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Agenda
• Hiukan Smart Energy Transition-hankkeesta
• Kokeilujen ja varhaisten käyttäjien rooli

energiakäänteessä
• Helsinkiläisten energiakäänteen kannalta

oleellisia havaintoja
• Uudet asiat leviävät paikallisesti ja siitä eteenpäin
• Normalisoituminen, tuki ja palvelut tärkeitä
• Suunnittelu ≠ toteutus
• Seuranta ja arviointi!
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Smart energy transition –
kuka?
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Hajautettu & vaihteleva tuotanto
Sähkö, lämpö & polttoaineet

Rakennukset, liikenne & energia

Smart energy transition-
mitä?

Uusiutuvan
energian

halpeneminen

Älykkäät
sähköverkot

IoT ja
kysyntäjousto

Sähkön
varastointi ja
power-to-X Netto-nolla-

energiatalot

Uudet
liikennevälineet
ja -järjestelmät

Ilmasto- ja
energia-
politiikka

Uudet liiketoiminnan
ekosysteemit,

toimialarajojen murros

Muutokset tuottajien, kuluttajien
ja palveluntarjoajien rooleissa

Miten Suomi voi menestyä?

Biotalous? Cleantech? Digitalisaatio?



Muutokset tuottajien, kuluttajien ja
palveluntarjoajien rooleissa

Taloista, autoista
ja kaupunki-
infrasta tulee
energian
tuottajia/varastojia
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Kokeilujen rooli?
• Edelläkävijyys, innostaminen, uskon luonti
• Kysyntää ja harjoittelua uusille palveluille
• Uusien ratkaisujen normalisointi
• Oppiminen: uusien osaamisten ja

toimintatapojen kehittäminen
• Oppiminen: eri ympäristöihin sopivien

ratkaisujen valikointi
• Oppiminen: aukkojen ja ongelmien

tunnustaminen!
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Energiakokeilut.fi

7



Helsinkiläiset tekevät
energiakäännettä kokeiluin
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Eko-Viikki

Ilmastokatu

Fiksu Kalasatama
Östersundom
Smart & Clean

Viikin
ympäristö-
talo



Kokeilujen ja edelläkävijöiden
rooli



Uudet asiat leviävät
paikallisesti ja sieltä eteenpäin
• Aiemmat PV-asennukset

lisäsivät uusien asennusten
todennäköisyyttä 15 %-
yksiköllä kuukaudessa samalla
kadulla (Bollinger & Gillingham
2012)

• Yksi PV-asennus korttelissa
aiheutti n. 0,44 uutta asennusta
seuraavalla vuosineljänneksellä
(Graziano & Gillingham 2014)

• Saksassa alle kilometrin
säteellä yksi asennus tuotti 1,3
asennusta lisää vuodessa
(Rode & Weber 2016)
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… jos olosuhteet ovat
suotuisat



v Asuu sähkölämmitteisessä talossa
kaupunkialueella tai taajamassa

v Vähintään keskiasteen koulutus, ikä 30-60 v.
v Kiinnostunut uusista teknisistä ratkaisuista
v Käyttää Internetiä päivittäin

Nykyiset tarpeet ja toimintamallit
• Seuraa sähkönkulutustaan Excel-taulukoilla
• Yrittää viestiä perheelle sähkön säästön

tarpeellisuudesta
• On hankkinut aikaohjattavia termostaatteja sekä

erilaisia lämmitystapamuutoksia
• Tiedon taso eri ratkaisuista vaihtelee
• Seuraa nettifoorumeita/toimii

asukasyhdistyksessä

Esteet ja rajoitteet
• Ei paljon ’ylimääräistä’ rahaa
• Monet ratkaisut ja vaihtoehdot kilpailevat

huomiosta ja ajasta
• Ei luota täysin sähköyhtiön markkinointiin
• Kaipaa todella hyvän evidenssin palvelun

hyödyistä

Lähde: Heiskanen ym. (2013) Asiakkaan näkökulma älykkään sähköverkon palveluihin

Kokeilujen järjestäjien kannattaa tunnistaa
potentiaaliset edelläkävijät ja heidän tarpeensa



Normalisoituminen, tuki ja palvelut
tärkeitä kun siirrytään valtavirtaan
Uutuudet leviävät
valtavirtaan kun
• Ratkaisu on

normalisoitunut osaksi
arjen käytäntöjä ja
käyttäjän
toimintaympäristöä

• Hyödyt on osoitettu
• Ongelmat ratkottu
• (Täydentäviä) palveluja

synnytetty
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Suunnittelu ≠ toteutus
• Miten eri teknologiat

vuorovaikuttavat keskenään
eri toimintaympäristöissä

• Kuka niitä käyttää?
(asukkaat/työntekijät,
huoltoyhtiö, isännöitsijä) ja
mihin/miten?

• Miten seurataan ja
säädetään?

• Mitä uusia osaamisia
vaaditaan ja keneltä?
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Seuranta, arviointi ja niistä
oppiminen
• Jo suunnitteluvaiheessa tärkeä

tietää, miten vaikuttavuutta tullaan
seuraamaan ja mittaamaan –
lähtötilanteen määrittely

• Miten eri ratkaisut
vuorovaikuttavat keskenään ja
erilaisten toimintaympäristöjen
kanssa?

• Miten kokeilusta opitaan ja
innostutaan?

• Miten varmistetaan, että opitaan
sekä onnistumisista että
epäonnistumisista?
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www.smartenergytransition.fi

Kiitos!
eva.heiskanen@helsinki.fi


