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I. Tausta 

 
Kokeiluhanke 
 
Realin Oy:n innovaatio ”Siirrettävien mittausantureiden liittäminen Realin Oy:n hiilijalanjäljen 

laskentaan kehitettyyn palveluun” valittiin yhdeksi toteutettavaksi ideaksi Tampereen kaupungin 

6Aika ILPO-kokeiluhankkeessa 2021. 

 
Realin Oy 
 
Realin Oy on Tampereen Teknillisen Yliopiston tutkimusprojektin perustalle vuonna 2013 

perustettu yksityinen yritys. Realin Oy on ohjelmistotalo, joka on erikoistunut sensoritekniikkaan, 

tiedon analysointiin ja esittämiseen. Realin toimittaa palveluna ratkaisuja mm. rakennusten 

olosuhdevalvontaan, energiankäytön ja kunnossapidon seurantaan sekä logistiikan optimointiin.  

II. Tavoite 

Mittalaitteet ja palvelu  

Ratkaisussa oli tavoite kehittää helposti asennettavia ja siirrettäviä mittauslaitteita sekä 

pilvipalvelu energiankulutusten ja sisäilman laadun tilapäiseen seuraamiseen. 

Energiasaneerauksia tarjoavat yritykset tarvitsevat näitä työkaluja osoittaakseen tuotteidensa 

tehokkuuden energiansäästössä. 

Hankkeeseen sisältyi tuotteiden ja palvelujen suunnittelun ja valmistuksen lisäksi kokeilu, jossa 

kehitettyjen ratkaisujen toimivuus testattiin käytännössä. 

Alkuperäinen tavoite oli asentaa kokeilua varten mittalaitteet Tampereen kaupungin osoittamiin 

kiinteistöihin, kuten kouluun tai muuhun julkiseen rakennukseen. Tiukat koronarajoitukset 

kuitenkin estivät vierailijoiden pääsyn rakennuksiin ja sen vuoksi pilotointi tehtiin pääosin 

Realinin henkilökunnan omissa tiloissa, omakotitalossa sekä yrityksen konttoritiloissa. 

Lämmitysenergia ja hiilijalanjälki 
 
Lämmityksen käyttämä energia on olennainen mittaus energiaremontteja tekevälle yritykselle. 

Lämmitysenergia on se osuus kulutuksesta, johon saneeraus useimmiten ensimmäisenä 

kannattaa kohdistaa. Motivan laskelmien mukaan lämmitys vastaa n. 40%:n osuutta vuotuisesta 

energiankulutuksesta.  

 



 

24.2.2022 Realin Oy V0.3 4 
 

 

Mittaamalla lämmitysenergia ja syöttämällä kaavaan sähköntuotannon aiheuttama 

keskimääräinen hiilijalanjälki saadaan laskennallinen hiilijalanjälki siltä osin, kuin lämmitys ja 

käyttöveden lämmittäminen kuluttivat energiaa. Tämä ei ole koko rakennuksen, eikä sen käytön 

hiilijalanjälki, mutta erittäin merkittävä osa sitä.  

III. Kokeilukohteet / pilotti 

Pilottikohde1 oli omakotitalo, joka edustaa tyypillistä suomalaista rakennusta esikaupunki/haja-

asutusalueella. Kohteessa lämmitysmuotona on vesikiertoinen sähkölämmitys ja sen lisäksi on 

asennettu ilmalämpöpumppu. Käyttövesi lämmitetään sähköllä. Ilmanvaihto on painovoimainen 

ja sitä tehostettu kello-ohjatulla poistopuhaltimella. Pilottikohde 1 oli projektin kannalta helposti 

saavutettavissa ja siinä voitiin joustavasti toteuttaa energiantarpeen ja olosuhteiden 

dynamiikkaa tarkeastelevia testijaksoja. 

Pilottikohde 2 oli Realinin käytössä oleva toimistohuone. Toimisto ei etätöiden vuoksi ollut 

jatkuvassa päivittäisessä käytössä. 

IV. Kerätty data 

Pilotin toteutuksessa kerättiin pilottikohteista seuraavia tietoja: 
 

1. Sisäilman olosuhteet (lämpötila, CO2, kosteus) eli sisäilman laatu 

2. Sisäilman laatu (orgaaniset yhdisteet VOC, formaldehydi ja muut kaasuuntuvat nesteet ) 

3. Pienhiukkaset PM2.5 

4. Ulkolämpötila kohteissa 

5. Lämpöenergian kulutus omakotikohteessa (lämmitys, käyttövesi) 

Kerätyn datan perusteella on mahdollista tutkia: 
 

1. Energiankäytön jakautumaa 

2. Lämpöpumpun hyötyjä ja säästöjä 

3. Sisäilman laatua 

Kiertoveden lämmitykseen kuluva sähköenergia, ja käyttöveden lämmityksen energia mitattiin 

erikseen.  

Ilmalämpöpumpun käyttämän energian mittaus ei onnistunut toivotulla tavalla, kun siihen 

varatussa mittarissa ilmeni tyyppivika ja toimivat mittalaitteet saatiin vasta testijakson lopulla.  
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Pilotissa luotiin pilvipalveluun laskentamalli hiilijalanjäljen arvioimiseen. Malli perustuu suoraan 

sähköenergian tuottajan antamaan keskimääräiseen päästökertoimeen. 

Mallin avulla: 
 

1. Arvioitiin mitatun lämmityksen energiakulutuksesta aiheutuva hiilijalanjälki 

2. Arvioitiin mitattu käyttöveden lämmityksestä aiheutuva hiilijalanjälki. 

3. Haetaan dynamiikkaa, miten ilmalämpöpumppu vaikuttaa energiankulutukseen ja 

laskennalliseen hiilijalanjälkeen. 

 

V. Hiilidioksidipäästöt 

Hiilidioksidipäästöt lämmityksessä 
 
Päästöjen laskemiseen käytettiin energialaitoksen energian tuotantomuodolle ilmoittamaa 

keskimääräisen sähköntuotannon päästökerrointa: Sähkö: 131 kg CO2/MWh                     

Lähde: Motiva,        https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-

paastokertoimet. Keskimääräiset päästökertoimet on laskettu kolmen vuoden (2017-2019) 

liukuvana keskiarvona (tilastot: Tilastokeskus). 

Hiilidioksidipäästöt vedenkulutuksesta 

Vesihuollon osuus suomalaisen keskimääräisistä kulutuksesta syntyvistä kasvihuonekaasu-

päästöistä on pieni. Keskimäärin kaiken kotitalouksissa tapahtuvan kulutuksen päästöt olivat 

vuonna 2016 noin 10 900 kg CO2-ekv/henkilö/a (Nissinen ja Savolainen 2019). 

Vedentuotantoon ja sen jakeluun liittyvät energiankäytön päästöt ovat luokkaa 8–11 kg CO2-

ekv/henkilö/a, eli noin prosentin kymmenesosan kaikista kotitalouksien päästöistä. Pääosin siis 

veden hiilijalanjälki määräytyy veden lämmitykseen käytetystä energiasta. Realin palvelussa 

käyttöveden energiankulutus ja hiilijalanjälki on arvioitu suoraan sähköenergian kulutuksen 

mukaan. 

Huoneilman lämpötilan vaikutus 

Yhden asteen huonelämpötilan pudottamisen on todettu laskevan lämmityskuluja tyypillisesti 

5 %. ref: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/hallitse_huonelampotiloja. 

  

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/hallitse_huonelampotiloja
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VI. Kokeilukohteissa tehdyt mittaukset  

Pilottikohde 1, vesikiertoinen sähkölämmitys 

Omakotitalon energiamittaukset tehtiin langattomilla mittauslaitteilla, jotka hankeen tavoitteiden 

mukaan olivat helposti asennettavia ja siirrettäviä. Kaikissa mittareissa oli etäyhteys ja 3-

vaihemittareissa myös paikallinen näyttö.  

Energiamittaukset 

Kolmivaihesähkön kulutusmittaukset tehtiin langattomalla Efergy e2 mittarilla. Tiedonsiirto 

tapahtui Engage HUB Solo WiFi-liitännallä.  

Kolmivaihemittausta varten on sähkönsyöttöön pystyttävä asentamaan pihtimittaus jokaiselle 

vaiheelle erikseen. Tämä osoittautui varsin vaativaksi asennukseksi, eikä se ole yleensä 

mahdollista ilman sähköasennusliikkeen suorittamaa asennusta. Liitäntäjohtimissa ei yleensä 

ole riittävän pitkää osuutta yksittäistä johdinta paljaana. 

Sisäilmamittaus 
 
Sisäilman laatua omakotitalossa mitattiin useammalla Elsys ERSCO2 mittarilla. Myös tämä 

anturi oli langattoman LoRa -tiedonsiirron kautta yhteydessä palveluun. Sisätiloihin asennettiin 

myös useita langattomia olosuhdemittareita, jotka ovat mukana anturisalkussa. 

Monipuolisempaa sisäilmamittausta varten suunniteltiin erillinen AIR-8 mittari, jolla on 
mahdollista mitata seuraavat suureet: 

- lämpötila 

- ilmanpaine (säätila) 

- sisäilman suhteellinen kosteus, kastepisteen laskenta 

- kaasuuntuvat orgaaniset aineet (VOC) formaldehydi, alkoholi, puhdistusaineet 

- pienhiukkaset PM2.5 

- hiilidioksidi 

- otsoni 

- melu- / äänentasomittari, hetkellinen / jatkuva 

 

Tämä mittalaite edellyttää sähkönsyötön osalta pistorasia-asennuksen, mutta tuote liikennöi 

suoraan LoRa verkon kautta langattomasti palveluun. Mittalaite oli käytössä toimistohuoneen 

olosuhdemittauksissa. 
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ERSCO2-laitetta käytettiin molemmissa pilottikohteissa sisäilmaolosuhteiden seurantaan. Laite 

on paristokäyttöinen LoRa radiotekniikalla kommunikoiva sisäilman laatumittari. Se mittaa 

hiilidioksidin määrän, lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden. 

Ilmalämpöpumpun mittaukset 

Ilmalämpöpumpun energiamittarissa (Milessight WS522, maahantuoja Digita Oy) todettiin 

tyyppivika ja valmistaja määräsi tuotteelle takaisinkutsun. Valmistaja on toimittanut korvaavat 

laitteet vasta helmikuussa, joten mittarit on voitu lisätä salkkuihin vasta pilotin loppuvaiheessa. 

Kokeilusalkut 

Yllä mainittujen kokeilujen perusteella toteutettiin kaksi isompaa salkkua, joissa on sisäilman 

laadun ja 3-vaihe-energiamittaukseen soveltuvat mittalaitteet ja anturit. 

Lisäksi valmistettiin AIR-8 tuotenimellä kaksi salkkua, joissa on pienessä koossa erittäin laaja 

anturivalikoima olosuhdemittauksiin. 
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VII. Tulokset ja raportit 

Kiinteistön käyttö kokeilulaboratoriona 

Jos energiasaneeraus kohdistetaan lämmitykseen, on olennaista tietää ainakin mikä osa 

energiankäytöstä on lämmitystä ja myös miten paljon ilmalämpöpumppu vaikuttaa 

energiankulutukseen. Jo näillä tiedoilla voidaan pienissä kiinteistöissä arvioida energia-

remonttien hyödyt. 

Kokeilua varten lämmityksen energiankulutusta seurattiin pilottikohteessa 1 samoissa 

olosuhteissa vuorotellen vesikierrolla ja ilmalämpöpumpulla. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti 

keskityttiin erityisesti arvioimaan miten helppoa ja kustannustehokasta on asentaa mittarit 

kokeilua varten kiinteistöön.  

Muuttujia olivat kokeiluaikana eri lämmitysjärjestelmien energiankulutus, ulkoilman lämpötila ja 

sisäilman lämpötila sekä muut olosuhdetiedot. Sisälämpötilan muuttamisella voidaan tutkia 

lämpötilan laskemisen vaikutusta energiankulutukseen.  

Kiinteistön energiankulutuksen mittaukset ja hiilijalanjälki 

Kokeiluvaiheessa mitattiin vesikiertoisen omakotitalon varaajan sähköenergia. Liitteenä 

olevassa raporttimallissa 1 on energiankulutuksen vertailu viikko 3:n ja viikko 6:n välillä.   

Viikolla 3 ilmalämpöpumppu ei ollut käytössä ja viikolla 6 lämmitys tapahtui vain 

ilmalämpöpumpulla. Grafiikasta näkyy muutos energiankulutuksessa. 

Testin ajaksi kiinteistöstä oli eristetty mittausalueeksi olohuoneen ja neljän muun huoneen 

kokoinen alue n. 100m2. Sillä alalla ilmalämpöpumppu pystyi pitämään yksin 20C:n lämpötilan 

ja vastaavasti 6 termostaattiohjattua vesikiertopatteria vaikutti samaan alueeseen 

vuoroviikkona.  

Veden käytön energiakulutus ja hiilijalanjälki 

Kokeilussa mitattiin erikseen lämpimän veden energiankulutusta. Vesimittarista saadaan veden 
kokonaiskulutus ja mittauksella seurataan jakson ajan veden lämmitykseen käytettyä energiaa.  
 
Muut raportit ja raporttimallit 
 
Anturit ja palvelu pystyvät mittaamaan ja raportoimaan myös monia muita suureita kuten 

sisäilmaolosuhteita. Esimerkkejä muista mittauksista on liitteenä 11-13 olevissa 

Raporttimalleissa. 
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Palvelun demokäyttöliittymä 

 

Demokäyttöliittymä ja kaikki 136 mittauspistettä ovat seurattavissa ja raportoitavissa 
osoitteessa: 
 
https://mittauspalvelu.realin.fi 
Käyttäjätunnus: salkku.tampere 
Salasana: Pgds9253 
 

 

VIII. Yhteenveto ja analyysit 
 

Suomessa on aiemmin tehty energiansäästötutkimuksia yliopistojen ja tutkimuslaitosten 

yhteistyönä. Esimerkiksi ENETE tutkimus on selvitellyt säästöpotentiaaleja pilottia vastaavissa 

olosuhteissa. Tutkimus on tehty jo 2010, joten käytettävissä oleva tekniikka on parantunut ja 

tutkimuksessa mainitut tavoitteet on jopa mahdollisia ylittää. 

ENTETE 2010 Tutkimusmateriaali 4500 kuluttajaa, tyypillinen (121…130m2 omakotitalo. 
Tutkimuksen kokonaistulos: Säästöt 50-60% ovat mahdollisia. 
 
Menetelmät ja laitteet 
Lämmön talteenotto:    15,87% kokonaiskulutuksesta 
Automaatio-ohjattu lämmitys, tilaohjaukset: 15% lämmityskuluista, 9%  

kokonaiskulutuksesta 
Maalämpökaivo:  27…47% lämmityskuluista, 9%            

kokonaiskulutuksesta 
Energiansäästölamput: 13,6…17,0% taloussähköstä, 3,4…4,4%  

kokonaiskulutuksesta 

 

Joiltakin osiltaan tämän kokeiluhankkeen aikana tehdyt mittaukset vahvistavat yllä mainitun 

tutkimuksen tulokset. Vertaamalla Raporttimallissa 1 viikon 4 kulutusta viikkoon 6 voi  

arvioida, että pelkällä ILP:llä lämmittäminen (vko 6) on kuluttanut 30-40% vähemmän energiaa. 

Kun kompensaatioita ulkolämpötilan, sisäilmaolosuhteiden, tilojen käytön ja muiden vaikuttavien 

tekijöiden osalta ei ole tehty, ei numeerisia arvoja ole taulukkomuodossa mahdollista antaa. 

Kaikki tekijät ovat kuitenkin mitattavissa ja mitattu pilotin aikana, joten tarkempi analyysi on 

mahdollinen. Analyysi on kuitenkin aina kohdekohtainen.   

Hyvin halpa energiansäästötapa on omien käyttötottumusten muutos säästöjä suosivaksi. Se 

käy parhaiten antamalla jokaiselle palaute esimerkiksi huoneistokohtaisella energiankulutusta 

indikoivalla näytöllä. Tästä on useita tutkimuksia (USA, EU ja Japani). Niiden mukaisesti 

huoneistokohtainen energiamittaus myötävaikuttaa säästöihin 3…13%, keskiarvo 7%. 
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Pilottijärjestelmässä ei käyttötottumusta merkittäväksi tutkittu, mutta kehitetty palvelu voi toimia 

juuri mainittuna henkilökohtaisena palautteena säästötavoitteista reaaliajassa.   

Pilottijärjestelmässä pyrittiin myös testaamaan konttorissa jaksottaista lämpötilan laskemista, 

mutta testiolosuhteissa muut muuttujat vaikuttivat niin merkittävästi, että suhteellisen vähäistä 

vaikutusta energiansäästöön on vaikea suoranaisesti nähdä grafiikasta. 

Yksi tulevaisuuden avainteknologia on sähkön kulutusjousto Täysin varaavan 

lämmitysjärjestelmän  käyttö optimoidusti sähkön hinnan mukaan mahdollistaa säästön  

3…15%, sähkön hinnoitteluperusteista riippuen. Arvio on mainittu ENETE-raportissa.  

Raportit ja liitteiden raporttimallit 
 
Esimerkkejä mittauksista on liitteenä sivuilla 13-15 olevissa Raporttimalleissa. Raportteja on 

luotavissa demokäyttöliittymän kautta kaikesta mitatusta datasta testijakson ajalta. 

Raporttimallissa 1 on kuvattu asunnon lämmitysenergia vko 3 – vko 6 sekä lämmityksen 

hiilijalanjälki tammikuussa 2022. 

Raporttimallissa 2 on käyttöliittymäkuvat olohuoneen CO2-pitoisuuksista ja konttoritilan 

pienhiukkaspitoisuuden mittaustuloksista. 

Raporttimallissa 3 on kuvattu ulkolämpötila sekä käyttöveden lämmitykseen käytetty energia. 

Ulkolämpötilassa näkyy kaksi aurinkoista talvipäivää, jolloin aurinko paistoi suoraan anturiin. 

 
Pilottikohteen 1 kulutustiedot Tammikuu 2021: 
Kokonaiskulutus  3717,74 kWh 
Lämmitys   1169,36 kWh 
Vesi     163,55 kWh 
Muut   2381,83 kWh , luvussa on mukana n. 30m2 lämmin tila varastossa. 
 

 

Mittaukset tuottavat myös muuta mahdollisesti hyödyllistä tietoa kuten käyntijaksot ja 

huippukulutustiedot.  
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IX. Kaupallinen hyödyntäminen / jatkokehitys 

 
Kokeiluhankkeessa kehitettyjä anturisalkkuja tullaan käyttämään markkinoinnin apuvälineenä ja 

vuokralaitteena. Realin on kehittänyt näihin laitteisiin sisältyvän palvelun vakiomalliseksi siten, 

että kokeilun kustannukset on minimoitu ja sitä voidaan laajasti käyttää alkukartoitukseen. 

Ensimmäiset asiakkuudet toteutuvat 1Q/2022. 

Erittäin todennäköisesti salkkujen anturivalikoimaa tullaan muokkaamaan asiakkuuden mukaan.  

Asiakkailla on varsin usein eri olosuhteet, laitteet ja tavoitteet. Lähes kaikki projektit aloitetaan 

kokeilu- ja demoprojekteilla, jossa asiakkaalle osoitetaan hankkeen säästöt ja muut edut.  

Energian hinnan kohoaminen on luonut asiakkaille merkittävän kiinnostuksen 

energiansäästöremontteihin. Joiltain osin siirrettävillä laitteilla voidaan kartoittaa osa kulutusta 

sekä olosuhteita. Näin voidaan käytännössä mitata saavutettavissa olevat säästöt. Säästöjen 

avulla päästään käsiksi asiakkaan investointilaskelmiin ja remonttien takaisinmaksuaikaan. 

Palvelu kehittyy jatkuvasti erityisesti uusien asiakkuuksien tuomien lisäominaisuuksien myötä. 

Ylläpito ja jatkokehitys on olennainen osa palveluliiketoimintaa. Yksi tulevaisuuden 

avainteknologia on sähkön kulutusjousto Täysin varaavan lämmitysjärjestelmän tuottama 

säästö, kun kulutus optimoidaan sähkön hinnan mukaan, on 3…15%, sähkön 

hinnoitteluperusteista riippuen. Arvio on mainittu ENETE-raportissa.  

X. Yhteystiedot 

Realin Oy 

Yliopistonkatu 58 B 

33100 Tampere 

www.realin.fi 

Y-tunnus: 2590413-7 

 

Valto Koskinen 

myyntipäällikkö 

valto.koskinen@realin.fi 

+358 45 617 2747 

 

Tampere 24.2.2021 

 

 

________________________________ 
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Kaavio 1. Omakotitalon mittaukset. 

 

 
  

Kiinteistö

Koivikko

Osoite Tunnus Pvm Toimenpide Suunnittelu

Realin  OyEnergiamittaus

6AIKA ILPO

18.2.2022

REALIN
PALVELU

INTERNET

PÄÄMITTARI
   (SÄHKÖ)

00000

(A) K
Ä

Y
T

T
Ö

V
E

S
I-

V
A

R
A

A
J
A

00000 00000 00000

MUUT

(B) (C) (D)

WiFi-
liitäntä

L
Ä

M
M

IT
Y

S
V

A
R

A
A

J
A

IL
M

A
L
Ä

M
P

Ö
-

P
U

M
P

P
U

Tampere

FORTUM

ILPO_TRE_1

Fortum
kulutustieto

Foreca
säätieto

LoRa-
lämpötila
ja CO2
olohuone

LoRa-
ulkolämpötila

Pilotti 1



 

24.2.2022 Realin Oy V0.3 13 
 

RAPORTTIMALLI 1 

 ASUNNON LÄMMITYSENERGIA VKO 4 - VKO 6 

ASUNNON LÄMMITYS HIILIJALANJÄLKI TAMMIKUU 2022  
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RAPORTTIMALLI  2 

CO2 OLOHUONE 

PM2,5 KONTTORI 
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RAPORTTIMALLI 3 

ULKOLÄMPÖTILA VKO 7 

KÄYTTÖVEDEN ENERGIAMITTAUS 


