on nopeaa, eikä häiritse asukkaita merkittävästi. Energiapilotin
150 termostaatin asennuksessa kului aikaa yhden työpäivän verran (Fourdeg 2018).
Käyttöönotto saavutetaan jokaisessa tavallisesti sujuneessa kohteessa saman päivän
aikana.

2.3 Huone- ja patterikohtainen ohjaus

Asiakastyytyväisyyden sekä energiansäästöjen maksimoimiseksi on tärkeää, että jokaista termostaattia voi ohjata erikseen. Rakennuksien huoneistojen lämmöntarve vaihtelee koosta, sijainnista ja käyttötarkoituksesta riippuen. Tavoiteltu lämpötila voi vaihdella tavallisessa asuinrakennuksessa eri huoneiden välillä jopa seitsemän astetta
(Motiva 2009). Tämän lisäksi nurkkahuoneistot kuluttavat enemmän energiaa, kuin muut
huoneistot, koska niissä on enemmän lämpöä hukkaavia ulkoseiniä (Rakentaja 2018).
Asukkailla on myös monia henkilökohtaisia toiveita lämpötilasta, joita järjestelmä tottelee.
Esimerkiksi luvussa 3.2 mainittua toimistorakennusta käyttivät lukuisat kaupalliset tahot,
joiden lämpötilatoive vaihteli laidasta laitaan. Patteri- ja huonekohtaisen lämmityksen ohjauksen asentamisen jälkeen asukkaiden lämpötilatoiveet täyttyivät ja rakennuksen
energiankulutus laski noin 20 %. Patterit saatiin automaattisesti pois päältä aikoina, jolloin rakennusta ei käyttänyt kukaan.
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3 REFERENSSIKOHTEET
Tässä luvussa on esitetty Fourdegin jo valmistuneita kohteita ja niiden säästölukuja sekä
takaisinmaksuaikoja. Kohteet tekevät laajan poikkileikkauksen Fourdegin asiakaskunnasta, sillä mukaan on valittu niin keskivertoinen asuinkerrostalo, moderni ekologisuuteen tähtäävä toimistotalo, sekä vanhempi ja haastavampi usean toimijan jaetun työtilan
toimistorakennus. Lukuja on käytetty opinnäytetyössä monen kappaleen pohjana konkreettisina esimerkkeinä.
Kaikki säästöluvut ovat normeerattu Motivan ja Ilmatieteen laitoksen kaavoilla ja arvoilla
(Motiva 2017, Ilmatieteen laitos 2018). Normeeraus ei kuitenkaan välttämättä näy kuvaajissa, sillä viime vuosien lämmöntarveluvut ovat olleet paikoittain hyvin lähellä toisiaan. Joidenkin kappaleiden säästöluvut eivät muutu ollenkaan kokonaislukuihin pyöristyksen takia.

3.1 M2 energiapilotti, Helsinki

Kuva 4. Energiapilotin Y-Säätiön vuokrakerrostalo © Y-Säätiö
Fourdeg, Demos Helsinki sekä Y-Säätiö toteuttivat yhdessä kokeilun 1970-luvun vuokrakerrostaloon asennettavasta Fourdeg Smart Heating -järjestelmästä. Rakennuksen
lämmityspatterit muutettiin vuoden 2017 talvella IoT-laitteiden avulla älykkäiksi. ”… Ener-
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giapilotin avulla haluttiin selvittää älykkään järjestelmän vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen, asumismukavuuden parantamista sekä asukkaiden sopeutumista ja suhtautumista älyteknologian käyttöönottoon, sekä keinoja asukkaiden kannustamiseksi aktiiviseen energiansäästöön” (Fourdeg 2017). Kokeiluin alussa
asukkaille teetettiin kysely, jossa selvitettyyn heidän mieltymyksensä sisälämpötilasta.
58 % asukkaista vastasi kyselyyn, jossa yleisin vastaus oli 20–22 °C.

Haaste: Lämpötilatoiveiden toteuttaminen

Termostaattien sekä älykkään lämmityksen pilvipalvelun alussa järjestelmä havaitsi, että
toivottuja lämpötiloja ei saavutettu. Ratkaisuna nostettiin kaukolämpökierron veden lämpötilaa siten, että huoneistojen lämpötila nousi keskimääräisesti 2,5 °C. Noston jälkeen
huoneistojen lämpötilat vastasivat asukkaiden toiveita, kuten alla olevasta taulukosta näkyy.

Taulukko 1. Kyselyn lämpötilatoiveet sekä toteutuma © Fourdeg
Kyseisessä M2-talossa oli myös ongelmana kulmahuoneistojen viileys, mikä saatiin korjattua Fourdegin järjestelmällä.
Fourdegille oli myös tärkeää selvittää asukkaiden halukkuus osallistua energiatalkoisiin.
Pilotin aikana Demos Helsinki järjesti asukkaille työpajan, jossa asukkaat pääsivät tutustumaan älytermostaattiteknologiaan, samalla keräten heidän kokemuksiaan asiaan liittyen. Asukkailta kysyttiin erinäisissä haastatteluissa heidän mielipidettään projektin on-
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nistumisesta. Tyytyväisyys huoneistojen sisäilmaan sekä lämpötilaan parani huomattavasti verrattuna asennusta edeltävään aikaan. Kommunikointi asukkaiden ja Fourdegin
välillä oli mielekkäintä molemmille osapuolille sähköisen ilmoitustaulun kautta.

Kuva 5. Sähköinen ilmoitustaulu kiinteistön aulassa © Fourdeg
Pilotti oli muutamia nopeasti korjattuja ongelmia lukuun ottamatta onnistunut. Rakennuksen normeerattu lämmitysenergiankulutuksen lasku oli 11 %, kun kompensoidaan kiertoveden lämpötilan korotus. Isoimpina hyötyinä asennuksesta voidaan kuitenkin pitää
asukkaiden toiveiden mukaisten huoneistolämpötilojen toteutumista, nurkkahuoneistojen matalan lämpötilan korjaamista sekä etähuollon sekä -diagnostiikan tuomista kiinteistöön
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3.2 Toimistorakennus, Jyväskylä

Kuva 6. Monikäyttöinen toimistorakennus © Fourdeg
Kuvan 6 jyväskyläläiseen toimistorakennukseen haluttiin joustavampaa lämmitysratkaisua kiinteistön käyttötarkoituksen johdosta. Huoneistoissa toimii vuokralaisina muun muassa toimistotyöläisiä, hieroja, joogastudio sekä yöllä työskentelevä koodaaja. Rakennukseen asennettiin yhdessä työpäivässä 150 älytermostaattia. Huonekohtainen älykäs
lämmitys osoittautui toimivaksi ratkaisuksi rakennukseen sen lukuisten eri toimijoiden,
erilaisten aikataulujen ja lämpötilatoiveiden takia. Termostaattien täsmällinen ja moitteeton toiminta on tärkeää jokaisen lämpötilatarpeen tyydyttämiseksi.
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Haaste: Lämmityksen optimointi käytön mukaan

Kuva 7. Huoneistojen eri lämpötilatavoitteet © Fourdeg
Kun rakennusta päivällä käyttävät poistuvat tiloista, 22 °C sisälämpötila lasketaan 18
°C:n yölämpötilaan. Lämpötila palaa aamulla automaattisesti takaisin asiakkaiden sekä
koneoppimisen säädön ansiosta. Kuten kappaleessa 4.1 Lämmityskustannukset ja takaisinmaksuaika
Fourdegin älytermostaateilla on noin 2–5 vuoden takaisinmaksuaika riippuen muun muassa kohteen koosta, rakennusmateriaalista, talotekniikasta, energiankulutuksesta ja
käyttötarkoituksesta. Luvun alussa esitelty keskivertoasuinkunta käyttää vuodessa noin
13 MWh kaukolämpöä, minkä hinnaksi tulee 1066 euroa. Tästä hinnasta 15 % säästö
on 160 euroa. Tavanomaisessa 3–4 kerroksisessa on arvioilta noin 16 asuntoa. Tällöin
säästö koko kerrostalolle on 2560 euroa vuodessa.
16 asunnon kerrostalon tyypillinen asuinkuntien energiankulutus on noin 208 MWh keskiarvoja käyttäen. Käytävät ja muut tilat lukuun ottaen luku voidaan arvioida noin 220
MWh suuruiseksi.
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Taulukko 5. Suomalaisen keskivertokerrostalon älytermostaattiasennuksen takaisinmaksuaika
Taulukosta 5 nähdään, miten tavanomaisen kerrostalon älytermostaattiasennus maksaa
itsensä takaisin neljässä vuodessa. 15 % energiansäästöllä keskiverto kerrostalo säästää siis 33 MWh lämpöenergiaa. Tämä vastaa noin 6200–11 200 kgCO2-päästöjä riippuen lämmön tuotantotavasta, missä pienin luku tulee lämmön yhteistuotannosta ja suurin kivihiilen poltosta. Keskivertosuomalaisen 8 661 kgCO2 vuosittaisiin päästöihin verrattuna älytermostaattiasennus siis kompensoi tästä 16 asunnon kerrostalosta yhden
henkilön päästöt kokonaan.
Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattu Fourdegin antamaa 1980-luvun toimistorakennusesimerkkiä. Fourdegin tiedoissa rakennukselle arvioitiin 20 % energiansäästö, mutta taulukko on tehty 25 %:n saavutettavissa olevalla säästöluvulla teknologian parhaan potentiaalin linjaamiseksi. 20 % energiansäästöllä takaisinmaksuaikaan tulee yksi vuosi lisää.
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Taulukko 6. Esimerkki toimistojärjestelmän takaisinmaksuajasta
Taulukosta 6 ilmenee hyvin älykkään lämmityksen potentiaali. Asennus maksaa itsensä
takaisin 2,5 vuodessa ja palauttaa siihen sijoitetut rahat kolminkertaisesti 10 vuodessa.
Rakennuksen asennuksen takaisinmaksuaika on noin tuplasti aikaisempaa keskivertokerrostaloa nopeampi, koska toimistorakennuksissa päästään suurempiin säästölukuihin ilta- ja yökäytön vähyyden takia.
Takaisinmaksuaikaa laskiessa kaukolämmön hinnalla on isoin vaikutus ajan pituuteen.
Kaukolämmön hinta vaihtelee Suomen sisällä 52 euroa/MWh–114 euroa/MWh .

Takaisinmaksuajan suhde kaukolämmön hintaan

Vuosi

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
52€/MWh, halvin
Keskiverto kerrostalo

82€/MWh, keskiarvo

114€/MWh, kallein

Toimistorakennusesimerkki
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Taulukko 7. Esimerkkirakennusten takaisinmaksuaika suhteutettuna kaukolämmön hintaan
Taulukosta 7 näkee, miten suuri ero takaisinmaksuajoissa on kaukolämmön hinnan
muuttuessa. Halvimman ja kalleimman kaukolämmön hinnan välillä on 2,2-kertainen ero,
mutta kerrostalossa takaisinmaksuaikojen välinen ero on jopa 10-kertainen ja toimistorakennuksessa 3-kertainen. Erot johtuvat pitkälti Fourdegin veloittamasta neliöpohjaisesta kuukausimaksusta. Jokaisessa asennuksessa säästö on kuitenkin suurempi kuin
kuukausimaksu. Kerrostalon optimaalisimmassa tilanteessa asennus säästää kaikkien
maksujen jälkeen yli kuusi kertaa enemmän rahaa heikoimpaan tilanteeseen verrattaessa. Toimistorakennuksessa optimaalisin säästö on yli kolme kertaa heikointa suurempi.
Takaisinmaksuaikaa mainostaessa on hyvin oleellista ottaa huomioon sijainti, jossa mainostetaan. Kerrostaloissa huonoimmassa tapauksessa Suomen halvin 52 euroa maksava Haapajärven kaukolämpö maksaa itsensä takaisin vasta 17 vuodessa, kun taas
kalleimmassa 114 euroa maksavassa Vuolijoen kaukolämmössä takaisinmaksuaika on
alle kaksi vuotta. Tästä huolimatta korkeissa takaisinmaksuajoissa Fourdeg tulee omien
sanojensa mukaan vastaan kuukausimaksua hinnoitellessa. Mainostaessa tulee pohtia,
että kerrotaanko takaisinmaksuaika koko Suomen hintatasoon suhteutettuna vai paikalliseen hintaan perustuen.
Tavanomaisen kertaoston lisäksi Fourdeg tarjoaa rahoitusvaihtoehtona kuukausimaksuun perustuvaa vuokrausmallia. Siinä palvelu ei vaadi isoa alkuinvestointia ja säästö
lämmityskuluissa on suurempi, kuin järjestelmän kuukausimaksu ja vuokra. Palvelu on
siitä potentiaalisille asiakkaille houkutteleva, että rahaa voi ”tienata” välittömästi säästöjen takia, kun takaisinmaksuaika on periaatteessa välitön. Sopimuksen voi irtisanoa lunastamalla laitteet markkinaehtoiseen hintaan, jonka jälkeen älytermostaatit toimivat niin
kuin tavalliset termostaatit toimisivat.
Asuin- ja työskentelymukavuus todettiin, optimaalinen ja tasainen noin 21,6 °C:n huonelämpötila lisää työtehokkuutta ja viihtyvyyttä. Jos lämpötilaa ohjattaisiin pelkällä manuaalisella ajastimella, ongelmaksi koituisi usein lämmityksen alkamisen väärä ajankohta.
Etäluettavien lämpötilojen ansiosta järjestelmä havaitsi tiettyjen termostaattien matalamman lämpötilan samoista lämpötilasäädöistä huolimatta. Tieto saatiin välitettyä Are:n
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huoltohenkilökunnalle ilman käyntiä kiinteistössä. Ohjelmisto huomasi myös joiden nurkkahuoneistojen olevan liian kylmä. Ongelma korjattiin lisäämällä kiertoveden lämpötilaa
kyseisiin huoneisiin.
Rakennus kulutti keskimääräisesti 285 MWh energiaa vuodessa lämmitykseen. Asennuksen jälkeen luku tippui melkein 20 %:lla, kuten taulukosta 2. näkyy.

Normeerattu keskimääräinen kulutus-%
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Taulukko 2. Rakennuksen lämmitystarve laski selvästi asennuksen ansiosta
Energiansäästön lisäksi CO2-päästöt laskivat noin 2800 kg:lla kahden kuukauden aikana. Luku vastaa karkeasti yhden keskivertoauton vuosittaisia päästöjä. Kylmimpinä
talvikuukausina rahallinen säästö lämmityksessä oli noin 300 euroa per kuukausi.
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3.3 Viikin ympäristötalo

Kuva 8. Viikin ympäristötalo. © Rhinoceros Oy / Helsingin kaupungin ainestopankki

Viikin ympäristötalo on osa kappaleessa 5.2.2 esiteltyä EU-rahoitteista Horisontti 2020
projektia. mySMARTLife on yksi ohjelman rahoittamista alaprojekteista. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tavoitteena oli luoda toimistorakennus, joka ylittäisi korkeimmat A-energialuokitukset. Pilottiin osallistui Helsingin kaupunki, VTT, energiayhtiö Helen,
Forum Virium sekä Fourdeg.
Rakennukseen asennettiin aurinkopaneeleita sähköntuottoa varten, kysyntäjoustolla
hallittu kaukolämpökierto, maalämpöpumput viilennykseen, energiatehokkaat ikkunat ja
rakennusmateriaalit sekä Fourdeg Smart Heating® -termostaattijärjestelmä.

Haaste: Kysyntäjousto

Rakennuksessa haluttiin muiden energiansäästökeinojen lisäksi pilotoida sähkön sekä
lämmityksen kysyntäjoustoa. Kysyntäjouston ideana on siirtää kulutuspiikkien aikaista
energiankäyttöä yön tunneille. Päivän kulutuspiikkien energia tuotetaan perinteisen tasaisen ydin-, hiili- tai vesivoiman sijaan nopeasti käynnistyvillä fossiilisilla polttolaitoksilla.
Tämä johtaa kallistuneen hinnan lisäksi ylimääräisiin päästöihin. (Valor 2018.)

17

Kysyntäjoustolla hallittu sekä aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö varastoitiin yön ajaksi
45kWh akkujärjestelmään. Lämpö varastoitiin talon erinomaisesti lämpöä varaaviin rakenteisiin. Lämmön kysyntäjouston tehokkuutta voi parantaa entisestään sijoittamalla rakennukseen yöllä täyttyviä lämminvesivaraajia.

Kuvaaja 2. Erään Viikin ympäristötalon älytermostaatin toiminta viikon aikana © Fourdeg
Aamun energiapiikkien aikaista kulutusta saatiin siirrettyä yölle, joka johti muutamien
prosenttien ”ilmaiseen” energiaan sekä rahasäästöihin, samalla vähentäen fossiilisten
polttoaineiden käyttöä. Ilmiö on kuvattuna kuvaajassa 2. Verrattuna kappaleen 2.1 toimistorakennuksen kuvaajaan 1 lämpötila pysyy tiiviytensä ansioista noin 1,5 astetta tavallista korkeammalla yöllä varastoiden lämpöä samalla rakenteisiin.
Yksi asia jää kuitenkin pimentoon kysyntäjouston säästöjä laskiessa. Laskut eivät ota
huomioon yölämmityksestä tulevaa rakennuksesta vapautuvaa ylimääräistä hukkalämpöä. Mitä enemmän rakennusta lämmitetään, sitä enemmän syntyy hukkalämpöä. Tässä
tapauksessa säästöjen ollessa vain muutamien prosenttien luokkaa, ylimääräinen hukkalämpö voi mahdollisesti nollata syntyvät säästöt. Erinäisissä stimulaatioissa ollaan kuitenkin saavutettu huomattavasti suurempi ”ilmaisen” energian osuus, joten syynä voivat
olla eriävät laskentatavat ja kohteet.
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Lämmityksen hinta tunneittain, € per kWh/m2
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Taulukko 3. Kaukolämmön hinta tunneittain. Punaisella merkityt palkit ovat niitä tunteja,
joiden osuutta muutetaan tämän tapauksen kysyntäjoustossa.

Kysyntäjoustolämmityksen hinta tunneittan,
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Taulukko 4. Kysyntäjoustolämmityksen osuus ja hinta

Taulukoissa 3 ja 4 on tärkeää huomioida se, ettei kaukolämmön hinta todellisuudessa

muutu tunneittain kuvaajien osoittamalla tavalla. Punaisten palkkien kokomuutos vain

havainnollistaa niiden tuntien lämmityksen osuuden muuttumista. Lämmityksen määrää
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nostettiin Fourdegin antamalla suosituksella kello 02–06 välillä 20 %:lla ja laskettiin kello
09–13 välillä 25 %:lla (Salo 2018).
Kysyntäjousto yhdistettynä muihin Fourdegin palveluihin rakennus kulutti yli 50 % vähemmän energiaa verrattuna perinteiseen toimistorakennukseen, kun rakennuksen
energiankulutus on 70 kWh/brm2 ja perinteisessä toimistorakennuksessa 150 kWh/brm2.
Kaikkien energiansäästökeinojen yhteenlaskettu takaisinmaksuaika on 10–15 vuotta.
Fourdegin ja VTT:n teettämien haastattelujen mukaan rakennuksen käyttäjät ovat olleet
tyytyväisiä huoneiden lämpötilaan. Lämpötila on ollut tasainen ja miellyttävä sekä huoltohenkilökunnalla on ollut tavallista parempi yhteys ja ohjaus rakennukseen Fourdegin
pilvipalvelun ansiosta (Fourdeg 2018). Viikin Ympäristötalo on Suomen vähiten energiaa
kuluttava toimistorakennus (Motiva 2018). Rakennuksen energialuokka on korkein mahdollinen ”A” ja se alittaa luokitukseen vaadittavan maksimaalisen energiankulutuksen 28
%:lla (Green Building Council Finland 2018).
Rakennuslehdessä (6/2018) julkaistiin haastattelu Mira Jarkolta, joka on työskennellyt
ympäristötalossa ilmastoasiantuntijana jo monta vuotta. Jarkon vastuulla on seurata
mySMARTLifen pilottien edistymistä ja toteutumista. Viikin ympäristötalo on osana kyseistä EU-rahoitteista ohjelmaa. Projektin tavoitteena on vähentää kaupunkien CO2päästöjä ja edistää uusiutuvien energianmuotojen käyttöä. ”En ole huomannut, että rakennuksessa säädetään lämpöä. Olen ihmetellyt välillä, tehdäänkö sitä ollenkaan, kun
en huomaa mitään”, hän kertoo nauraen ja jatkaa: ”Mielestäni lämpötila on tuntunut tosi
hyvältä, toisin sanoen en ole huomannut sitä. Silloin se on varmaan juuri sopiva. Jos
vertaa muihin rakennuksiin, ympäristötalossa on todella tasaiset olosuhteet. Huomaa
muualla, että siellä on joko liian kuuma tai kylmä, mutta täällä tasaista. Muihin rakennuksiin verrattuna täällä on helppo olla, jolloin sitä ei ajattele ollenkaan.” (Jarkko 2018.)
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Kuva 9. Mira Jarkko säätämässä älytermostaattia © Fourdeg
Fourdegin päätavoite toteutui halutulla tavalla rakennuksessa. Energiansäästön lisäksi
rakennukseen saatiin jokaiselle käyttäjälle mieluisa lämpötila.

21

4 VAIKUTUS ASUMISEEN JA TYÖSKENTELYYN
Tämän luvun laskuissa käytetään esimerkkinä keskivertosuomalaista asuinkuntaa, jossa
asuvat henkilöt elävät 80 m2 1970-luvun asuinkerrostalossa, jossa on 3–4 kerrosta
(Tilastokeskus

2014).

Tyypillisin

rakennuksen

lämmitysmuoto

on

kaukolämpö

(Energiateollisuus 2016). Motivan energialaskurilla keskivertoasuinkunnan energiankulutus on 13 000 kWh vuodessa (Motiva 2018). Kaukolämmön hinnaksi on otettu koko
Suomen keskiarvo yhden vuoden kulutukselle kerrostalossa, noin 82 euroa/MWh kaikki
verot mukaan lukien (Energiateollisuus 2018). Fourdegin älytermostaatit säästävät käytetystä lämpimästä kiertovedestä tavallisesti 10–20 % (Fourdeg 2018). Esimerkeissä on
käytetty kahta säästölukemaa, 15 % sekä 25 %. 15 % edustaa tavanomaista säästölukemaa, kun taas 25 % on saavutettavissa lähinnä vanhemmissa toimistorakennuksissa,
joissa yökäyttö on vähäistä. Luvussa on otettu hiilidioksidipäästöjen vertailuun yhden
suomalaisen vuosittainen hiilidioksidipäästölukema. Tämä oli vuonna 2014 noin 8 661
kgCO2 (The World Bank 2018).
Erään Fourdegin esimerkin 1980-luvun 3000 m2:n rakennus kulutti 410 MWh energiaa
vuodessa. Laskut ovat tehty esimerkkiin pohjautuen Fourdegin hintatietoihin perustuen.
Muiden asennusten hinnat ja niistä lasketut takaisinmaksuajat ovat otettu Fourdegin ohjeistuksella tästä esimerkistä rakennuksen neliömäärästä johtamalla. Itse tarkkoja hintatietoja ei ole otettu mukaan Fourdegin pyynnöstä. Älytermostaattien verollisiin hintoihin
sisältyy asennuksen hinta, sekä Fourdegin pilvipalvelun kuukausimaksu takaisinmaksuajan vuosien ajalta. Fourdegin SaaS-palvelu perustuu ohjelmistoon, johon asiakas omistaa lisenssin kuukausimaksua vastaan. Asiakas saa käyttöönsä verkossa olevan ohjelmiston, sekä sen kaikki ohjaustavat internetin välityksellä.

4.1 Lämmityskustannukset ja takaisinmaksuaika

Fourdegin älytermostaateilla on noin 2–5 vuoden takaisinmaksuaika riippuen muun muassa kohteen koosta, rakennusmateriaalista, talotekniikasta, energiankulutuksesta ja
käyttötarkoituksesta. Luvun alussa esitelty keskivertoasuinkunta käyttää vuodessa noin
13 MWh kaukolämpöä, minkä hinnaksi tulee 1066 euroa. Tästä hinnasta 15 % säästö
on 160 euroa. Tavanomaisessa 3–4 kerroksisessa on arvioilta noin 16 asuntoa. Tällöin
säästö koko kerrostalolle on 2560 euroa vuodessa.
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16 asunnon kerrostalon tyypillinen asuinkuntien energiankulutus on noin 208 MWh keskiarvoja käyttäen. Käytävät ja muut tilat lukuun ottaen luku voidaan arvioida noin 220
MWh suuruiseksi.

Taulukko 5. Suomalaisen keskivertokerrostalon älytermostaattiasennuksen takaisinmaksuaika
Taulukosta 5 nähdään, miten tavanomaisen kerrostalon älytermostaattiasennus maksaa
itsensä takaisin neljässä vuodessa. 15 % energiansäästöllä keskiverto kerrostalo säästää siis 33 MWh lämpöenergiaa. Tämä vastaa noin 6200–11 200 kgCO2-päästöjä riippuen lämmön tuotantotavasta, missä pienin luku tulee lämmön yhteistuotannosta ja suurin kivihiilen poltosta. Keskivertosuomalaisen 8 661 kgCO2 vuosittaisiin päästöihin verrattuna älytermostaattiasennus siis kompensoi tästä 16 asunnon kerrostalosta yhden
henkilön päästöt kokonaan.
Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattu Fourdegin antamaa 1980-luvun toimistorakennusesimerkkiä. Fourdegin tiedoissa rakennukselle arvioitiin 20 % energiansäästö, mutta taulukko on tehty 25 %:n saavutettavissa olevalla säästöluvulla teknologian parhaan potentiaalin linjaamiseksi. 20 % energiansäästöllä takaisinmaksuaikaan tulee yksi vuosi lisää.
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Taulukko 6. Esimerkki toimistojärjestelmän takaisinmaksuajasta
Taulukosta 6 ilmenee hyvin älykkään lämmityksen potentiaali. Asennus maksaa itsensä
takaisin 2,5 vuodessa ja palauttaa siihen sijoitetut rahat kolminkertaisesti 10 vuodessa.
Rakennuksen asennuksen takaisinmaksuaika on noin tuplasti aikaisempaa keskivertokerrostaloa nopeampi, koska toimistorakennuksissa päästään suurempiin säästölukuihin ilta- ja yökäytön vähyyden takia.
Takaisinmaksuaikaa laskiessa kaukolämmön hinnalla on isoin vaikutus ajan pituuteen.
Kaukolämmön hinta vaihtelee Suomen sisällä 52 euroa/MWh–114 euroa/MWh
(Energiateollisuus 2018).
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Taulukko 7. Esimerkkirakennusten takaisinmaksuaika suhteutettuna kaukolämmön hintaan
Taulukosta 7 näkee, miten suuri ero takaisinmaksuajoissa on kaukolämmön hinnan
muuttuessa. Halvimman ja kalleimman kaukolämmön hinnan välillä on 2,2-kertainen ero,
mutta kerrostalossa takaisinmaksuaikojen välinen ero on jopa 10-kertainen ja toimistorakennuksessa 3-kertainen. Erot johtuvat pitkälti Fourdegin veloittamasta neliöpohjaisesta kuukausimaksusta. Jokaisessa asennuksessa säästö on kuitenkin suurempi kuin
kuukausimaksu. Kerrostalon optimaalisimmassa tilanteessa asennus säästää kaikkien
maksujen jälkeen yli kuusi kertaa enemmän rahaa heikoimpaan tilanteeseen verrattaessa. Toimistorakennuksessa optimaalisin säästö on yli kolme kertaa heikointa suurempi.
Takaisinmaksuaikaa mainostaessa on hyvin oleellista ottaa huomioon sijainti, jossa mainostetaan. Kerrostaloissa huonoimmassa tapauksessa Suomen halvin 52 euroa maksava Haapajärven kaukolämpö maksaa itsensä takaisin vasta 17 vuodessa, kun taas
kalleimmassa 114 euroa maksavassa Vuolijoen kaukolämmössä takaisinmaksuaika on
alle kaksi vuotta. Tästä huolimatta korkeissa takaisinmaksuajoissa Fourdeg tulee omien
sanojensa mukaan vastaan kuukausimaksua hinnoitellessa. Mainostaessa tulee pohtia,
että kerrotaanko takaisinmaksuaika koko Suomen hintatasoon suhteutettuna vai paikalliseen hintaan perustuen.
Tavanomaisen kertaoston lisäksi Fourdeg tarjoaa rahoitusvaihtoehtona kuukausimaksuun perustuvaa vuokrausmallia. Siinä palvelu ei vaadi isoa alkuinvestointia ja säästö
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lämmityskuluissa on suurempi, kuin järjestelmän kuukausimaksu ja vuokra. Palvelu on
siitä potentiaalisille asiakkaille houkutteleva, että rahaa voi ”tienata” välittömästi säästöjen takia, kun takaisinmaksuaika on periaatteessa välitön. Sopimuksen voi irtisanoa lunastamalla laitteet markkinaehtoiseen hintaan, jonka jälkeen älytermostaatit toimivat niin
kuin tavalliset termostaatit toimisivat.

4.2 Asuin- ja työskentelymukavuus

Fourdegin älytermostaattiohjauksella saavutetaan jokaiseen huoneeseen ja lämpöpatteriin asiakkaan toivoma lämpötila patterikohtaisen ohjauksen ansiosta. Optimaalinen huonelämpötila parantaa oikeiden näppäinpainallusten määrää sekä tarkkuutta, työmuistia
ja yleistä suorituskykyä toimistotyössä (Berkeley Lab 2018). Alla olevassa kuvaajassa
on esitetty 24 tutkimuksesta johdettu yhteys lämpötilan ja työtehokkuuden välillä. Yleisesti hyväksytty ideaalinen työlämpötila on noin 21,6 °C, jonka jälkeen työtehokkuus laskee molempiin suuntiin mentäessä.

Kuvaaja 3. Lämpötilan ja työtehokkuuden yhteys © Berkeley Lab 2018
Optimaalisen lämpötilan löytämistä sekoittaa kuitenkin henkilökohtaisten mieltymysten
lisäksi sukupuolierot. Länsimaissa vallitsevat standardit toimistojen optimaalisista lämpötiloista on luotu 1960-luvulla ASHRAEN, American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers, toimesta (ASHRAE 2015). Tuoreen selvityksen mukaan
standardien yhtenä isoimpana muuttujana on käytetty aineenvaihdunnan nopeutta. Kertoimeksi on valittu aikakauden vallitseva keskivertotoimistotyöläistä, 74-kiloista pukuun
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pukeutunutta miestä. Laskuissa on huomioitu muun muassa vaatetuksen lämmönläpäisevyys. Selvityksessä huomattiin luvun yliarvioivan naisten lepoaineenvaihdunnan
nopeutta jopa 35 %:lla. Siinä todettiin myös, että naisten suosima työskentelylämpötila
on lähempänä 24 astetta, kuin yleisesti hyväksytty, miehille parempi 21 astetta. (Nature
2015.)
Nämä mieltymyserot selittyvät osittain sukupuolten välisen lihasmassan erolla. Miehillä
on keskimäärin noin 35 % enemmän lihasmassaa naisiin verrattuna (American
Physiological Society 2000). Suurempi lihasmassa johtaa nopeutuneeseen aineenvaihduntaan (National Institutes of Health 2013). Nämä kaikki tekijät yhteenlaskettuna johtavat siihen, että yksi lämpötila ei sovi kaikille työskentelijöille.
Ongelmaa ei voi täysin korjata toimistossa, jossa työskentelee molemman sukupuolen
edustajia. Sitä voi kuitenkin helpottaa säätämällä pattereita itselle sopivaan lämpötilaan
patterikohtaisesti. Tällä saralla Fourdegilla on etulyöntiasema heidän patterikohtaisen
älykkään lämmityksen patentin johdosta. Kilpailijoiden älytermostaattien lämmitysvyöhykkeet voidaan jakaa tarkimmillaan vain huonekohtaisiksi.

4.3 Diagnostiikka ja huolto

Fourdegin älytermostaatteja ohjataan internetin välityksellä puhelinapplikaatiolla tai suoraan nettiselaimella tietokoneelta. Tämä mahdollistaa laitteiden täyden etäohjauksen niin
loppukäyttäjän, kuin huoltoyrityksen toimesta. Etäohjauksella pystytään seuraamaan jokaisen patterin toimintaa erikseen. Järjestelmä pystyy muun muassa viestimään älytermostaatin signaalin vahvuuden WiFi-verkkoon. Ohjelmisto kertoo myös mahdollisen vikakuvauksen ja sen ajankohdan.
Kappaleen 3.1 energiapilottikohteessa Fourdegin etäohjaus havaitsi, ettei kaukolämpöveden lämpötila riitä kattamaan asukkaiden toiveita. Lämpötilaa nostettiin 2,5 astetta korjaten ongelman kokonaan. Kappaleen 3.2 toimistorakennuksessa huomattiin joidenkin
patterien luovuttavan muita vähemmän lämpöä samoista asetuksista huolimatta. Lisäksi
jotkin nurkkahuoneistot olivat muita huoneita viileämpiä sijaintinsa johdosta. Aren huoltohenkilökunta kävi korjaamassa viat järjestelmän antaman datan perusteella. Kyseisiä
ongelmia ei olisi välttämättä koskaan havaittu ilman etäluettavaa laitteistoa ja sen antamaa dataa.
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5 POTENTIAALI JA SKAALAUTUVUUS
5.1 Suomi

Fourdeg teetti toimeksiantona Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelijaryhmälle tutkimusraportin aiheesta ”Potentiaalisten asiakkaiden määrittäminen startup-yritykselle”,
missä päätavoitteena oli selvittää ne asiakasryhmät, joille Fourdeg pystyisi myymään
palveluaan mahdollisimman paljon rajatuilla resursseillaan Suomessa. Raportissa kuvattiin Fourdeg Smart Heating -palvelun arvoa sen älytermostaattien tuomina rahallisina
säästöinä. Laskelmissa päädyttiin koko Suomen kattavaan 290 miljoonan euron vuosittaiseen rahansäästöpotentiaaliin, johon mahtuu niin kohtalaisesti kuin erinomaisesti soveltuvia asennuskohteita.

Taulukko 8. Rakennusten lämmitys vuonna 2012. Aallon opiskelijaryhmän raportti ©
Fourdeg
Raportin arvion mukaan Suomen rakennuksista 53 % on potentiaalisia kohteita. Esimerkiksi erilliset yksityisessä omistuksessa olevat pientalot kuvattiin haastavana asiakasryhmänä, sillä niiden asiakassuhteet tulisi luoda yksitellen, kun taas kiinteistöjohtoyritykset
tarjoavat ison rakennuskannan yhden kontaktin kautta. Raportissa todetaan asuinkerrostalojen olevan potentiaalisin rakennustyyppi palvelun tehokkaalle levittämiselle, sillä
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niissä ei usein ole ristiriidassa olevaa lämmitysteknologiaa, kuten lämmitettyä ilmastointia (järjestelmä saadaan kuitenkin halutessa toimimaan ilmastoinnin kanssa, mutta energiansäästö jää pienemmäksi). Asuinkerrostalojen markkinakoko on 85 miljoonaa euroa.
Fourdegin palvelu soveltuu myös toimistorakennuksille, mutta uudempien rakennusten
ongelmaksi koituu jo valmiiksi asennetut automaatioratkaisut lämmityksessä. Teknologian voi kuitenkin saada toimimaan kannattavasti etenkin vanhemmissa toimistorakennuksissa (ks. luku 5.2.)
Jotta voitaisiin laskea älytermostaattien potentiaali ja skaalautuvuus, tarvitaan vesikiertoisten patterilämmitysjärjestelmien osuus kaikesta lämmityksestä. Isoin osuus tästä tulee asuin- ja palvelurakennuksien kaukolämpöjärjestelmistä, jotka kattavat 46,1 % Suomen rakennusten lämmitystavoista (Energiateollisuus 2017). Tämän lisäksi lukuun tulisi
lisätä rakennusten omien lämpökattiloiden lämpimän kiertoveden tuotto, vesikiertoisten
maa- ja ilmalämpöpumppujen osuus ja miinustaa rakennukset, joissa lämmintä kiertovettä käytetään pääsääntöisesti ilmanvaihdon lämmittämiseen. Edellä mainittujen parametrien tarkkoja lukuja ei ole mitattu niiden pienen vaikutuksen takia, joten vaikutus arvioidaan muutaman prosentin suuruiseksi. Aalto-yliopiston markkinatalouden kurssilla
tehdyn edellä esitellyn raportin mukaan 53 % Suomen rakennuksista soveltuu Fourdegin
älytermostattien kohteiksi. Kun soveltuvuusprosentista poistetaan taloudellisesti kannattamattomat kohteet, päästään optimistiseen 59 %:n lukuun. Tulevissa laskuissa tullaan
käyttämään karkeata 50 %:n soveltuvuutta taloudellisesti kannattavissa kohteissa huomioiden Aallon raportti sekä arvio kaikkien patterilämmitteisten rakennusten prosenttiosuudesta.

5.1.1 Energiankulutuksen vähentäminen

Fourdegin älytermostaattien potentiaalin laskemiseksi tarvitaan tarkat kulutusluvut kaukolämmöstä. Tässä kappaleessa ei huomioida toimistorakennuksia niiden vaihtelevan
sopivuuden ja pienen rakennuskannan takia. 0,7 % kaikista Suomen rakennuksista on
toimistorakennuksia (Tilastokeskus 2017). Todenmukaisempia potentiaalia tutkivia lukuja saadaan tapauskohtaisesti.
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Taulukko 9. Kaukolämpö Suomessa vuonna 2016. © Tilastokeskus
Edellisessä luvussa mainittu kaukolämmön 46,1 %:n käyttöprosentti suomalaissa rakennuksissa vastaa taulukon 9 34,5 TWh kokonaiskulutusta. Käyttämällä 50 %:n arviota
kaikista patterikäyttöisistä lämmitysjärjestelmistä asuinrakennuksissa, saadaan luvuksi
17,2 TWh. Tässä luvussa ei huomioida muiden kuin asuinrakennusten vesikiertoisia
maa- ja ilmalämpöpumppuja tai pienkattiloita niiden alhaisen lukumäärän johdosta.

Rakennustyyppi
Kaikki asuintalot
Erilliset pientalot
Rivi- ja ketjutalot
Asuinkerrostalot

Potentiaalinen
Potentiaalinen
Rakennusten
Rakennusten
energiansäästö, rahansäästö, €
osuus säästöistä, osuus kaukoläm%
%
möstä, TWh
15
209 750 000
100
17,2
20
92 000 000
43,8
7,5
15
32 250 000
15,4
1,2
10
85 500 000
40,8
7

Taulukko 10. Asuintalojen potentiaalinen energiansäästö
Optimaalisimmassa tilanteessa, missä kaikki Suomen asuinrakennukset saataisiin Fourdeg Smart Heatingin piiriin, säästettäisiin 15 % 17,2 TWh:sta, eli 2,6 TWh. Luku vastaa
noin 1/3 kaikesta Suomen kivihiilen käytöstä lämmityksessä ja sähkön tuotannossa
(Smart Energy Transition 2017). Kivihiilen poltosta syntyy päästöjä 341 gCO2/KWh
(Motiva 2012) ja kaukolämmön tuotannosta 154 gCO2/KWh (Energiateollisuus 2018).
Tällöin energian säästöpotentiaali vastaisi 46 000–102 000 suomalaisen keskivertoihmisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä riippuen energian tuotantomuodosta.
Todennäköisemmässä ja Fourdegille suositellussa tilanteessa yhtiö keskittää resurssinsa asuinkerrostaloihin, joiden 10 % energiansäästöpotentiaalilla saadaan luku 0,7
TWh. Edellisen luvun kertoimilla saadaan tuloksiksi 12 500–28 000 ihmisen vuosittaiset
hiilidioksidipäästöt.
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5.1.2 Haasteet

Yhdet isoimmista myyntivalteista Fourdegin älytermostaateissa ovat päästöjen vähentämisen lisäksi rahansäästö ja nopea takaisinmaksuaika. Haasteeksi asuinrakennuksissa
voi koitua säästöä luovan lämpötilapudotuksen vähäinen mahdollisuus. Toimistorakennusten isona etuna on öisen käytön lisäksi etenkin viikonloppukäytön vähäisyys. Asuinrakennuksissa odotetaan jatkuvaa tasaista lämpötilaa, mahdollista pientä yöllistä laskua
lukuun ottamatta. 3.2 Toimistorakennus, Jyväskylä -referenssikohteen 20 % energiankäytön väheneminen on huomattavasti helpompi myydä asiakkaille, kuin 3.1 M2 energiapilotti, Helsinki
-kohteen 11 %. Energiapilotin takaisinmaksuaika on tuplasti Jyväskylän toimistorakennuksen takaisinmaksuaikaa pidempi. Eri rakennuskohteille mainostaessa kannattaakin
kohdistaa mainos juuri rakennustyypille sopivaksi. Vanhempiin toimistorakennuksiin
asentaessa voidaan painottaa energiansäästöjä enemmän, kuin asuinrakennuksissa,
joissa voidaan keskittyä täsmälliseen lämpötilasäätöön.
Toinen pitkälti tuntematon haaste liittyy itse älytermostaatteihin, jotka ovat suomalaisille
kuluttajille täysin vieras tuote. Kyseessä olevat Eurotronic Spirit älytermostaatit ovat sekä
teknologialtaan, että valmistajaltaan vähän tunnettuja kotimaisilla markkinoilla, vaikka
niiden myynti Saksassa onkin yli miljoona kappaletta vuodessa (Salo 2018). Tässä vaiheessa ei vielä pystytä todistamaan lukuisin tapausesimerkein termostaattien pitkäikäisyyttä tai kestävyyttä uskottavasti, vaikka laitteet olisivatkin toimineet ulkomailla. Laitteet
vaativat myös paristojen vaihdon 2–5 vuoden välein. 3.2 Toimistorakennus, Jyväskylä kohteessa asennettiin 150 älytermostaattia. Huonolaatuisilla paristoilla yksittäisiä toimintakyvyttömiä termostaatteja voi olla huomattavan usein. Ongelman saa kuitenkin ennaltaehkäistyä panostamalla laadukkaisiin paristoihin, sekä seuraamalla IoT-järjestelmästä
patterien eliniänodotetta. Kiinteistön huoltoyritys hoitaa vaihdot ennakoivasti vaihtamalla
kaikki paristot kerralla.
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Taulukko 11. 15 myydyimmän AA-pariston kapasiteettierot. © Statista 2018
Taulukossa 11 on verrattu 15 suosituinta samankokoista AA-paristoa sähkövarauksiltaan. Taulukosta käy ilmi, että parhaan pariston valitsemalla voi saada jopa 63 % pidempään kestävän pariston. Paristojen hinnoissa on kuitenkin vain muutamien eurojen ero.
Kestävämmän pariston valitsemalla voidaan pitkittää huoltoväliä huomattavasti. Potentiaalinen rahallinen säästö pitää kuitenkin laskea aina erikseen huoltomiehen käynnin ja
paristojen kokonaishinnan mukaan.
Palvelun ja teknologian vieraus voi olla Fourdegille hyödyksi, sillä markkinoilla ei ole toistaiseksi yhtä selvää johtavaa kilpailijaa. Fourdegilla on kaikki valttikortit markkinaosuutensa varmistamiseksi. Kilpailijoilla, kuten Danfoss Linkillä, ei ole pääsääntöisesti teknologialtaan myöskään selvästi parempia ratkaisuja. Fourdegin patentti patterikohtaiseen
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ohjaukseen helpottaa tuotteen myymistä entisestään. Patentilla taataan jokaiseen tarpeeseen täydellinen lämpötila.
Oman haasteensa luo myös uudet trendit lämmönjakojärjestelmissä. Älytermostaatit eivät sovellu jokaiseen kohteeseen, vaikka vesikiertoiset kauko- sekä maalämpöjärjestelmät ovatkin suosituimpia lämmitystapoja uudisrakentamisessa. (Energiateollisuus
2018). Älytermostaatit eivät toimi ilmalämmitteisissä kohteissa. Energiansäästön kannalta parhaita rakennuksia Fourdegille ovat toimistot niiden vähäisten käyttötuntien takia
asuintaloihin verrattaessa. Uudisrakenteiset toimistot ovat kuitenkin pääsääntöisesti IVjärjestelmillä lämmitettyjä. Toisaalta pääsääntöisesti patterilämmitteisten kerrostalojen
suosio kasvaa, mutta samalla soveltumattomien ilmalämmitysjärjestelmien osuus nousee. Vain tulevaisuus osoittaa, että aletaanko kerrostaloissakin suosimaan ilmalämmitystä ja kasvaako vaiko laskeeko Fourdegin markkinapotentiaali.

Kuva 10. Yleinen näky toimistoissa, ilmastoinnin kattokasetti. © Shutterstock
5.2 Markkinapotentiaali ulkomailla

Fourdegin Suomen ulkopuolisen myynnin todennäköisin kohde on muu Eurooppa. Muualle myynti ja markkinointi on joko taloteknisistä syistä hankalaa tai muuten vain kannattamatonta etäisyyksien tai lainsäädännön takia Eurooppaan verrattuna. Fourdegilla riittää kuitenkin todennäköisesti tarpeeksi kysyntää pelkästään Suomen sisältä.
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5.2.1 Energiankulutuksen vähentäminen

Euroopan kaukolämmön osuus kulutuksesta on noin 450 TWh (Euroheat 2015). Konservatiivisella 10 % lämmitysenergiankulutuksen vähentämisellä saavutettaisiin 45 TWh:n
säästö, noin 14-kertainen määrä verrattuna Suomen maksimaaliseen säästölukuun.
Huomioitavaa on myös se, että kaukolämpömarkkinat ovat vielä hyvin alkeelliset, sillä
vain yhdeksän Euroopan maata tarjoaa kaukolämpöä yli 50 %:lle asukkaistaan. Tulevaisuudessa luku voi kasvaa huomattavasti vaikka lämmitysenergiankulutus vähenisikin.

Kuvaaja 4. Kaukolämmön arvioidut hiilidioksidipäästöt vuosien 1990-2014 välillä maailmalla © ScienceDirect
Kuvaajasta 4 voidaan laskea Euroopan unionin kaukolämmön hiilidioksidipäästöjen olevan keskimääräisesti noin 115 gCO2/kWh vuonna 2014. Vertailun vuoksi Suomen vastaava luku vuodelle 2016 oli 154 gCO2/kWh (Energiateollisuus 2018). Käyttäen vuonna
2018 ensirekisteröidyn auton 118 gCO2/km päästölukemaa, 10 % lämmitysenergiansäästö vastaisi 76 miljardia ajettua kilometriä, noin 6,4 miljoonan eurooppalaisen keskivertoauton poistumista liikenteestä (European Environment Agency 2018). Luku vastaa
keskivertoeurooppalaisen vuosittaisiin 6 379 kgCO2 päästöihin (The World Bank 2018)
suhteutettuna 1 100 000–2 400 000 eurooppalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.
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5.2.2 Euroopan unionin päästötavoitteet

Maailman suurimman innovaatio- ja tutkimusohjelman, Horisontti 2020:n, tarkoituksena
on taata EU:n yleinen kilpailukyky maailmanlaajuisesti. Horisontti 2020:n yhden tärkeimmän alaprojektin, mySMARTLifen tavoite on hillitä ilmastonmuutosta kaupunkiympäristössä. Referenssikohteissa esiteltävä 3.3 Viikin ympäristötalo on osa kyseistä projektia.
EU 20-20-20 on koko unionin kattava ohjelma, jonka tarkoituksena on vuoteen 2020
mennessä vähentää kasvihuonekaasujen määrää 20 %:lla vuoden 1990 tasoon verrattuna, nostaa uusiutuvien energianlähteiden tuotanto 20 %:iin sekä lisätä yleisesti energiatehokkuutta 20 %:lla. Arvioiden mukaan Suomi saavuttaa tavoitteet niukasti (VTT
2015).

Taulukko 12. EU 20-20-20 © European Comission
EU 2030 energiastrategia tarkoittaa EU:n linjausta vuoden 2030 ympäristötavoitteiksi.
Strategia on suora johdannainen äsken mainittuun EU 20-20-20 -ohjelmaan. Siinä tavoitteina ovat 40 %:n vähennys kasvihuonekaasuissa, 27 %:n uusiutuvien osuus sekä
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energiatehokkuuden parantaminen 27 %:iin. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii Suomelta isompaa ponnistusta (VTT 2015).
Fourdegin älytermostaattipalvelu yhdistyy merkittävällä tavalla kaikkiin edellä mainittuihin EU-tavoitteisiin uusiutuvan energian tuotantoa lukuun ottamatta. Teknologia parantaa EU:n innovatiivista kilpailukykyä, hillitsee ilmastonmuutosta kaupunkiympäristössä,
kohentaa energiatehokkuutta sekä vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. On suositeltavaa jatkaa sekä syventää yhteistyötä EU-projektien saralla.

5.3 Vertautuvuus muihin energiaremontteihin

Rakennuksen energiaratkaisuja modernisoitaessa pitää huomioida eri asennusvaihtoehtojen energiansäästö sekä takaisinmaksuaika. Tässä kappaleessa verrataan keskenään
verrattain helposti asennettavia ekologisia energiaremontteja. Yleisimpiin päivityksiin
kuuluvat muun muassa ilma-, maa- sekä poistoilmalämpöpumput, aurinkopaneelit ja yksilasisten ikkunoiden muuttaminen kaksilasisiksi. Tämän lisäksi vertailuun otetaan Fourdegin älytermostaatit.
Poistoilmalämpöpumput kestävät 20–30 vuotta ja säästävät kaikesta rakennuksen kuluttamasta lämpöenergiasta noin 34 % pumpun oma sähkönkulutus huomioiden. Niiden
takaisinmaksuaika on keskimäärin 7 vuotta. (Jormakka 2015). Laite maksaa asennettuna noin 6000–13 000 euroa (Motiva 2017).
Ilmalämpöpumppu kestää 10–20 vuotta, ja se maksaa asennettuna noin 2000 euroa
(Energiatehokas koti 2016). Pumppu tuottaa noin 60–70 % pientalojen lämpöenergian
tarpeesta. Moderni pumppu toimii noin 4:n COP-arvolla, eli se tuottaa 4W lämpöenergiaa
per 1W sähköä. Tällöin pumpun ”ilmainen” lämpöenergiaprosentti muuttuu noin 50 %:ksi
ja sen takaisinmaksuaika on 4–7 vuotta (Motiva 2018). 50 %:n säästöprosentti saavutetaan kuitenkin vain optimaalisessa seitsemän °C lämpötilassa ja talven kylmimpinä päivinä COP-arvo voi laskea jopa 2:een (ScanOffice 2012). Tämän lisäksi huomioiden keskivertoasunnon 80 m2:n koko, pumppu ei pysty kattamaan koko asunnon pinta-alaa.
Näistä seikoista johtuen säästöprosentti arvioidaan 30 % suuruiseksi.
Maalämpöpumpun käyttöikä vaihtelee 15–30 vuoden välillä ja asennuksen jälkeen hinnaksi tulee 15 000–25 000 euroa. Maa- ja ilmalämpöpumpun energiansäästöprosentti
on suunnilleen sama, mutta maalämpöpumppu pystyy kattamaan huomattavasti isomman rakennuksen lämmityksen suuremman tehonsa ansiosta. Sen lisäksi hyötysuhde

36

pysyy korkeampana talvella maaperän lämmön hyödyntämisen sijaan. Korkeammalla
5:n COP-arvolla energiansäästö on 60 % sähkönkulutus huomioiden. Maalämpöpumpun
takaisinmaksuaika on noin 12 vuotta (Satosalmi 2012).
Aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on noin 8–16 vuotta ja paneelit kestävät 30 vuotta
(Finsolar 2015). 8000–13 000 kWh/v sähkö kuluttaviin rakennuksiin paneelit maksavat
asennettuna 6250 euroa. 10 paneelin järjestelmä tuottaa parhaimmillaan 2800 KWh
energiaa vuodessa, eli energiansäästöä sähköstä syntyy 26 %. (Vattenfall 2018.)
Yksinkertaisten lasi-ikkunoiden muuttaminen kaksinkertaisiksi maksaa karkeasti 500 euroa ikkunaa kohden ja ne säästävät 22 % rakennuksen energiankulutuksesta (Oulun
rakennusvalvonta 2013). 70 m2 kerrostaloasunnossa arvioidaan olevan viisi ikkunaa, jolloin hinnaksi tulee 2500€. Ikkunat kestävät yleensä 30–40 vuotta (Puutuoteteollisuus
2018). Keskivertorakennukseen asennettuna takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta.
Kaikkia edellä mainittuja energiaremontteja tullaan vertaamaan Fourdegin älytermostaattijärjestelmään. Keskivertoasennuksen hinta on otettu huomioon alla olevissa kuvaajissa, vaikka sitä ei ole erikseen mainittu Fourdegin pyynnöstä. Keskivertoenergiansäästöksi on laskettu 15 % ja takaisinmaksuajaksi 4 vuotta.
Alla olevassa Taulukko 13. Energiaremonttien lämpöenergian säästöprosentit
:ssa on kuvattu edellä lueteltujen energiaremonttien potentiaalinen energiansäästöprosentti. Ainoastaan aurinkopaneelit ovat jätetty pois, koska ne säästävät sähköä, eivätkä
lämpöenergiaa. Tällöin paneeleja ei voi verrata tässä taulukossa muihin energiaremontteihin suoraan.
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Taulukko 13. Energiaremonttien lämpöenergian säästöprosentit
Kuvaajassa pitää huomioida maalämpöpumpun säästöprosentin olevan todellisuudessa
isompi, koska sillä saadaan myös talvella tasaista lämpöä maanpinnan alta. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde romahtaa pakkasten kiristyessä. Lisäksi on tärkeää huomata, että
ilma- ja maalämpöpumppua ei voi yhdistää saaden samalla kummastakin kuvaajassa
esitetyn säästöprosentin. Tämän lisäksi Fourdegin älytermostaattijärjestelmän voi asentaa minkä tahansa muun vertailun energiaremontin kylkeen, toisin kuin esimerkiksi erinäisten pumppujen kohdalla.
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Taulukko 14. Energiaremonttien takaisinmaksuajat
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Taulukosta 14 voidaan havaita, että muihin verrattuna alhaisista energiansäästöprosenteista huolimatta Fourdegin älytermostaattien takaisinmaksuaika on kyseisistä asennuksista kaikista nopein. Takaisinmaksuajoissa ei ole huomioitu lämmitysenergian vuosikustannusten kasvua tai vuotuista korkokantaa.
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Taulukko 15. Energiaremonttien euromääräiset hinnat suhteutettuina saavutettuun säästöprosenttiin
Taulukon 15 hinnat ovat laskettu siten, että säästöprosenteissa ja elinkaarien hinnoissa
on huomioitu laitteiden sähkönkulutus ja/tai kuukausimaksu. Huomioitavaa on kuitenkin
se, että Fourdegin älytermostaattien luku on johdettu isommasta asennuksesta, jossa
hinta laskee asennuksen koon mukaan suhteessa. Pelkästään yhteen asuntoon asentaessa älytermostaattijärjestelmän hinta ja sijoitus edellä olevassa kuvaajassa olisi hieman
lähempänä toisen sijoituksen ilmalämpöpumppua. Tästä huolimatta taulukko 14 ja 15
vahvistavat älytermostaattien ison potentiaalin kartoittamista. Muut laitteet maksavat
joko asennukseltaan selvästi enemmän tai kuluttavat itse sen verran sähköä, että takaisinmaksuaika nousee huomattavasti. Vaikka Fourdegin älytermostaattijärjestelmän lämmitysenergiansäästö ei ole suurin, järjestelmä on halvin suhteutettuna säästöprosenttiin
sekä sen takaisinmaksuaika on lyhyin.
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6 TYÖN YHTEENVETO JA POHDINTA
Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena luoda Fourdegille uutta ja konkreettista dataa
Fourdeg Smart Heating -palvelusta sekä tutkia teknologian skaalautuvuutta sekä potentiaalia. Pohjana laskuihin ja johtopäätöksiin käytettiin Fourdegille jo tehtyjä selvityksiä,
IoT-laitteiston antamaa dataa sekä valmistuneita referenssikohteita. Mielenkiinto työtä
kohtaan syntyi ympäristönäkökulman lisäksi siitä, että laitteistolla on niin nopea takaisinmaksuaika. 15–25 %:n energiansäästöllä ja muutaman vuoden takaisinmaksuajalla palvelukokonaisuuden todetaan olevan yleisimmistä energiaremonteista nopein maksamaan itsensä takaisin. Kiinnostavuutta lisää myös Fourdegin tarjoama vuokraan perustuva rahoitusmalli, missä säästöt ovat kuukausimaksua suurempia ja ”voittoa” syntyy heti
asennuksen jälkeen.
Jos koko Suomen optimaalisin rakennuskanta saataisiin älytermostaattien piiriin, säästyisi 0,7 TWh, joka vastaa 12 500–28 000 keskivertosuomalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä energian tuotantomuodosta riippuen. EU-tasolla alueen vastaavat luvut olisivat 45 TWh ja 1 100 000–2 400 000 eurooppalaista ihmistä. Täsmällisellä lämmityksellä
parannetaan myös työtehokkuutta, sillä tutkitusti optimaalisin työskentelylämpötila on
21,6 °C miehille ja noin 24 °C naisille. Perinteisessä termostaattijärjestelmässä tarkkaa
lämpötilaa on hankala säätää ja ylläpitää. Näiden seikkojen lisäksi laitteiston IoT-kytkös
mahdollistaa etäluettavuuden, -säädön ja -huollon. Referenssikohteissa todettiin järjestelmän havainneen epätasaista lämmitystä tietyissä huoneissa, mitä ei muuten oltaisi
huomattu.
Työssä todetaan Fourdegilla olevan kaikki valttikortit markkina-asemansa varmistamiseksi. Kilpailevia yrityksiä on, mutta alan ollessa lastenkengissä kenelläkään ei ole
selvää etulyöntiasemaa toista vastaan. Fourdegin patentti patterikohtaiseen ohjaukseen
voi mahdollisesti hyödyttää heitä äärimmäistä tarkkuutta vaativissa huoneistoissa, joissa
patteri jakaa huoneen omaan mikroilmastoonsa. Uusi vuokrapohjainen rahoitusmalli
hyödyttää myös Fourdegin kilpailukykyä.
Teknologian todetaan olevan monella osa-alueella järkevä energiaremontti. Se puoltaa
EU:n ympäristötavoitteita ja Fourdeg tekeekin yhteistyötä EU-rahoitteisen Horisontti
2020 kanssa vähentääkseen kaupunkiympäristöjen päästöjä. Teknologiassa on valtava
potentiaali ja sen levittäminen etenkin EU-alueelle on realistista ajan edetessä ja päästövaatimusten kiristyessä.
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