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Esipuhe 
 
Vuoden 2018 olen työskennellyt tutkimusavustajana Helsingin yliopiston Kulut-

tajatutkimuskeskuksessa ENERGISE-nimisessä yhteiseurooppalaisessa Horizon 

2020 -ohjelman hankkeessa. Hankkeessa tutkitaan käytäntöteorian viitekehyk-

sestä 320 eurooppalaisen kotitalouden kykyä muuttaa arkisia tottumuksiaan, ja 

sen toteutuksessa avustamaan etsittiin graduntekijää, joka saisi samalla opinnäy-

tetyöhönsä aineistoa. 

Haluan antaa suuret kiitokset graduohjaajilleni Senja Laaksolle ja Janne Hukki-

selle, joilta sain erinomaista ohjausta ja kannustavaa palautetta. Työntekoani 

auttoi huomattavasti myös esimieheni Eva Heiskanen, joka antoi monenlaista tu-

kea artikkeli-ideoista luonnosten kommentointiin. Arvokasta palautetta ja hyviä 

ehdotuksia sain myös muilta graduseminaarilaisilta (johon kuului myös väitös-

kirjatutkijoita), erityisesti Roope Kaaroselta ja Marja Salolta. 

Lisäksi kiitos kuuluu Kuluttajatutkimuskeskuksen ENERGISE-tiimille, johon 

Laakson ja Heiskasen lisäksi kuuluvat Eeva-Lotta Apajalahti, Kaisa Matschoss, 

Jenni Happonen ja Liisa Kallio; sekä tutkimusavustajakollegalleni Siiri Söyrin-

gille, joka ahkeroi samanaikaisesti omaa graduaan Kuluttajatutkimuskeskuk-

sella. Kaikilta heiltä olen saanut tukea ja tuoreita ajatuksia, kun omani ovat alka-

neet kiertää kehää.  

Kiitän myös kaikkia haastateltavia heidän ajastaan ja rakentavasta yhteistyöstä. 

 

Helsingissä 13. lokakuuta 2018. 

Jari Kolehmainen  
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Käsitteet 

Taulukkoon 1 on kerätty tiivistelmä keskeisistä käsitteistä. Ne on selitetty tai niitä 

on sovellettu tarkemmin jäljempänä tutkielmassa, viittauksen mukaisessa koh-

dassa. Määrittelykenttä (G = globaali eli esiintyy aiemmassa tutkimuksessa, 

T = tämä tutkimus) kertoo, onko kyseessä yleisesti tunnettu käsite vai tätä tutki-

musta varten muotoiltu käsite. 

Taulukko 1. Käsitteet. 

Käsite Lyhyt kuvaus 
Määr. 
kenttä  

Tark.  
luvussa 

Hiilijalanjälki 

Tarkastellun palvelun, tuotteen tai toiminnan aiheuttama il-
mastokuorma, jota mitataan päästöjen hiilidioksidiekviva-
lenttien massana (perusyksikkö kgCO2e). Eri kaasupäästöt 
lämmittävät ilmakehää eri tavoin, joten hiilijalanjälkitarkas-
telussa niiden massa muutetaan vastaamaan sellaisen hiilidi-
oksidimäärän massaa, joka aiheuttaisi saman lämmitysvaiku-
tuksen. 

G 3.2 

HomeLab 

Living labin sovellus, jossa toimintakenttänä ovat tutkimus-
kohteiden kodit. Kun toimintakenttänä on todellinen ympä-
ristö, epävarmuustekijöitä, kuten toisiinsa linkittyviä käytän-
töjä on helpompi havaita ja käsitellä. 

Ks. Devaney & Davies (2017) 

G 2.4 

Ilmaston- 
muutos- 
potentiaali 

Kotitalouksien tekemän muutoksen mahdollisuus hillitä il-
mastonmuutosta huomioiden sekä muutoksen vaikutus pääs-
töihin että sen toteutukseen kykenevien kotitalouksien 
määrä. 

Ilmastonmuutospotentiaali = toteutettavuus × vaikuttavuus. 

T 3.5 

Kokeilu 

Kokeilulla tarkoitetaan jollain tapaa rajattua tavoitteellista 
toimintaa, joka on tietyssä yhteydessä uutta ja lopputuloksel-
taan epävarmaa. Kokeiluissa on eritasoisia tavoitteita yksit-
täisen idean testaamisesta systeemisen muutoksen aikaan-
saamiseen. (Annala ym. 2016, 12, 32.) 

G 2.4 

Kotitalouskilo 

Määrittämäni ilmastonmuutospotentiaalin mittayksikkö, 
joka kertoo tietyn muutoksen ilmastovaikutuksen hiilidioksi-
diekvivalenttikilogrammoina (kgCO2e). Yksikössä kerrotaan 
muutoksella aikaansaatu kotitalouskohtainen päästövähen-
nys ja muutokseen kykenevien kotitalouksien määrä, joten 
tulokseksi saadaan arvio kyseisen muutoksen kokonaisvaiku-
tuksesta ilmastoon, eli ilmastonmuutospotentiaalista. 

T 3.5 
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Käsite Lyhyt kuvaus 
Määr. 
kenttä  

Tark.  
luvussa 

Käytäntö 

Käytännöllä (tai sosiaalisella käytännöllä) tarkoitetaan ihmi-
sen havaittavan käytöksen taustalla olevaa laajempaa, ajassa 
ja paikassa esiintyvää ”oliota”, jonka ilmentymänä voi nähdä 
toimintatavan tai rutiinin, jota ihmiset toistavat arkielämäs-
sään. Käytännöt muotoutuvat sosiaalisessa kontekstissa. 
(Shove 2014.) 

Käytännöt koostuvat elementeistä, joiden tarkka määrä ja si-
sältö vaihtelevat tutkijan mukaan, mutta tässä tutkimuksessa 
ne ovat materiaalit, kompetenssit ja merkitykset (esim. Shove 
& Pantzar 2005; Shove, Pantzar & Watson 2012). 

G 
2.1 

2.2 

Living lab 

Tutkimuskonsepti, jossa tutkimus on avoin yhdessä luomi-
selle (co-creation), jolloin tutkimuskohteista tulee aktiivisia 
subjekteja, jotka edistävät tutkimusta (Liedtke ym. 2012; 
Heiskanen, Laakso & Matschoss 2018). 

G 2.4 

Marginaali-
tuotanto 

Se osa sähköntuotannosta, jota säädellään kulutuksen mu-
kaan ja on sen hetken kallein tuotantomuoto. Useimmiten 
hiilivoimaa (Hippinen & Suomi 2012). 

G 3.4.3 

Materiaali- 
jalanjälki  

Materiaalijalanjälki, jota mitataan MIPS-menetelmällä (Ma-
terial Input Per Service unit) on ”ekotehokkuuden mittari, 
jonka avulla lasketaan, kuinka paljon luonnonvaroja on kulu-
nut jonkin tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana” 
(Lettenmeier ym. 2015). 

G 4.3 

Muutos- 
kokeilu 
(transition  
experiment) 

Innovatiivinen pienen skaalan projekti, joka lähtökohta on 
yhteiskunnallinen haaste (eikä jokin teknologinen uudistus, 
kuten sosioteknisissä kokeiluissa usein on), keskeisenä kei-
nona oppiminen ja lopputuloksena kontribuutio yhteiskun-
nallisen haasteen ratkaisuun (van den Bosch & Rotmans 
2008).  

G 2.4 

Rebound- ja 
backfire  
-vaikutus 

Osa tietyssä toimenpiteessä saavutetuista säästöistä menete-
tään toimenpiteeseen liittyvien muiden muutosten johdosta, 
mikä tunnetaan rebound-vaikutuksena. Esimerkiksi energiaa 
säästävän valaistuksen ympäristöhyödyistä osa menetetään, 
jos valaistusta aletaan käyttää aiempaa enemmän. Backfire 
on vaikutuksen äärimmäinen ilmentymä, jossa rebound-vai-
kutus ylittää muutoksen aiheuttamat hyödyt. (Laakso, 
Heiskanen & Matschoss 2017.) 

G 3.4.3 

Spin-off- tai 
spillover  
-vaikutus 

Spin-off (tai spillover) on rebound-vaikutuksen vastakohta, 
jossa säästöt yhdellä osa-alueella indusoivat ympäristöystä-
vällisempää käyttäytymistä myös muilla osa-alueilla (Laakso, 
Heiskanen & Matschoss 2017). 

G 3.4.3 
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1 Johdanto 

Vuonna 2005 Japanissa havahduttiin siihen, että kesäisin toimistorakennuksia 

jäähdytettiin runsaasti, jotta työntekijöille ei tulisi liian kuuma puvuissaan. Ti-

lanne oli järjenvastainen: miksi pukeutua kesällä niin lämpimästi, että energiaa 

on tuhlattava tilojen jäähdytykseen? Tähän käytäntöön kyllästyneinä Japanin 

valtionhallinnossa päätettiin säätää valtion hallinnoimien rakennusten ilmas-

tointia niin, että jäähdytys käynnistyi vasta 28 celsiusasteessa. Samalla rohkais-

tiin ihmisiä pukeutumaan kevyemmin, esimerkiksi pääministeri näytti mallia pu-

keutumalla lyhythihaisiin paitoihin virallisissakin tilaisuuksissa. Hankkeesta tuli 

menestys. Pukeutumistyyli levisi liike-elämään ja toimistoissa tuli hyväksytyksi 

pukeutua aiempaa kevyemmin. Kevyempään toimistopukeutumiseen tottuneille 

naisille ei enää tullut kylmä. Vaatevalmistajatkin liittyivät mukaan ja kehittivät 

varta vasten vaatemallistoja kesäisiin toimistoihin. (Shove, Pantzar & Watson 

2012; Shove 2014.) 

Projektin nimi oli Cool Biz. Mikä teki juuri siitä niin suuren onnistumisen, että 

ihmiset siirtyivät suurissa määrin kestävämpään elämäntapaan – sen sijaan, että 

olisivat saaneet vaatetyylinsä muutoksesta potkut? Menestyksen voi selittää käy-

täntöteorialla. Käytäntöteoria näkee ihmisen toiminnan koostuvan käytän-

nöistä, joista suoraan havaittavissa oleva käytös on vain jäävuoren huippu. Käy-

täntöteoreetikko Elizabeth Shove (2014) määrittelee käytäntöjen olevan –  

– tunnistettavia, ajassa ja paikassa esiintyviä olioita, jotka ovat riippuvaisia elemen-
teistään ja joita suorittavat kohortit enemmän tai vähemmän johdonmukaisia kanta-
jia. 

(Shove 2014), suomennettu 

Koska kotitaloudet tuottavat globaalisti 72 prosenttia ja Suomenkin kasvihuone-

kaasupäästöistä noin 70 %, on perusteltua tarkastella käytäntöjä juuri kotitalous-

kontekstissa (Salo, Nissinen, Mäenpää, ym. 2016; Salo & Nissinen 2017). Sen li-

säksi, että käytäntöjen muuttamisella on keskeinen rooli energiankäytön ja muun 

kulutuksen vähentämisessä, tekojen on oltava riittävän vaikuttavia. Samoin nii-
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den leviämismahdollisuudet määrittävät muutoksen ilmastohyötyä. Tässä tut-

kielmassa pyrin selvittämään näitä haasteita tarkastelemalla kahta kulutuksen 

osa-aluetta neljässä suomalaisessa pienen mittakaavan kokeiluhankkeessa. Mää-

rittelen tällaiset interventiot HomeLabeiksi, sillä niissä hyödynnetään living lab 

-konseptia sovellettuna kotiympäristöön (Liedtke ym. 2012; Devaney & Davies 

2017). Operationalisoin tarkastelun seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi: 

1) Miten suomalaiset HomeLab-toteutukset pyrkivät vaikuttamaan sähkö-

laitteisiin ja liikkumiseen liittyviin käytäntöihin? 

2) Millainen potentiaali hillitä ilmastonmuutosta sisältyy sähkölaitteiden 

käyttöön ja liikkumiseen kotitalouskontekstissa? 

 

Tarkastelemani neljä suomalaista HomeLab-interventiota ovat Ekokoti, Ilmasto-

katu, Tulevaisuuden kotitalous ja Vähähiilinen huhtikuu. Sähkölaitteiden käytön 

ja liikkumisen muutoksiin pyrittiin jokaisessa tarkastelemassani hankkeessa, ja 

ne muodostivat kaksi yhtenäistä kokonaisuutta, joiden vertailu on mielekästä 

sekä hankkeiden välillä että keskenään.  

Aineistona käytän kustakin projektista pääosin julkisesti saatavilla olevaa mate-

riaalia sekä projektihenkilöstölle tekemiäni teemahaastatteluja. Haastattelin yh-

teensä seitsemää asiantuntijaa, kahta joka hankkeesta1. Ensimmäiseen tutkimus-

kysymykseen voi esittää vastauksen aineiston ja teoreettisen viitekehykseni 

perusteella. Potentiaalin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen eli ilmastonmuutos-

potentiaalin arvioiminen on tehtävä kvalitatiivisesti projektien saavuttamista il-

mastohyödyistä ja aikaisemmista energiankulutukseen liittyvistä tutkimuksista 

tehdyn synteesin avulla. Määritän ilmastonmuutospotentiaaliksi vaikuttavuu-

den ja toteutettavuuden tulon, sillä ne lopulta määräävät, onko tietyn käytännön 

muuttamisella saavutettavissa merkittäviä ilmastohyötyjä. Vaikka ainoastaan 

kahteen osa-alueeseen rajattu ilmastonmuutospotentiaali ei pysty kertomaan in-

terventioissa saavutettujen kokonaissäästöjen mittakaavaa, tätä kehittämääni 

mittaria voidaan hyödyntää jatkossa kaikenlaisten muutosten arviointiin, mikä 

                                                 

1 Yksi haastateltava oli kahdessa projektissa mukana, mikä antoi hyvän tilaisuuden vertailla näitä hankkeita. 
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tekee ilmastonmuutospotentiaalista hyödyllisen instrumentin ja tämän tutkiel-

man merkittävän tuloksen. 

Vaikuttavuudella tarkoitan projektissa tehtyjen muutosten tuottamaa hiilijalan-

jäljen pienenemistä. Jalanjäljen laskemisessa on otettu huomioon, että lyhytkes-

toisten interventioiden aikana kaikkia energiaa säästäviä muutoksia ei ehditä to-

teuttaa. Siksi osa säästöistä on laskennallisia, eivätkä ne näy suorissa 

energiamittauksissa kuten sähkölaskussa. 

Toteutettavuus puolestaan kertoo, onko interventioilla potentiaalia levitä laajem-

min yhteiskuntaan. Esimerkiksi julkisen liikenteen tai yhteiskäyttöautojen vuok-

rauspalvelun tulee olla saatavilla ympäri maan, jotta kaikki kotitaloudet niitä voi-

vat hyödyntää. Arvioin sekä vaikuttavuutta että toteutettavuutta viisiportaisella 

asteikolla.  

Seuraavassa luvussa esittelen käyttämäni teoreettisen viitekehyksen, joka perus-

tuu käytäntöteoriaan kokeiluiden kontekstissa. Pääluvussa kolme esittelen käyt-

tämäni aineistot ja menetelmät tutkimuksen toteuttamiseen, ja esittelen tulokset 

pääluvussa viisi. Perinteisen IMRD-rakenteen (Introduction, Methods, Results, 

Discussion) suhteen olen sallinut itselleni yhden poikkeaman: pääluku neljä esit-

telee yksi kerrallaan tutkimani hankkeet. Luvussa on aineistolukuun sopivia ele-

menttejä, mutta se sisältää myös esimerkiksi tulkintaa haastatteluaineistosta, 

mikä on oleellista riittävän perusteellisen kuvan saamiseksi hankkeista. Nämä tu-

lokset eivät kuitenkaan ole suoria vastauksia tutkimuskysymyksiin, joten katsoin 

paremmaksi pitää ne tulosluvun ulkopuolella, sillä sen fokus on vahvasti tutki-

muskysymyksissä.  

 

2 Teoria 

Tässä tutkielmassa käytän teoreettisena viitekehyksenäni käytäntöteoriaa, eri-

tyisesti Shoven, Spurlingin, Pantzarin ja Watsonin tulkitsemina. Tässä luvussa 

kuvailen teoriaa viitekehyksen kannalta keskeisiltä osin, ja lisäksi kokoan lyhyesti 

näkemyksiä kokeiluista, jollaisia tarkastelemani hankkeet pohjimmiltaan ovat. 
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2.1 Aiempi tutkimuskirjallisuus ja käytäntöteorian tunnettuus 

Shoven (esim. 2014) edustama käytäntöteoreettinen käsitekehikko nojaa pitkään 

perinteeseen sosiologiassa ja yhteiskuntateoriassa (Schatzki 1996; Bourdieu 

1977; Reckwitz 2002). Teorian vaiheet voidaan Rinkisen (2015, 22) mukaan kar-

keasti jakaa kolmeen aaltoon, josta ensimmäistä edustavat esimerkiksi Bourdieu 

(1977) ja Giddens (1984), joiden lisäksi Rinkinen mainitsee Wittgensteinin, Hei-

deggerin, Marxin ja Foucaultin tutkimusperinnön, jossa käyttäytymistä ei nähdä 

pelkkänä yksilön valintojen ja yhteiskunnan rakenteiden summana (Shove, 

Pantzar & Watson 2012; Rinkinen 2015). Rinkisen mukaan käytäntöteorian toi-

sen aallon aloitti Schatzki (1996), jota seurasi Reckwitz (2002), Warde (2005) ja 

myöhemmin Shove, Pantzar ja Watson (2012). Tätä aaltoa yhdistää ajatus aikai-

sempien sosiaalista muutosta koskevien käsitysten haastamisesta ja käytäntöjen 

esittämisestä itsenäisinä, eri elementeistä koostuvina olioina. Kolmannen aallon 

muodostavat tutkimukset, joissa käytäntöteoriaa sovelletaan empiirisesti, mitä 

kautta toisen aallon teoriakonsepteja voidaan tutkia ja parantaa (Rinkinen 2015, 

22–23). Tällaista tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Gram-Hanssen (2011), 

Halkier & Jensen (2011) ja Sahakian & Wilhite (2014). Näiden lisäksi nostan esiin 

Nicola Spurlingin (esim. Spurling ym. 2013; Shove & Spurling 2013), joka kuvaa 

ansiokkaasti erityisesti käytäntöjen muuttamiseen liittyviä näkökohtia.   

Käytäntöteorian vahva esiintulo kestävän kulutuksen kirjallisuudessa voidaan 

ajoittaa 2010-luvun alun molemmille puolille, jolloin julkaistujen artikkeleiden 

ja teosten määrä alkoi kasvaa voimakkaasti2. Pitkähköstä taustastaan ja näkyvyy-

den kasvamisesta huolimatta käytäntöteorian laajaa läpimurtoa yhteiskuntapo-

liittisissa interventioissa ei voi katsoa tapahtuneen (esim. Keller, Halkier & 

Wilska 2016). Usein niissä kuitenkin voidaan vaikuttaa käytäntöihin, vaikka 

suunnittelijat eivät olisikaan tutustuneet käytäntöteoriaan; sen vuoksi myös täl-

laisia projekteja on mielekästä tutkia käytäntöjen näkökulmasta. Esimerkkejä tä-

                                                 

2 Esimerkiksi Google Scholar -hakukoneessa (http://scholar.google.com) hakusanalla ”practice theory” löytyvien artik-
keleiden määrä 9.2.2018: 1995–1999 3 310 kpl, 2000–2004 5 530 kpl, 2005–2009 11 100 kpl, 2010–2014 17 300 kpl. 
Löydettävissä olevien artikkeleiden kokonaismäärissä ei ole tämän suuruusluokan trendiä, joten kasvua ei voi selittää 
sillä, että takavuosien tutkimuksia olisi huonommin löydettävissä Scholar-palvelussa. 

http://scholar.google.com/
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mäntyyppisistä käytäntöihin vaikuttavista interventioista, joiden omissa viiteke-

hyksissä käytäntöteoriaa ei suoraan mainita, ovat Lontoon ruuhkamaksujärjes-

telmä (Shove & Walker 2010) sekä johdannossa mainitsemani Japanin Cool Biz 

(Shove 2014).  

Samoin kuin näissä esimerkeissä, myös omassa aineistossani käytäntöteoriaan 

viitataan niukalti, vaikka moni hankkeissa toteutetuista toimenpiteistä pyrkii 

juuri käytäntöjen muuttamiseen (ks. luku 5.3). Politiikassakaan käytäntöteoria ei 

ole ollut erityisen näkyvässä roolissa. Tästä huomauttaa esimerkiksi Shove, jonka 

mukaan erityisesti ilmastonmuutoskontekstissa käytäntönäkökulma pitäisi ottaa 

enemmän keskiöön (Shove 2014). 

2.2 Käytäntöteorian keskeiset periaatteet 

Käytäntöteoriassa ihmisten havaittava käytös nähdään osana laajempaa käytän-

töä (Spurling ym. 2013). Sen sijaan, että ihminen nähdään pelkkänä itsenäisiä 

valintoja tekevänä toimijana, hänen valintansa ovat sosiaalisessa kontekstissa 

olevia toimintatapoja ja rutiineja – tyypillisesti käytöstä, jota pidetään ”normaa-

lina”. Näitä kutsutaan käytännöiksi (practice). Teoria tarkastelee käytäntöä itse-

näisenä oliona, joka syntyy, elää ja kuolee sen mukaan, miten käytännön välittä-

jät (carriers) eli niitä toistavat ihmiset käyttöönottavat, uudelleenmuotoilevat ja 

hylkäävät niitä (Reckwitz 2002). Yhdellä käytännöllä on monta ulottuvuutta: jo 

mainitsemani sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi esimerkiksi materiaalinen, tieto-

taidollinen (know-how), sääntöihin nojaava ja kehollinen ulottuvuus. Nämä hie-

man poikkeavat kirjoittajasta riippuen, mutta eri tutkijoiden näkemyksistä voi-

daan koota seuraavat kolme ulottuvuutta, jotka esiintyvät erinimisinä useimmilla 

tutkijoilla: materiaalit, kompetenssit ja merkitykset. Näitä kutsutaan käytäntö-

jen elementeiksi. Jotta käytäntö syntyy ja elää, näiden elementtien on osuttava 

yhteen (Shove, Pantzar & Watson 2012, 25). Vaikka esimerkiksi Gram-Hanssen 

(2011) kritisoi lähestymistapaa liian yksinkertaistetuksi (hänen mielestään kom-

petensseja on kahdenlaisia), käytetään tätä jaottelua laajalti kirjallisuudessa 

(esim. Shove, Pantzar & Watson 2012; Spurling ym. 2013; Shove 2014). Näin ol-

len käytän sitä myös analysoidessani valitsemiani energiansäästöhankkeita.  
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Käytäntöjen materiaalielementti käsittää Shoven ym. mukaan ”esineet, infra-

struktuurin, työkalut, laitteet ja kehon itsensä” (Shove, Pantzar & Watson 2012, 

23). Tämän jaottelun perusteella esimerkiksi polkupyöräilyssä kehon tuottama 

lihasvoima voidaan lukea materiaaliseksi elementiksi, mutta raja kompetenssien 

kanssa ei välttämättä ole yksiselitteinen: esimerkiksi lihaskunnon kohottaminen 

(jotta voitaisiin pyöräillä nopeammin ja pidemmälle) voidaan yhtä hyvin nähdä 

kompetenssielementin kehittämisenä kuin materiaalisena muutoksena. Sel-

vempi tapaus materiaalisesta muutoksesta ovat uudet hankinnat ja vastaavat ra-

halliset investoinnit, kuten ekosähköön vaihtaminen. 

Warden (2005) mukaan kompetenssit voivat viitata niin taitoon toimia oikein 

tietyissä sosiaalisissa tilanteissa kuin konkreettisempaan osaamiseen esimerkiksi 

liikennesäännöistä tai ruoanlaitosta. Myös Gram-Hanssen (2011) jaottelee kom-

petenssit kahteen luokkaan: tietotaitoon ja ruumiillisiin tapoihin, sekä teoreetti-

seen tietoon ja sääntöjen osaamiseen. Tässä tutkielmassa en näe tarvetta näin 

hienojakoiseen jaotteluun, vaan pidän kompetensseja henkilön taitoina, tietoina 

ja kykyinä, jotka ovat välttämättömiä käytännön olemassaololle.  

Merkityselementtiä Shove, Pantzar ja Watson (2012, 23–24) pitävät hankalana, 

sillä sen määrittely käytäntöteoreettisissa artikkeleissa eroaa kirjoittajasta riip-

puen. He määrittelevät merkityksen olevan käytännön toistajan antama merkitys 

toistamalleen toiminnalle tietyllä ajanhetkellä (mt.). Merkitys vastaa siis kysy-

mykseen miksi tai mitä tarkoitusta varten tarkasteltava käytäntö on olemassa, 

kuitenkin huomioiden sen, että vastaukset näihin kysymyksiin ovat subjektiivisia 

eli ne eroavat vastaajasta riippuen, vaikka käytäntö pysyisi samana (esimerkiksi 

yksi pyöräilee ensisijaisesti kuntoa kohottaakseen, toinen taittaakseen kätevim-

min työmatkansa). 

Käytäntöteoriassa käytännöt nähdään itsenäisinä olioina, jotka ”pysyvät hen-

gissä” niin kauan kuin ihmiset toistavat niitä (Shove & Walker 2010). Näin ollen 

esimerkiksi suihkussa käyntiä ei nähdä vain yksilön itse valitsemana toimintana, 

vaan käytäntönä, joka ohjaa hänen toimintaansa. Käytännön käsite on lähellä ru-

tiinia, mutta kaikki toiminta ei lähde pelkästä rutiinin suorittamisesta; esimer-

kiksi päivittäinen suihkussa käynti ei ainoastaan ole rutiininomainen rituaali, 
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vaan se myös vastaa käsitystämme siitä, mikä on normaalia ja hyväksyttävää 

(Shove & Walker 2010). Kerran viikossa peseytyvää ihmistä pidetään nyky-yh-

teiskunnassa epänormaalina ja jopa likaisena. Tässä tapauksessa rutiinin suorit-

taminen ei ole välttämättä edes tärkein käytäntöä ylläpitävä voima ainakaan sil-

loin, jos henkilö kokee suihkun rasittavaksi. Sen sijaan tällöin keskeinen tekijä on 

suihkun merkitys puhtaana pysymisen kannalta. Helposti havaittava toiminta 

onkin tulosta syvemmälle juurtuneiden elementtien interaktiosta. Suihkukäytän-

nön mahdollistavat materiaaliset olosuhteet kuten vesi-infrastruktuuri ja suihku-

huone, tietotaito, jota tarvitaan suihkussa käyntiin, sekä merkitys, jonka takia 

suihkussa käydään. Tällaisesta kompleksisesta lähestymistavasta käytetään käsi-

tettä käytäntö oliona, kun pelkän havaittavan käytöksen tarkastelu on näkökul-

maltaan käytäntö toimintana (ks. Kuva 1). Käytännön voi ajatella olevan jää-

vuori, josta näkyvä toiminta muodostaa vain huipun ja loput jäävät pelkän 

näköaistin varassa toimivalle havainnoijalle piiloon. (Spurling ym. 2013.) 

Käytännöt ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa (Røpke & Christensen 2013, 52). Esi-

merkiksi ruokakaupassa käynti riippuu liikkumisesta, ruoanvalmistustavasta ja 

muista kaupassakäynnin ja ruoan käsittelyn yhteydessä suoritettavista käytän-

nöistä. Jos yhtä käytäntöä muuttaa, vaikuttaa se väistämättä myös muihin käy-

täntöihin, jotka ovat siihen sidoksissa. Vaikutukset voivat olla yllättäviä ja vaike-

asti ennakoitavia. Tämän huomioon ottaminen interventioissa vaatii 

joustavuutta; kokemuksista syntyvän palautteen kautta voidaan interventiota (tai 

muita käytäntöjen muuttamiseen 

tähtääviä toimia) kehittää vastaa-

maan muuttunutta tilannetta. Esi-

merkiksi Ilmastokatu -hankkeessa 

(luku 4.2) Vantaalla korvattiin au-

tolla ajoa tavarankuljetuspolkupyö-

rillä. Tässä tapauksessa ennakoimat-

tomaksi ongelmaksi nousi se, että 

näiltä polkupyöriltä puuttuivat pysä-

köintimahdollisuudet kaupan pi-

halta. Palautekehä eteni siten, että 
Kuva 1. Käytäntöjen jäävuori (Spurling ym. 2013, 

muokattu). 

Käytäntö toimintana 
 
Yksilöiden havaittava 
käytös 
 
Käytäntö oliona 
 
Sosiaalisesti jaetut 
maut ja tarkoitukset 
 
Tieto ja taidot 
 
Materiaalit ja  
infrastruktuuri 
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pyöriä varten maalattiin muutama parkkiruutu (Seppälä ym. 2017, 29). Tämä 

mahdollisti pyöräilykäytännön jatkumisen ja kaupassakäynnin ilman autoa. 

2.3 Kestävän kulutuksen interventioiden arviointi 

käytäntöteorian näkökulmasta 

Wolff ja Schönherr (2011) jakavat mahdolliset politiikkatoimet neljään ryhmään: 

regulatiivisiin, taloudellisiin ja kommunikatiivisiin instrumentteihin sekä menet-

telytapa- ja itsesäätelyinstrumenttiin. Instrumentit voivat kohdistua sekä kulut-

tajien käyttäytymiseen että ympäristöön, jossa valintoja tehdään. Käytäntöteo-

rian näkökulmasta erityisesti sosiaalisen ympäristön vaikutus on merkittävä 

tekijä käytäntöjen muotoutumisessa, kuten seuraava esimerkki osoittaa. 

Vuonna 2017 ilmestyneessä artikkelissa Genus ja Jensen (2017) tutkivat kotita-

louksien lamppujen käyttöä kahdella asuinalueella Tanskassa. He huomasivat, 

että toisella alueella energiansäästölamppuja pidettiin normaalina valaistuksena, 

kun toinen alue luotti enimmäkseen hehku- ja halogeenilamppuihin. Siinä, missä 

hehkulamppuvaltaisissa kotitalouksissa energiansäästölamppuihin siirtyminen 

nähtiin idealistisena uhrauksena, joka vähensi asumismukavuutta, energiansääs-

tölamppuja suosineella asuinalueella ei nähty lamppujen huonontavan elämän-

laatua tai olevan tyytymättömyyden aihe. Tutkijat päättelivät, että jälkimmäisen 

asuinalueen asukkaat olivat kollektiivisesti määritelleet uudestaan mukavuuden 

käsitteen ja kehittäneet kompetensseja, jotka sallivat energialampuille tyypillisen 

kylmemmän valon3 pitämisen soveliaana (eräs pariskunta oli esimerkiksi valin-

nut valaisimen siten, että siitä tuleva valo koettiin ”lämpimäksi” energialampusta 

huolimatta). (Genus & Jensen 2017.) 

Esimerkki alleviivaa sitä, kuinka suuri vaikutus ympäröivällä yhteiskunnalla on 

käsityksiimme viihtyisyydestä ja sopivista käytännöistä. Pelkästään yksilön käyt-

täytymisen tutkiminen ei käytäntöteorian mukaan olekaan tehokas keino ym-

märtämään, miksi valinnat ovat sellaisia kuin ovat. Johdannossa mainitsemani 

                                                 

3 Artikkelin aiempi versio esiteltiin jo vuonna 2014, jolloin energiansäästölamppujen valo poikkesi havaittavasti hehku-
lamppujen sävystä. Tämän päivän LED-valaisimet muistuttavat hehkulamppuja niin paljon, että valojen sävyn erottami-
nen voi olla vaikeaa tottuneellekin katsojalle. 
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Japanin Cool Biz on toinen esimerkki käytäntöjen sosiaalisuudesta. Jos joku olisi 

keventänyt vaatetustaan omin päin, hän olisi voinut joutua irtisanotuksi, mutta 

levitessään laajemmin yhteiskunnassa muuttuneesta pukeutumiskäytännöstä 

tuli yleisesti hyväksytty tapa toimia. 

Wolff ja Schönherr (2011) tunnustavat myös käytäntöjen tärkeyden intervention 

onnistumisessa. Verplanken ja Wood (2006) korostavat niin ikään pelkän infor-

maation jakamisen olevan interventiona lähes hyödytön, kun vastassa ovat sy-

vään juurtuneet tavat. Heidän mukaansa tehokkaampi keino muutoksen aikaan-

saamisessa ovat informaation yhteydessä toteutetut ympäristön tai kontekstin 

muutokset (mt.). Shoven, Pantzarin ja Watsonin (2012, 143–144) mukaan tämä-

kin lähestymistapa on liian yksilökeskeinen, sillä siinä konteksti nähdään pelk-

känä ulkoisena ”paineena”, mikä on tarkastelukehyksenä liian rajoittunut kuvaa-

maan käytäntöjä todenmukaisesti. Niiden muuttamiseen käytäntöteoreetikot, 

kuten Spurling ym. (2013), ehdottavat kolmenlaista lähestymistapaa: 

1. Käytäntöjen muokkaaminen (”re-crafting practices”). 
2. Käytäntöjen korvaaminen (”substituting practices”). 
3. Käytäntöjen vuorovaikutusten muuttaminen (”changing how practices inter-

lock”). 

(Spurling ym. 2013) 

Käytäntöjen muokkaaminen on Spurlingin ym. mukaan lähellä perinteisempien 

käyttäytymisen muutokseen tähtäävien interventioiden toimintatapaa. Käytäntö-

teoria kuitenkin haastaa systemaattiseen ajatteluun, jossa kaikki käytännön ele-

mentit on otettava huomioon, joko muuttamalla niitä kaikkia tai niiden välisiä 

suhteita. Yhtenä esimerkkinä Spurling kertoo Iso-Britanniassa olevan uusien ko-

tien pisteytysjärjestelmän, jonka avulla kodit voidaan suunnitella energiatehok-

kaammiksi. Yksi muutos on suunnitella huoneet siten, että ne kannustavat luon-

nostaan vähähiiliseen elämäntapaan. Näennäisesti muutos koskee vain yhtä 

elementtiä, materiaalista, mutta uudelleenorganisoinnin tavoitteena on muuttaa 

elementtien välisiä suhteita. Tämän ajatellaan lopulta johtavan käytäntöjen ko-

konaisvaltaisempaan kehittymiseen ympäristöystävällisempään suuntaan. 

(Spurling ym. 2013.) Myös edellä kuvaamani lamppuesimerkki voidaan sijoittaa 

tähän luokkaan: uudet lamput ja valaisimet käsittivät materiaalielementin; taito 
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sijoitella ja käyttää lamppuja miellyttävän valon aikaansaamiseksi kompetens-

sielementin; ja mukavuuden uudelleenmäärittely merkityselementin (Genus & 

Jensen 2017). Kun kaikki elementit muuttuivat, käytännön muotoutuminen kes-

tävämmäksi tuli mahdolliseksi (tutkimus ei kuitenkaan ollut interventio, vaan 

vertaili jo muotoutuneita käytäntöjä). Samoin tapahtui Cool Biz -esimerkissä, 

jossa pukeutumiskäytännössä muuttuivat vaatteet (materiaali), taito valita oikeat 

vaatteet oikeaan tilanteeseen (kompetenssi) sekä pukeutumisen hyväksyttävyys 

(merkitys). 

Käytäntöjen korvaaminen tähtää ei-halutun käytännön poistamiseen korvaa-

malla se toisella käytännöllä (Spurling ym. 2013). Sopivissa olosuhteissa esimer-

kiksi pyöräily voi täyttää ihmisen tarpeen liikkumiseen yhtä hyvin kuin autolla 

ajaminen. Tällöin tarve autoiluun voi vähentyä niin paljon, että oman auton 

omistaminen ei ole enää järkevää. Esimerkiksi tarkastelemassani Tulevaisuuden 

kotitalous -hankkeessa (luku 4.3) yksi perhe oli luopunut autostaan juuri ennen 

projektin alkua ja korvannut sen taakkapyörällä. Koska käytännöt ovat sosiaali-

sia, niiden korvautuminen voi lopulta johtaa muutokseen siinä, mitä ihmiset kol-

lektiivisesti pitävät ”normaalina”, kuten pyöräilyn näkeminen luonnollisena päi-

vittäisen liikkumisen toteutustapana (jota puolestaan voidaan pyrkiä edistämään 

esimerkiksi pyöräilyä suosivilla infrastruktuuriratkaisuilla). Jos käytännön kor-

vaaminen kokonaan ei onnistu, kahden kilpailevan käytännön – esimerkiksi pyö-

räilyn ja autoilun – keskinäistä suhdetta voi muuttaa ympäristölle edullisempaan 

suuntaan: tässä tapauksessa siis vähemmän autoilua ja enemmän pyöräilyä (mt.). 

Käytäntö voidaan myös korvata saman käytännön toisella variantilla, esimerkiksi 

ruoanvalmistuskäytännössä liharaaka-aineet kasvipohjaisilla tuotteilla (mt.).  

Käytäntöjen vuorovaikutusten muuttaminen tarkoittaa useiden käytäntöjen 

keskinäisten suhteiden muuttamista (Spurling ym. 2013). Esimerkiksi pukeutu-

miskäytäntö ja ilmastointikäytäntö vaikuttavat toisiinsa, ja Cool Biz -projekti on-

nistui muuttamaan tätä vuorovaikutusta siten, että ilmastointia voitiin vähentää. 

Myös esimerkiksi ostosten tekeminen internetissä hypermarketin sijaan vaikut-
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taa autolla ajon käytäntöön vähentämällä matkustustarvetta. Useissa tarkastele-

missani hankkeissa hyödynnettiinkin ”kauppakassi”-tyyppistä palvelua4, jonka 

avulla päivittäistavaraostokset toimitettiin kotiovelle. Kolmas esimerkki vastaa-

vasta on etätyö, jota varten yksi tutkimani kotitalous järjesteli yhden asuntonsa 

huoneen työhuoneeksi. Käytännöt vuorovaikuttavat toisiinsa myös ajallisesti. 

Kauppojen aukioloajat, työ- ja kouluaikataulut ja ystävien menot rytmittävät päi-

väämme. Moni näistä aikatauluista pohjaa ”autoiluyhteiskunnan” käsityksiin esi-

merkiksi liikkumisen nopeudesta, mikä voi hankaloittaa autosta luopumista mer-

kittävästi (mt.). Lisäksi ongelmia voi tulla käytäntöjen synkronisoinnista 

ihmisten välillä (mt.). Aamuruuhka on usein seurausta siitä, että ihmisten aika-

taulut ovat toistensa kaltaisia. 

Onnistuneen intervention tulisi siis käytäntöteorian näkökulmasta perustua jo-

honkin edellä mainittuun muutoskehykseen tai useampaan niistä. Tässä piilee 

kenties käytäntöteorian suurin heikkous politiikkainterventioiden ohjaamisessa. 

Käytäntöjen lukuisten elementtien huomioon ottaminen vaatii paljon resursseja 

ja usein monentyyppisiä toisiaan tukevia toimia, joita voi olla vaikeaa toteuttaa 

yhtäaikaisesti poliittisessa kontekstissa. Shove huomauttaakin, että esimerkiksi 

julkishallinnossa ei käytäntöjen kaikkien elementtien ja interaktioiden huomioi-

minen useinkaan onnistu, koska tehtävä on resursseihin ja/tai toimivaltuuksiin 

nähden liian laaja (Shove 2014). Käytännöt ovat myös niin monimutkaisesti lin-

kittyneitä toisiinsa, että niiden muuttamisen todellisia vaikutuksia on vaikea hah-

mottaa (Kuva 2). Esimerkiksi yhteiskäyttöautoja suosiva politiikka voi paradok-

saalisesti lisätä autoilua, mikäli aiemmin julkisia liikennevälineitä tai 

polkupyörää käyttäneet siirtyvät siihen. Näin kävi Tulevaisuuden kotitaloudessa 

erään perheen osalta, jonka liikkumisen hiilijalanjälki kasvoi kokeilun aikana 

jopa 50 % (Lettenmeier ym. 2015). Yksi lähestymistapa tällaisten 

odottamattomien vaikutusten esiin saamiseksi onkin tehdä rajattuja kokeita 

tosielämässä. Esimerkiksi Lontoon ruuhkamaksujärjestelmää suunniteltaessa ei 

voitu tietää tarkalleen, miten ihmisten päivittäiset käytännöt muuttuvat, koska 

                                                 

4 Kauppakassi-palvelu on verkossa toimiva S-ryhmän päivittäistavaratuotteiden keräily- ja kotiinkuljetuspalvelu, joka 
löytyy osoitteesta www.foodie.fi. Kauppakassi.com on yritys, joka tarjoaa vastaavaa palvelua pääkaupunkiseudulla pää-
asiassa puhelimitse (www.kauppakassi.com). [Katsottu 21.8.2018.] 

http://www.kauppakassi.com/
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monimutkaiset kytkennät lisäsivät epävarmuutta (Shove & Walker 2010). Tähän 

konseptiin perustuvat myös living lab -hankkeet eli ”elävät laboratoriot”, joissa 

tutkimuskohteista tulee subjekteja, jotka otetaan mukaan luomaan hanketta ja 

oppimaan siitä (Liedtke ym. 2012). 

 

Kuva 2. Inge Røpke ja Toke H. Christensen esittävät käytäntöjen monimutkaiset kytkennät 
hämähäkinseittinä (Røpke & Christensen 2013, 52). "Hämähäkit" ovat käytäntöjä, jotka koostuvat 

elementeistä (materiaalit, kompetenssit ja merkitykset). 

 

2.4 Kokeilut interventioina 

Annalan ym. Kokeilurahastojen perustamisvaihtoehdot -hankkeeseen liittyvässä 

selvityksessä (2016) määritellään kokeilu seuraavasti: 

(1.) Kyse on konkreettisesta toiminnasta (ei siis esimerkiksi vain kirjoittamisesta tai 
puhumista), joka on (2.) uutta tietyssä yhteydessä, (3.) tavoitteellista ja (4.) rajattua 
esimerkiksi ajan, paikan ja/tai toimijoiden suhteen. (5.) Keskeisiä piirteitä ovat myös 
tulosten epävarmuus sekä (6.) mahdollisuus epäonnistumiseen. 

(Annala ym. 2016, 12.) 

Vaikka eksaktit määritelmät hieman vaihtelevat eri kirjoittajien kesken, nämä 

kuusi ulottuvuutta voidaan nähdä kokeilun keskeisiksi tunnuspiirteiksi ja siten 

onnistuneeksi määritelmäksi kokeilulle. Kokeilujen kontekstissa kestävän kulu-

tuksen interventioiden tarkoitus siis on esimerkiksi tuottaa tietoa toimista, joiden 

avulla pystytään pienentämään kulutusta kestävälle tasolle. Tätä tietoa vasten 
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voidaan arvioida erilaisten politiikkatoimien tehokkuutta ja tehdä suosituksia tu-

levista toimista. Esimerkiksi Wolff ja Schönherr (2011) ovat muotoilleet yhdeksän 

askeleen arviointikehyksen, jossa arvioinnin vaiheet voidaan karkeasti ryhmitellä 

politiikkainstrumentin toivottujen vaikutusten tutkimiseen, instrumentin todel-

listen vaikutusten havainnointiin sekä näiden vaikutusten selittämiseen. Tavoit-

teena on tutkia, mitä instrumentti saa aikaan ja miksi se tuotti juuri nämä vaiku-

tukset (mt.). Koska instrumentin logiikan hyväkään ymmärtäminen ei kerro, 

mitä tosielämässä tapahtuu, instrumenttia olisi tärkeää tutkia ensin pienem-

mässä mittakaavassa, kuitenkin mahdollisimman todenmukaisesti. Siksi myös 

pienen mittakaavan kokeiluissa voidaan soveltaa yllä esitettyä arviointikehikkoa, 

kunhan otetaan huomioon mittakaavan tuomat rajoitteet. 

Tällainen lähestymistapa alleviivaa sitä, että kokeilussa testataan jotakin tiettyä 

politiikkainstrumenttia tai niiden yhdistelmää. Pääpaino on sen tutkimisessa, 

saavutetaanko politiikkatoimen taustalla olevat tavoitteet ja miksi näin käy (tai ei 

käy). Tämäntyyppinen testi on yksi kategoria kokeiluista, mutta ei ainoa. Esimer-

kiksi Annala ym. (2016, 32) tunnistavat kokeilurahoitukseen liittyvässä raportis-

saan neljä keskeistä kokeilun luokkaa. Myös Laakso ym. käyttävät meta-analyy-

sissään (2017) kyseisiä luokkia:  

1. Testaaminen – sen varmistaminen, että toimella on vaikutusta. 
2. Syvällisen vaikutuksen luominen – käytäntöjen oppiminen ja niiden muutta-

minen. 
3. Vaikutuksen moninkertaistaminen – kokeileminen niche-alueiden yli. 
4. Systeemisen muutoksen edistäminen – säröjen muodostaminen hallitseviin 

rakenteisiin. 

(Annala ym. 2016; Laakso, Berg & Annala 2017, suomennettu.) 

Laakso, Berg ja Annala näkevät nämä kokeiluluokat kokeiluiden funktioina, siis 

syinä sille, miksi kokeiluita ylipäätään tehdään (Laakso, Berg & Annala 2017). 

Aiemmin ilmestyneessä Annalan ym. raportissa kirjoittajat kuvaavat luokkia si-

säkkäisinä ympyröinä, joista keskiössä on systeeminen muutos; kokeiluluokat ei-

vät siis ole keskenään tasavertaisia, vaan vaikutukset ja panostukset kasvavat lis-

taa alemmas mentäessä (Annala ym. 2016).  

Kun kokeilun tavoitteena on testata politiikkatoimen vaikutusta tosielämässä, 

kokeilun rajaukset ovat selviä: osallistujamäärä on rajoitettu, aikataulu päätetty 
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ja yksittäinen toteutuspaikkakin usein valittu. Varsinkin systeemiseen muutok-

seen tähtäävät kokeilut voivat kuitenkin olla hyvin laajoja. Van den Bosch ja Rot-

mans (2008) sekä Loorbach (2010) puhuvat muutoskokeiluista, joiden pe-

rimmäinen tarkoitus on systeemisten muutosten aikaansaaminen. Tällainen 

kokeilu eroaa perinteisemmistä toteutuksista siten, että lähtökohtana on jokin 

kompleksinen yhteiskunnallinen ongelma yksittäisen, hyvin määritellyn (tekni-

sen) ongelman ja mahdollisen ratkaisuehdotuksen sijaan (van den Bosch & 

Rotmans 2008). Lopputuloksena ei myöskään haeta tyydyttävää ongelman rat-

kaisua, vaan kontribuutiota yhteiskunnalliseen muutokseen (mt.).  

Tässä gradussa tarkastelen pienen mittakaavan kokeiluita, jotka tehdään kotita-

louksissa ja joille on keskeistä living lab -lähestymistapa. Heiskanen, Laakso ja 

Matschoss (2018) korostavat, että muunlaisiin interventioihin verrattuina tällai-

set kokeilut ovat tyypillisesti poikkitieteellisempiä ja lähempänä tosielämää tie-

don tuottamisen sekä hyödyntämisen suhteen. He puhuvat käytäntöihin perus-

tuvista living labeista, jotka keskittyvät pelkän uuden teknologian testaamisen 

sijaan jokapäiväisten käytäntöjen muuttamiseen (mt.), mikä vastaa Annalan ym. 

kokeilukategoriaa 2. Tarkastelemani projektit voidaan lukea näihin, vaikka kaik-

kien tausta-ajatus ei välttämättä pohjaakaan käytäntöteoriaan. Myös Liedtke ym. 

(2012) näkevät living labien liittyvän keskeisesti kotitalouskontekstiin, vaikka 

toki muunkinlaisia elävän laboratorion lähestymistapaa käyttäviä kokeiluita voi-

daan toteuttaa. Tässä tutkielmassa teen eron muiden living labien ja käytäntö-

orientoituneiden, kotitalouksia tutkivien elävien laboratorioiden välillä ni-

meämällä jälkimmäiset HomeLabeiksi. Samaa nimitystä ja erotusta muista living 

labeista ovat käyttäneet esimerkiksi Devaney ja Davies (2017) kotitalouksien ruo-

kailua koskevassa artikkelissaan, mutta Google Scholar -haun5 perusteella nimi-

tys ei tieteellisessä kirjallisuudessa ole kovin vakiintunut: viittauksia living lab -

konseptiin löytyy hakutuloksista 17-kertainen määrä HomeLab -viittauksiin ver-

rattuna. 

                                                 

5 Google Scholar (http://scholar.google.com) 16.9.2018, 998 tulosta hakusanalla “HomeLab”, 17 000 hakusanalla “living 
lab” (lainausmerkit sisältyvät kumpaankin hakutermiin). 

http://scholar.google.com/
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3 Aineisto ja menetelmät 

Teoriaan tutustumisen jälkeen jatkoin tutkielman rakentamista valitsemalla tar-

kasteltavat kokeiluhankkeet. Tämän jälkeen rajasin tarkasteluni koskemaan 

kahta kaikille hankkeille yhteistä teemaa: sähkölaitteiden käyttöä ja liikkumista. 

Teoreettisen viitekehyksen pohjalta kehitin konseptin ilmastonmuutospotentiaa-

lista, jota käytän arvioidessani interventioiden tehokkuutta ilmastonmuutoksen 

hillinnässä.  

Aineiston kokoamisen aloitin hankkeista saatavilla olleesta kirjallisesta materi-

aalista, minkä jälkeen suunnittelin ja toteutin asiantuntijahaastatteluita. Tässä 

luvussa kuvaan hankkeiden ja teemojen valintaprosessin, käyttämäni aineiston 

ja sen analyysimenetelmät, sekä ilmastonmuutospotentiaalin tausta-ajatuksen ja 

sen laskemisen perusteet. 

3.1 Tarkasteltavien hankkeiden valitseminen 

Käytän tarkasteltavien hankkeiden valitsemisen pohjana 1067 eurooppalaisen 

kestävään energiankäyttöön liittyvän hankkeen (SECI eli Sustainable Energy 

Consumption Initiative) tietokantaa6, joka toteutettiin osana Euroopan unionin 

rahoittamaa käytäntöteoriaan pohjaavaa ENERGISE-tutkimushanketta (Jensen 

2017, ks. http://energise-project.eu). Tietokantaan on kerätty 30 maasta enim-

mäkseen 2000-luvulla toteutettuja hankkeita, joista Suomessa on toteutettu 47. 

Tässä tutkimuksessa käsitellään neljää tällaista hanketta. Valintakriteerit olivat 

seuraavat: 

1. Hanke on suomalainen. 

2. Hanke täyttää HomeLab -lähestymistavan tunnuspiirteet. 

3. Hankkeilla on yhteisiä teemoja. 

                                                 

6 Tietokanta on julkaistu osoitteessa http://energise-project.eu/projects [Katsottu 22.8.2018]. 

http://energise-project.eu/projects
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Hankkeiden suomalaisuus on perusteltua käytännöllisyyden näkökulmasta. 

Haastattelut voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa henkilökohtaisilla tapaamisilla, 

jotka ovat puhelinhaastatteluihin nähden moniulotteisempia. Kieli on tutumpi 

sekä haastateltavalle että haastattelijalle, joten riski väärin tulkitsemisesta aiheu-

tuviin virheellisin käsityksiin on pienempi. Lisäksi etuna on se, että tunnen Suo-

men sosioteknisen ilmapiirin ja infrastruktuuriratkaisut, joiden selvittäminen 

vieraassa maassa ei olisi suoraviivaista ainakaan ilman paikan päällä käyntiä.  

Toinen kriteerini koskee HomeLab-lähestymistapaa, jonka olen määritellyt teo-

reettisessa viitekehyksessä. Kiinnostukseni HomeLabeihin johtuu siitä, että nii-

den puitteessa kokonaisten käytäntöjen muuttaminen on mahdollista ja toisi-

naan myös hankkeen julkilausuttu tavoite. Näin ollen HomeLab on hyvä 

lähtökohta tutkimukseni tavoitteelle, joka on tutkia, miten hankkeet pyrkivät vai-

kuttamaan valittuihin käytäntöihin, ja millainen näiden käytäntöjen ilmaston-

muutospotentiaali on. Lisäksi edellytys kotitalousnäkökulmasta mahdollistaa 

riittävän samankaltaisien hankkeiden löytämisen, mikä puolestaan mahdollistaa 

hankkeiden vertailun. 

Kolmas kriteerini liittyy siihen, että hankkeiden vertailuun on löydyttävä yhteisiä 

teemoja, joita hankkeet pyrkivät muuttamaan. Jos yksi hanke keskittyisi ruokaan 

ja toinen lämmitykseen, ne eivät tämän tutkimuksen näkökulmasta olisi vertai-

lukelpoisia, vaikka kumpikin muuttaisi käytäntöjä ja molemmissa saavutettaisiin 

samat säästöt. Jos hankkeissa sen sijaan on esimerkiksi vedenkäyttö yhteisenä 

teemana, siihen liittyvien pyrkimysten ja tulosten vertailu on mielekästä, vaikka 

vedenkäyttöönkin kytkeytyy useampia käytäntöjä. 

Nämä kriteerit rajaavat aineistoa merkittävästi. Suomalaisia, HomeLab -tyyp-

piseksi luokiteltavia hankkeita löytyi ENERGISEn aineistosta neljä kappaletta, ja 

näistä kaikista löytyi yhteisiä teemoja tarkastelun pohjaksi: 

• Ekokoti  

• Ilmastokatu  

• Tulevaisuuden kotitalous 

• Vähähiilinen huhtikuu. 
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Päätin valita tarkasteluun kaikki edellä mainitut hankkeet. Hankkeet olivat luon-

teeltaan kokeiluita, jotka voidaan luokitella syvällisen vaikutuksen kategoriaan 

(Annala ym. 2016: luokka 2, ks. luku 2.4), joskin tiedotuksella pyrittiin jossain 

määrin moninkertaistamaan vaikutusta kokeilukotitalouksia laajemmalle (An-

nala ym. 2016: luokka 3). Hankkeissa oli mukana yhteensä 32 kotitaloutta eri 

puolilta Suomea, ja niiden mittaus- ja kokeilujaksot eli kotitalouksien toimia si-

sältäneet vaiheet toteutettiin vuosina 2014–2016. Tutustuin aluksi kustakin 

hankkeesta julkisesti saatavilla olevaan aineistoon, ja tämän jälkeen tein asian-

tuntijahaastatteluja. Näiden pohjalta piirsin yleiskuvan hankkeista ja sen jälkeen 

valitsemieni käytäntöjen muutosten vaikutuksesta perheiden hiilijalanjälkiin. 

Nämä tulokset mahdollistivat analyysin tekemisen ja vastaamisen tutkimuskysy-

myksiin. Tyypiltään tarkasteluni voidaan luokitella ekstensiiviseksi tapaustutki-

mukseksi (Eriksson & Koistinen 2014, 20).  

Valitsemani hankkeet on esitelty pääluvussa 4, joka sijoittuu aineisto- ja mene-

telmäluvun ja tulosluvun väliin. Perustiedot sekä lyhyt kuvaus hankkeista on tau-

lukossa 2. 

Taulukko 2. Tarkasteltujen hankkeiden perustiedot ja lyhyt kuvaus. 

Hankkeen 
nimi 

Pääas. to-
teuttaja(t) 

Paikka Vuosi 
Kotit. 

lkm. 
Lyhyt kuvaus (lainaukset kotisivuilta) 

Ekokoti: 

Ekoneuvonta 

Valonia Turku 2013–
2014 

16 Ekokodin kotitalouksiin keskittyvä ekoneuvonta -
osuus pyrki vähentämään kotitalouksien kasvi-
huonekaasupäästöjä ja ympäristövaikutuksia eri-
tyisesti asumisen osalta. Mittausdatan ja kotita-
louksien antamien tietojen pohjalta hankkeessa 
annettiin jokaiselle kotitaloudelle yksilöllistä neu-
vontaa, jonka tavoite oli auttaa ”kotitalouksia 
muutoksissa kohti kestäviä elämäntapoja ja kulu-
tusvalintoja”. Hankkeessa myös kehitettiin kotita-
louksien energiankulutuksen, jätteiden ja auton 
käytön mittausjärjestelmä. 

Kotisivut [Katsottu 9.9.2018]: 
www.syke.fi/hankkeet/ekokoti. 

Ilmastokatu: 

Ilmasto- 
treeni 

Helsingin ja 
Vantaan 
kaupungit 

Helsinki, 
Vantaa 

2015–
2017 

6 Iso Roobertinkatu Helsingissä ja Tikkurilan ase-
manseutu Vantaalla muutettiin ilmastokaduiksi, 
joilla kokeiltiin monenlaisia toimia hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi. Kotitalouksia suoraan koskenut 
osuus oli Ilmastotreeni, jossa kuusi kotitaloutta 
sai kokeilla ”arkea helpottavia uusia tapoja, pal-
veluita ja laitteita”.  

Kotisivut [Katsottu 9.9.2018]:  
www.ilmastokatu.fi. 



 

- 18 - 

Hankkeen 
nimi 

Pääas. to-
teuttaja(t) 

Paikka Vuosi 
Kotit. 

lkm. 
Lyhyt kuvaus (lainaukset kotisivuilta) 

Tulevaisuu-
den koti- 
talous 

Sitra, 

D-Mat, 

Big Plans 
Bakery 

Jyväskylä 2014 5 Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa päästettiin 
viisi kotitaloutta kokeilemaan tulevaisuuden re-
surssiviisasta elämää, jonka oleellisena osana on 
sekä hiili- että materiaalijalanjälkien pienentämi-
nen. Tavoitteena oli ”konkretisoida kotitalouksien 
resurssien käyttöä ja löytää keinoja sen pienentä-
miseksi”. Hankkeessa kokeiltiin ja tarjottiin moni-
puolisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. 

Kotisivut [Katsottu 9.9.2018]:  
www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuuden-kotitalous. 

Vähähiilinen 
huhtikuu 

Joensuun 
kaupunki, 

D-Mat 

Joensuu 2016 5 Vähähiilisessä huhtikuussa kotitaloudet pienensi-
vät hiilijalanjälkeään kuukauden ajan. Kokeilussa 
pyrittiin selvittämään, ”miten joensuulainen voi 
elää yhden maapallon kokoista elämää ja pienen-
tää materiaali- ja hiilijalanjälkiään tulevaisuu-
den kestävälle tasolle” helposti, nopeasti ja melko 
pienillä muutoksilla arkeen. 

Kotisivut [Katsottu 9.9.2018]: 
www.joensuu.fi/vahahiilinen-huhtikuu. 

  

3.2 Tarkasteltavat kulutuksen osa-alueet 

Valitsemissani hankkeissa kotitaloudet toteuttivat muutoksia useilla elämänalu-

eilla. Kotitalouksien kulutus jaetaan usein asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen, 

jotka ovat hiilijalanjäljen kannalta keskeisimmät elementit (esim. Salo, Nissinen, 

Mäenpää, ym. 2016). Asumisen osalta kulutus jakautuu edelleen lämmitykseen 

ja sähkölaitteiden käyttöön (Tilastokeskus 2017b). Sähkölaitteet ovat ryhmänä 

kiinnostava erityisesti siksi, että niiden joukko on moninainen ja näin ollen mah-

dollisuus vaikuttaa niihin käytäntöjä muuttamalla on merkittävä. Otan siis asu-

misesta tarkasteltavaksi kodin sähkölaitteiden käytön muutoksen. Adato Ener-

gian selvityksen (2013) mukaan esimerkiksi elektroniikka (18 % laitesähkön 

kulutuksesta), kylmälaitteet (18 %) ja valaistus (19 %) ovat merkittäviä energian-

kulutuskohteita7 (Kuva 3). Tarkastelemissani hankkeissa tarkemmin kuvattuja 

muutoksia olivat lamppujen vaihtaminen energiatehokkaammiksi, sähkönkulu-

tuksen mittaaminen, kylmälaitteiden käytön optimointi sekä laitteiden tarpeet-

toman käytön vähentäminen esimerkiksi katkaisimilla varustettujen jatkojohto-

jen avulla. 

                                                 

7 Valaistuksen osuus on tosin pienentynyt energiansäästölamppujen ansiosta, ja tämä trendi on jatkunut myös Adaton 
tutkimuksen jälkeen (Tilastokeskus 2017c) 
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Kuva 3. Kotitalouksien hiilijalanjäljen jakautuminen 2012 (kgCO2e/hlö) ja laitesähkön loppukäyttö 2011 
(%). Sähkölaitteiden osuus asumisen hiilijalanjäljestä (n. 10 %) on suuntaa-antava ja arvioitu 

Tilastokeskuksen kulutustietojen, Adato Energian selvityksen ja Motivan CO2 -
päästölaskentaohjeistuksen perusteella. (Hippinen & Suomi 2012; Tilastokeskus 2012, 2014b, 2014c; 

Adato Energia 2013.) 

 

Liikkumisen hiilijalanjälki on viime vuosina ollut n. 2 000 kgCO2e/hlö/vuosi, 

josta ylivoimaisesti suurin osa (n. 80 %) aiheutuu yksityisautoilusta8 (Salo, 

Nissinen, Mäenpää, ym. 2016). Kaikissa tutkimissani hankkeissa puututtiin jol-

lain tavoin liikkumiseen, ja esimerkiksi autoilun rajoittaminen on yksi merkittä-

vimmistä keinoista, joilla kotitalous voi vähentää hiilijalanjälkeään (Salo & 

Nissinen 2017). Näin ollen otan toiseksi tarkastelun kohteeksi liikkumisen muu-

tokset. Yksityisautoilua voidaan vähentää lisäämällä julkisten liikennevälineiden 

osuutta, vähentämällä liikkumista sekä lisäämällä kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi 

yksi vaihtoehto liikkumisen päästöjen vähentämiseen on hankkia vähäpäästöi-

                                                 

8 Lentämisen merkitys kyseisessä tutkimuksessa on jäänyt vähäiseksi, vaikka yksittäisen matkan vaikutus kotitalouden 
päästöihin on erittäin merkittävä: esimerkiksi oma häämatkani Taiwaniin (2016) tuotti välilaskuineen 5051 kg CO2 -pääs-
töjä eli yli 2,5 kertaa niin paljon kuin keskivertosuomalaisen koko vuoden liikkuminen (http://www.lentolaskuri.fi). [Kat-
sottu 21.8.2018.] 
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sempi auto. Osa hankkeista pilotoikin sähköautoja, mutta myös perinteiset polt-

tomoottoriautot ovat tulleet taloudellisemmiksi. Siksi otan liikkumisteeman kä-

sittelyssä huomioon myös auton vaihtamisen vähäpäästöiseen. 

3.3 Käytetty aineisto 

Tapaustutkimusta tehtäessä on tärkeää pyrkiä jonkinasteiseen triangulaatioon 

eli eri teorioiden, menetelmien tai tietolähteiden käyttämiseen samaan tapauk-

seen, jotta tulokset eivät olisi riippuvaisia yksittäisestä metodologiasta (Eriksson 

& Koistinen 2014, 46). Tässä tutkimuksessa toteutan triangulaatiota ottamalla 

tietolähteekseni sekä tarkastelemistani hankkeista julkaistua kirjallista materiaa-

lia että hankkeiden järjestäjätahoille tekemiäni asiantuntijahaastatteluita. Hank-

keiden analysoinnissa käyttämäni aineisto on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Tutkimuksessa käytetty aineisto. 

Hanke Materiaali Kuvaus 

Ekokoti 

 

Haastattelu Haast. 1: Liisa Harjula, Valonia Oy 

Haast. 2: Riikka Leskinen, Valonia Oy 

Salo, M. & Nissinen, A. & Lilja, R. 
& Olkanen, E. & O’Neill, M. & Uo-
tinen, M. (2016). Tailored advice 
and services to enhance sustaina-
ble household consumption in Fin-
land. Journal of Cleaner Produc-
tion.  

Artikkeli, joka tutkii Ekokoti-projektin kokemuksia räätä-
löidystä avusta, työkaluista ja palveluista kotitalouksille, 
kuinka aktivoivia toimintamalleja voitaisiin kehittää sekä 
missä roolissa erilaiset välittäjät voivat olla pilottiprojektien 
levittämisessä edelleen. 

Salo, M. (2015). Ekokoti-hank-
keeen päätöstilaisuus ja paneeli-
keskustelu 20.11.2014. Tilaisuuden 
yhteenveto (10 s. + liitteet) 

Raportti paneelikeskustelusta, jossa keskusteltiin hankkeen 
sujumisesta ja pohdittiin tulevaa. Saatavissa: 
www.syke.fi/ekokoti [Katsottu 26.8.2018]. 

Valonia (2014b). Ekokoti-hank-
keen ekoneuvonnan yhteenveto 
(17 s.) 

Valonia Oy:n tekemä raportti, jossa kuvataan hanketta, esi-
tellään sen sujumista ja annetaan kehitysideoita 

Valonia (2014a). Askeleet kohti 
ekokotia. Ekokotien perhetaulut 
(14 s.) 

Valonia Oy:n Ekokoti-hankkeeseen osallistuneiden perhei-
den tietoja ja toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi 

http://www.syke.fi/ekokoti
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Hanke Materiaali Kuvaus 

Ilmastokatu 

 

Haastattelu Haast. 1: Viliina Evokari, Helsingin kaupunki 

Haast. 2: Lilli Linkola, FIGBC 

Seppälä, A. & Haanpää, S. & Klein, 
J. & Juhola, S. (2017). Kokeilujen 
kautta hiilineutraaleihin kaupun-
keihin? Ilmastokatu-hankkeen ar-
viointiraportti (67 s. + liitteet) 

Aalto-yliopiston julkaisusarjan Tiede + teknologia 2/2017 
laaja raportti Ilmastokatu-hankkeen vaiheista ja vaikutta-
vuudesta. Saatavissa: http://ilmastokatu.fi [Katsottu 
26.8.2018]. 

Korhonen, K. & Matschoss, K. 
(2017). Ilmastokatu. (21 s.) 

Smart Energy Transition (SET) -hankkeeseen tehty tiivis 
case-kuvaus Ilmastokatu-hankkeesta. Raportin tarkoitus on 
olla tapaustutkimus kotimaisista kokeiluhankkeista, joista 
saatua tietoa hyödynnetään SET-hankkeessa. 

Asuinkiinteistöjen 

energiakatselmukset, 

asukaskysely (2 s.) 

Asukkaille lähetetty kysely, jossa tiedustellaan heidän mieli-
piteitään taloyhtiönsä lämmityksen ja ilmanvaihdon tilaan. 

Ilmastoystävälliset tuotteet ja pal-
velut ilmastotreenin tukena (verk-
kosivu) 

Verkkosivu, jossa on esitelty Ilmastotreenin yhteistyökump-
paneita ja niiden tarjoamia ilmastoystävällisiä ratkaisuja. 
Saatavissa:  

http://ilmastokatu.fi/ilmastotreeni-yhteistyossa/ [Katsottu 
26.8.2018]. 

Ilmastotreeni, kyselylomake (1 s.) Kotitalouksille jaettu kyselylomake, jolla tiedustellaan ruoan, 
energian, liikkumisen ja kulutuksen käytäntöjä. 

Ilmastotreeni, treenivinkit (2 s.) Esite, jossa on annettu käytännönläheisiä vinkkejä hiilijalan-
jäljen pienentämiseen. 

Työkalupakki, ilmastotreeni (2 s.) Esite, jonka tarkoitus on esitellä Ilmastotreeni-projektia tu-
levien kokeiluhankkeiden suunnittelijoille 

Ilmastotreenin vinkkivideot 1–2 minuutin mittaisia videoita energiansäästöön ja ruokaan 
liittyen. Saatavissa: www.youtube.com/channel/ 
UCsUk9v7FgY9Cru1Kkrrsmng [Katsottu 26.8.2018]. 

Tulevaisuuden 
kotitalous 

Haastattelu Haast. 1: Michael Lettenmeier, D-mat Oy 

Haast. 2: Janne Salovaara, Big Plans Bakery 

Lettenmeier, M. & Wikholm, M. & 
Salovaara, J. & Laakso, S. & Toi-
vio, V. (2015). Tulevaisuuden koti-
talous – Resurssiviisaan arjen ta-
vat ja palvelut. Tulevaisuuden 
kotitalous -hankkeen loppura-
portti (60 s.) 

Raportissa esitellään hankkeeseen osallistuneet perheet ja 
analysoidaan heidän edistymistään kokeilujaksolla. Lisäksi 
luodaan tiekartta vuoteen 2030, jolloin päästöjen olisi syytä 
olla murto-osa nykyisistä. 

Laakso, S. & Lettenmeier, M. 
(2016). Household-level transition 
methodology towards sustainable 
material footprints. Journal of 
Cleaner Production. 

Artikkeli, jossa analysoidaan Tulevaisuuden kotitalous -han-
ketta Household-level sustainability transition -metodolo-
gian kautta, joka tähtää kokeiluiden tulosten skaalaamiseen 
suurempaan mittakaavaan. 

Ikonen, T  (2014a). [Perheen 1] ko-
din energiatehokkuuden kehittä-
minen. Kohti resurssiviisautta -
hankkeen raportti 17.11.2014. 

Perheessä vierailleen energianeuvojan tekemä raportti, josta 
selviää kotitaloudelle suositeltuja energiansäästön kehitys-
kohteita liittyen esimerkiksi kodin rakenteisiin, lämmityk-
seen, valaistukseen ja sähkölaitteisiin. 

Ikonen, T (2014b). [Perheen 2] ko-
din energiatehokkuuden kehittä-
minen. Kohti resurssiviisautta -
hankkeen raportti 16.11.2014. 

Perheessä vierailleen energianeuvojan tekemä raportti, josta 
selviää kotitaloudelle suositeltuja energiansäästön kehitys-
kohteita liittyen esimerkiksi kodin rakenteisiin, lämmityk-
seen, valaistukseen ja sähkölaitteisiin. 

http://ilmastokatu.fi/
http://ilmastokatu.fi/ilmastotreeni-yhteistyossa/


 

- 22 - 

Hanke Materiaali Kuvaus 

Vähähiilinen 
huhtikuu 

Haastattelu Haast. 1: Michael Lettenmeier, D-mat Oy 

Haast 2: Tiina Vikman, Joensuun kaupunki 

 Vähähiilinen huhtikuu, loppura-
portti (2016) (27 s.) 

Powerpoint-esityksen muotoon kirjoitettu yhteenveto, jossa 
esitellään tutkittavat perheet, heidän hiilijalanjäljen pienen-
tämissuunnitelmansa, toteutuneet vähennykset sekä tulevai-
suuden suunnitelmat. Saatavissa:  
www.joensuu.fi/vahahiilinen-huhtikuu [Katsottu 
26.8.2018]. 

 Vähähiilinen huhtikuu, kotitalouk-
sien blogit 

Kotitalouksien tunnelmia hankkeen aikana seuranneet www-
sivut, joilta löytyy sekä tekstiä että videoita. Saatavissa: 

www.joensuu.fi/jonna-ja-niko 

www.joensuu.fi/nygrenit 

www.joensuu.fi/peltovuori-vatanen 

www.joensuu.fi/sinituuli-ja-bettina 

www.joensuu.fi/pussisten-perhe 

[Katsottu 26.8.2018]. 

  

3.4 Aineiston analyysi 

3.4.1 Haastattelut ja analyysimenetelmät 

Haastattelin jokaisesta hankkeesta kahta projektihenkilöä, ja haastateltavia oli 

yhteensä seitsemän (yksi haastateltava edusti sekä Tulevaisuuden kotitaloutta 

että Vähähiilistä huhtikuuta). Haastattelut tehtiin Helsingissä ja Turussa, sekä 

yksi puhelinhaastattelu. Ne kestivät 74–132 minuuttia eli noin tunnista ja 15 mi-

nuutista reiluun kahteen tuntiin. Haastattelut ovat muodoltaan puolistrukturoi-

tuja teemahaastatteluita, joissa aihepiirit on valittu etukäteen, mutta tarkkojen 

kysymysten sijaan haastattelut muistuttavat enemmän keskustelua (Hirsjärvi & 

Hurme 2017, 47–48). Haastattelurunko on esitetty liitteessä 3.  

Ennen haastatteluiden tekemistä olin tutustunut kustakin hankkeesta käytettä-

vissä olleeseen kirjalliseen materiaaliin, joka mahdollisti sujuvan keskustelun on-

nistumisen ja keskittymisen niihin aiheisiin, jotka jäivät aineiston perusteella 

epäselviksi. Jokaisessa haastattelussa oli liitteessä 3 esittelemäni yleisen rungon 

lisäksi hankekohtaisia keskusteluaiheita. Vaikka yksityiskohtaisia kysymyksiä ei 

pääsääntöisesti ollut valmiina, joiltain osin haastattelurungossa haettiin mahdol-

lisimman täsmällisiä vastauksia. Haastattelu jakautui kahteen osaan, joista en-

simmäinen koski hankkeen yleisiä tietoja, kuten etenemistä, onnistumista, jat-

koideoita ynnä muuta sellaista. Toisen osan muodosti spesifimpi tarkastelu 

http://www.joensuu.fi/vahahiilinen-huhtikuu
http://www.joensuu.fi/jonna-ja-niko
http://www.joensuu.fi/nygrenit
http://www.joensuu.fi/peltovuori-vatanen
http://www.joensuu.fi/sinituuli-ja-bettina
http://www.joensuu.fi/pussisten-perhe
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sähkölaitteiden käytön ja liikkumisen muutoksista sekä niihin liittyvistä käytän-

nöistä. 

Kaikkia haastattelurungossa olevia kohtia ei käyty läpi jokaisen haastateltavan 

kanssa, vaan käytettävissä olleen ajan puitteissa pyrin priorisoimaan sellaisia 

kohtia, joista kirjallinen materiaali ei tarjonnut yksiselitteistä vastausta ja joita 

toiselta haastateltavalta ei ollut kysytty. Triangulaatiota silmälläpitäen kävin kui-

tenkin suurimman osan kohdista läpi molempien haastateltavien kanssa, myös 

silloin, kun kirjallinen materiaali kertoi asiasta jotain. 

Haastatteluaineiston validoimiseksi jokainen haastateltava sai luettavakseen 

omaa hankettaan koskevat osuudet ja pystyi halutessaan ehdottamaan niihin 

muutoksia. Koska haastateltavat ovat asiantuntijoita ja projektihenkilökuntaa, 

katson perustelluksi heidän nimensä mainitsemisen taulukossa 3. Kysyin jokai-

selta haastateltavalta hänen mielipidettään nimensä julkaisuun. Käytäntö sopi 

kaikille ja oli joissain tapauksissa jopa toivottavaa. Tutkimusetiikan kannalta on 

kuitenkin perusteltua olla identifioimatta haastateltavia järjestysnumeroilla tai 

keksityillä nimillä heihin liittyvissä tekstikohdissa ja sitaateissa, sillä heitä oli joka 

hankkeesta ainoastaan kaksi. Siksi viittaan haastateltaviini termein ”toinen haas-

tateltava” ja ”molemmat haastateltavat”. 

Haastattelun jälkeen aineisto litteroitiin sanatarkasti mutta ilman painotusten, 

taukojen tai vastaavien merkitsemistä 10–18 sivun mittaisiksi tekstitiedostoiksi. 

Lisäksi katsoin joidenkin hankkeiden yhteydessä julkaistuja videoita ja tein niistä 

vapaamuotoisia muistiinpanoja. Kun kaikki materiaali oli saatu kirjalliseen muo-

toon, aloin analysoida sitä käyttäen suoraa tulkintaa. Suorassa tulkinnassa ai-

neistoa ei koodata määrämuotoisesti, vaan tutkija poimii analyysin kannalta mer-

kittävät tiedonjyvät vapaamuotoisemmin (Eriksson & Koistinen 2014, 34–35). 

Käytännössä tein tätä poimintaa tekemällä muistiinpanoja ja käyttämällä erivä-

risiä kyniä erotellakseni aineistojen teemoja. Kynien käytön johdosta täysin puh-

taasta suorasta tulkinnasta ei voi puhua, vaan tarkastelussa oli myös elementtejä 

aineistolähtöisestä koodauksesta. 
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Käytän analyysissäni yhdistelmää laadullisesta ja määrällisestä lähestymista-

vasta. Laadullisena analyysimenetelmänä käytän sisällönanalyysiä, jonka avulla 

tutkimuksen kohteesta on tarkoitus muodostaa tiivistetty kuvaus ja näin mahdol-

listaa vertailu laajemmassa kontekstissa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Kvanti-

tatiivista otetta edustavat hiilijalanjälkilaskelmat, joiden pohjana käytän hank-

keista saatavilla olleita tietoja ympäristövaikutuksista sekä esimerkiksi 

Tilastokeskuksen tietoihin pohjaavia teoreettisia laskelmia jalanjälkien suuruus-

luokista. Tekemäni laskut on esitetty liitteissä 1 ja 2. Koska tutkimuksen otos ei 

riitä tilastollisten yleistysten tekemiseen, tulkitsen myös saamiani lukuarvoja 

kvalitatiivisesti. 

3.4.2 Toteutettavuus: muutosten yleistettävyys 

Jotta käytäntöjen muuttamisen vaikutusta voidaan arvioida yhteiskunnan ta-

solla, on arvioitava, miten tarkasteluun otetuissa kokeiluissa tehdyt muutokset 

leviävät ihmisten käyttöön ja miten suuri niiden vaikutus on. Tässä tutkimuk-

sessa tarkastelen HomeLab-tyyppisiä interventioita, joilla on potentiaalia saavut-

taa merkittäviäkin muutoksia kotitalouksien käytännöissä, koska niitä ohjeiste-

taan ja seurataan tiiviisti. Lisäksi tarkastelu on varsin yksityiskohtaista ja kattaa 

useita elämän osa-alueita. Tämä on tärkeää, sillä käytännöt linkittyvät vahvasti 

toisiinsa ja yhden muuttaminen muuttaa usein muitakin (Røpke & Christensen 

2013, 52). Heikkoutena HomeLabeissa on pieni tutkittavien joukko, johon saat-

taa valikoitua ennestään ympäristöasioista kiinnostuneita kotitalouksia, ja tästä 

seuraava huono yleistettävyys (Vaahtera ym. 2015, 44).  

Vaikka tilastollisia yleistyksiä ei yksittäisistä kokeiluista voidakaan tehdä, tapaus-

tutkimuksista on kuitenkin mahdollista tuottaa teoreettisia yleistyksiä (Stake 

1995, 7–8). Tällöin tapauksia pyritään tulkitsemaan teoreettisilla malleilla, joita 

voidaan soveltaa useisiin tapauksiin ja joilla näin ollen on kyky selittää laajempaa 

tapausten joukkoa (Eriksson & Koistinen 2014, 38). Toteuttamiskelpoisessa käy-

täntöteoriaan pohjaavassa implementaatiossa on tärkeä tietää, mitkä asiat ovat 

levitettävissä koko yhteiskunnan tasolle ja mitkä jäävät marginaaliin. Siksi otan 

teoreettisesti yleistettäväksi kehykseksi toteutettavuuden eli sen, kuinka realis-

tista muutoksia on ottaa käyttöön koko yhteiskunnan tasolla.  
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3.4.3 Vaikuttavuus: muutosten mittaaminen 

Toteutettavuus ei yksinään määrittele tietyn toimen potentiaalia vaikuttaa pääs-

töihin, vaan yhtä lailla myös sen vaikuttavuus on tärkeä tekijä päästövähen-

nysten kannalta. Sähkönkäytön osalta yksinkertaisin tapa mitata kotitalouden 

käytäntöjen muutoksen vaikuttavuutta on laskea tai arvioida säästetyt kilowatti-

tunnit ja verrata niitä keskimääräisen energiantuotannon hiilipäästöihin tai mar-

ginaalituotannon päästöihin. Marginaalituotantoon vertaamisen ajatus on siinä, 

että säästetty sähkö lähtökohtaisesti poistaa markkinoilta sen hetken kalleinta 

säädettävissä olevaa sähköntuotantoa, useimmiten hiilivoimaa (Hippinen & 

Suomi 2012).  

Vastaavasti autoilun tapauksessa arviointiin voi käyttää keskimääräisiä päästöar-

voja kotitalouden oman auton kulutuksen sijaan, koska käytännön muutosta laa-

jemmalle skaalattuna aletaan lähestyä kyseistä keskiarvoa. 

Suoran energiankäytön lisäksi vaikuttavuuteen liittyvät takaisinkytkennät, jotka 

voivat vähentää tai lisätä muutoksen ympäristövaikutuksia. Laakso, Heiskanen 

ja Matschoss jakavat nämä rebound, backfire ja spin-off (tai spillover) -vaikutuk-

siksi ja ensin mainitun edelleen suoraksi ja epäsuoraksi rebound -vaikutukseksi 

sekä kansantalousmittakaavan vaikutukseksi (economy-wide effect). Suora re-

bound tarkoittaa, että kulutuksen vähentyessä samaa hyödykettä käytetään 

enemmän, esimerkiksi bensapihille autolle kertyy enemmän kilometrejä, tai 

energiaa säästäviä lamppuja pidetään päällä huolettomammin. Epäsuora re-

bound taas levittää vaikutuksen muille kulutuksen osa-alueille: jos polttoaineku-

luissa syntyy kotitaloudelle säästöä, tämän säästön käyttäminen esimerkiksi len-

tomatkailuun vähentää pienentyneen autoilujalanjäljen ympäristöhyötyjä. 

Vastaavasti kansantalousmittakaavassa vähentynyt öljyn kysyntä heijastuu 

markkinoille hinnan laskuna, mikä hillitsee kysynnän vähentymistä edelleen. 

Backfire on tällaisten rebound-vaikutusten äärimmäinen ilmentymä, jossa kas-

vanut kulutus ylittää saavutetun säästön. Esimerkiksi Tulevaisuuden kotitalou-

dessa perheen, jonka liikkumisen hiilijalanjälki kasvoi yhteiskäyttöautokokeilun 

myötä, voidaan katsoa havainnollistavan backfire -ilmiötä. Spin-off (tai spillover) 
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taas on reboundin vastakohta, jossa säästöt yhdellä osa-alueella indusoivat ym-

päristöystävällisempää käyttäytymistä myös muilla osa-alueilla. (Laakso, 

Heiskanen & Matschoss 2017, 21–22.) 

Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty arvioita suorien rebound-vaikutuksen 

suuruudesta. Esimerkiksi Greening ym. arvoivat 75 tutkimusta käsittävässä kat-

sauksessaan, että tilojen lämmityksen rebound-vaikutus on 10–30 %, eli yhden 

säästetyn kilowattitunnin aikaansaama todellinen säästö rebound-vaikutuksen 

huomioimisen jälkeen on 0,7–0,9 kWh (Greening, Greene & Difiglio 2000). Ar-

viota tukevat myös Gram-Hanssen ym. (2012) esittäessään, että ilmalämpöpum-

pun tuomista säästöistä 20 prosenttia menee asuinmukavuuden lisäämiseen, eli 

tämä osuus säästöistä jää toteutumatta. Autoilussa rebound-vaikutuksen havait-

tiin olevan 10–30 %, valaistuksessa 5–12 % ja kodin sähkölaitteissa 0 % 

(Greening, Greene & Difiglio 2000). Tarkastelemieni tutkimusten aikahaarukka 

oli sen verran lyhyt, että epäsuoria vaikutuksia ei ollut mahdollista arvioida. Siksi 

huomioin valaistuksen ja sähkölaitteiden osalta ainoastaan suorat rebound -vai-

kutukset Greeningin ym. arvioon tukeutuen. Liikkumisen osalta suoraa rebound-

vaikutusta ei ollut tarpeen huomioida, sillä laskelmani perustuvat todellisiin, ha-

vaittuihin autoilun muutoksiin, joihin mahdolliset suorat rebound-vaikutukset 

sisältyvät jo valmiiksi. 

3.5 Ilmastonmuutospotentiaali 

Ilmaston näkökulmasta toteutettavuus ja vaikuttavuus yhdessä lopulta määrittä-

vät, onko tarkasteltavan käytännön muutoksesta merkityksellistä hyötyä. Tässä 

työssä tarkasteltavaksi perusyksiköksi otankin ilmastonmuutospotentiaalin, 

jonka määrittelen seuraavasti: 

ilmastonmuutospotentiaali = vaikuttavuus  ×  toteutettavuus 

Ilmastonmuutospotentiaalissa siis kerrotaan keskenään muutoksen säästämät 

hiilidioksidikilot ja muutokseen kykenevien kotitalouksien määrä. Saadun yksi-

kön voisi nimetä kotitalouskiloksi per vuosi, joka kuvaisi suureen ulottuvuuksia 

ja niiden keskinäistä suhdetta. Toisinaan tarkasteluyksikkönä on kotitalouden 
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asemasta toki järkevämpää käyttää sen yksittäisiä jäseniä. Esimerkiksi kotitalou-

den jäsenet syövät usein samaa ruokaa, liikkuvat samalla autolla ja asuvat saman 

lämpöisessä kodissa, jolloin näihin liittyviä muutoksia kannattaa tarkastella ko-

titalouskohtaisesti. Toisaalta suihkussa käynnin ja vaikkapa hiusten kuivauksen 

jokainen asukas tekee henkilökohtaisesti, jolloin samassa taloudessa eri tavoin 

toimivat yksilöt saattavat päätyä hyvin erilaisiin kulutuslukemiin. Tässä tutki-

muksessa teen säästölaskuni henkilöperustaisesti, eli tarvittaessa jaan kotitalou-

den yhdessä aikaansaaman säästön siinä asuvien henkilöiden lukumäärällä. Il-

mastonmuutospotentiaalilaskujen tuloksiin valitulla tarkastelutavalla ei ole 

vaikutusta, mutta käytäntöteorian näkökulmasta kotitalous lienee kuitenkin 

luonnollisin yksikkö, sillä käytännöillä on vahva sosiaalinen ulottuvuus, joka ko-

rostuu kotitalouden kaltaisessa tiiviissä yksikössä. 

Ehkä jonain päivänä kotitalouskiloilla vertaillaan eri muutosten ilmastonmuu-

tospotentiaaleja keskenään, mutta toistaiseksi referenssipisteiden puuttuessa on 

tyydyttävä kvalitatiiviseen arvioon. Tässä työssä arvioin vaikuttavuutta karkealla 

viisiportaisella asteikolla, jossa arvo 0 tarkoittaa, että säästöjä ei synny lainkaan 

ja arvo 4 tarkoittaa, että muutos eliminoi hiilijalanjäljen kokonaan. Vastaavasti 

toteutettavuutta arvioin asteikolla, jossa nolla tarkoittaa, että yksikään kotitalous 

ei pysty ottamaan muutosta käyttöön ja neljä tarkoittaa, että kaikki kotitaloudet 

voivat ottaa sen käyttöön.  

Kertolaskun tuloksena muodostuu kymmenportainen asteikko välillä 0–16. As-

teikon maksimia ei koskaan saavuteta, sillä mikään muutos (kenties erakoksi 

metsään muuttamista lukuun ottamatta) ei voi poistaa edes likimäärin kaikkia 

kotitalouden päästöjä – sen sijaan toteutettavuusasteikolla likimain täydellinen 

tulos on ainakin teoriassa mahdollinen. Käytännössä maksimi on siis 3×4 eli 12 

pistettä. Hyväksi olen määritellyt pisteet 8 ja ylöspäin. Tähän päästäkseen toi-

menpiteen pitää joko olla molemmilla asteikoilla hyvä (3) tai vaihtoehtoisesti täy-

dellisesti toteutettava (4) ja vaikutukseltaan vähintään kohtalainen (2). Koska hy-

väkään toteutettavuus ei riitä, jos toimenpiteellä on vähäinen vaikutus (ja 

vastaavasti toisinpäin), määrittelin kohtalaisen vaikutuksen rajan neljästä pis-

teestä ylöspäin. Kohtalaisesti toteutettavissa olevalla muutoksella on siis oltava 
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myös vähintään kohtalainen vaikuttavuus, jotta sen ilmastonmuutospotentiaalin 

voi laskea kohtalaiseksi tai suuremmaksi. 

Ilmastonmuutospotentiaalin laskeminen ja tuloksen kvalitatiivinen arviointi on 

tiivistetty taulukkoon 4. 

Taulukko 4. Ilmastonmuutospotentiaalin määrittäminen. 

Ilmastonmuutospotentiaalin laskeminen 

Arvioitu toteutettavuus ja vaikuttavuus 

4 = täydellinen 

3 = hyvä 

2 = kohtalainen 

1 = vähäinen 

0 = ei lainkaan 

Arvioitu ilmastonmuutospotentiaali 

16    = täydellinen 

8…12  = hyvä 

4…6   = kohtalainen 

1…3   = vähäinen 

0     = ei lainkaan 

toteutettavuus × vaikuttavuus 

A × B AB 

 

Kun arvioidaan yksittäisen muutoksen sijaan kokonaisen kulutuksen osa-alueen 

ilmastonmuutospotentiaalia, siihen liittyvien muutosten ilmastonmuutospoten-

tiaalit lasketaan yhteen, ja niihin lisätään tai niistä vähennetään muutosten yh-

teisvaikutus (Taulukko 5). Jos tarkastellaan vaikka kotien lämmityksen ilmaston-

muutospotentiaalia, yhteen lasketaan energiaremontit, lämmitysjärjestelmän 

vaihto, huonelämpötilan alentaminen ja muut tunnistetut toimenpiteet. Esimer-

kiksi kaksi ensimmäistä ovat tyypillisesti kalliita, jolloin toisen muutoksen teke-

minen pienentää toisen toteutettavuutta verrattuna tilanteeseen, jossa tehdään 

vain yksi muutos. Vastaavasti sisälämpötilan alentaminen pienentää energiare-

montin vaikuttavuutta. Yhteenlaskettuna muutokset kuitenkin lisäävät ilmaston-

muutospotentiaalia, joskaan eivät niin paljoa kuin pelkän yhteenlaskun perus-

teella voisi olettaa.  
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Taulukko 5. Kokonaisilmastonmuutospotentiaalin laskeminen. 

𝑃(𝑛) = ∑(𝑣𝑖 × 𝑡𝑖 ± 𝑌𝑖(𝑛)) = (𝑣1 × 𝑡1 ± 𝑌1(𝑛)) + (𝑣2 × 𝑡2 ± 𝑌2(𝑛)) + ⋯ + (𝑣𝑛 × 𝑡𝑛 ± 𝑌𝑛(𝑛))

𝑛

𝑖=1

 

jossa 𝑃(𝑛) on muutosten 1–𝑛 kokonaisilmastonmuutospotentiaali,  𝑣 on vaikuttavuus,  

𝑡 on toteutettavuus ja 𝑌(𝑛) on summattavien muutosten yhteisvaikutus. 

  

Ilmastonmuutospotentiaalit saattavat vaikuttaa toisiinsa myös kulutuksen osa-

alueiden välillä: jos kotitalouden on tehtävä investointi vähäpäästöiseen autoon, 

se ei välttämättä kykene energiaremonttiin. Esimerkiksi Salon ja Nissisen tutki-

muksessa (2017) kotitalouksien hiilijalanjäljen säästöpotentiaali saatiin yksin-

kertaisesti laskemalla yhteen eri kulutuksen osa-alueilla saavutettaviksi arvioidut 

säästöt. Tällainen potentiaali vaatii kuitenkin toteutuakseen riittävän pitkän ai-

kavälin, sillä monet merkittäviksi katsotut muutokset sisälsivät suurehkoja inves-

tointeja. Pitkällä aikavälillä tilanne tasoittuu, ja lisäksi energiatehokkuusparan-

nukset maksavat itsensä yleensä takaisin. 

Tämän tutkimuksen tapauksessa valitsemani kulutuksen osa-alueet, sähkölait-

teiden käyttö ja liikkuminen, vaikuttavat tarkastelemieni muutosten osalta toi-

siinsa vain rajallisesti. Esimerkki tällaisesta vaikutuksesta on etätyö, joka vähen-

tää liikkumistarvetta, mutta lisää sähkölaitteiden käyttöä kotona. 

Kokonaisuudessaan arvioin, että osa-alueiden välinen yhteisvaikutus jää suu-

ruusluokaltaan merkityksettömäksi. 

 

4 Tarkasteltujen hankkeiden esittely 

Tässä pääluvussa esittelen tarkastelemani hankkeet keräämäni kirjallisen mate-

riaalin ja tekemieni haastattelujen perusteella. Esittelen hankkeet yksi kerrallaan 

aloittaen perustiedoista ja kuvaten sitten hankkeen vaiheet sekä kotitalouksien 

näkökulmaa hankkeesta. Lopuksi arvioin yleisellä tasolla hankkeen onnistu-

mista. Luvun tarkoitus ei ole antaa suoraa vastausta tutkimuskysymyksiin, vaan 
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taustoittaa hankkeet riittävällä tarkkuudella, jotta niiden ilmastonmuutospoten-

tiaalista voidaan tehdä luotettavia päätelmiä. Tutkimuskysymyksiä vasten hank-

keita on arvioitu Tulokset -pääluvussa, jossa hankekohtainen analyysi esitetään 

luvussa 5.2. 

4.1 Ekokoti 

Vuosina 2013 ja 2014 toteutettu Ekokoti-hanke koostui useista osista, jotka olivat 

eri toimijoiden vastuulla. Hankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskus 

(SYKE), Ekokumppanit Oy, Ekoleima Ay, Suomen ympäristöopisto 

SYKLI sekä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 

palvelukeskus Valonia.  

Hankkeen ydinkysymys oli: Miten kotitaloudet saadaan vähentämään oman toimin-
tansa, erityisesti asumisen ilmastovaikutuksia? Tähän kehitettiin ja kokeiltiin toimin-
tamalleja sekä arjen kulutusvalintojen (asuminen, liikkuminen, ruoka, tavaroiden ja 
palveluiden kulutus) ilmastovaikutusten hillitsemiseksi että laadukkaiden energiare-
monttien vauhdittamiseksi. 

(Salo 2015) 

Kotitalouksien osalta Ekokodin toteutuksesta vastasi Valonia, jonka koordi-

noimaa hankkeen osaa kutsuttiin nimellä Ekoneuvonta. Koska tämän tutkimuk-

sen aiheena on nimenomaisesti kotitalouksien tutkiminen, valitsin molemmat 

Ekokoti-hankkeesta haastattelemani asiantuntijat Valoniasta. 

Valonian tausta hankkeelle on aiemmin toteutettu ”Pieniä tekoja” -niminen ener-

giansäästö- ja kestävän kulutuksen hanke, jossa tutkittiin yksilön vaikutusmah-

dollisuuksia hiilijalanjäljen pienentämiseen. Haastattelussa esimerkkinä maini-

taan suihkuaika, josta hankkeen puitteissa rakennetulla laskurilla voitiin arvioida 

esimerkiksi ilmasto- ja vedenkulutusvaikutuksia. Valonian etsiessä hankkeelle 

jatkomahdollisuuksia ja rahoitusta, Ympäristöministeriön taholta tuli esiin 

Ekokoti -hanke, jota ympäristöministeriö rahoitti. 

Ekoneuvontaan pyrittiin saamaan 20 perhettä Turun seudulta. Lopulta hankkee-

seen osallistui 16 kotitaloutta, joista hankkeen loppuraportin ”Perhetauluissa” 

esitellään 13. Näistä yhtä lukuun ottamatta kaikki asuivat omakotitaloissa ja ko-
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titalouksiin kuului kahdesta viiteen henkilöä. Aluksi kotitalouksille pyrittiin an-

tamaan alkukartoitusten ja mittausten perusteella kokonaisvaltainen käsitys 

omasta kuluttamisestaan, kuten asumisen, ruoan ja liikenteen hiilijalanjäljestä. 

Tulosten perusteella tutkijat ehdottivat, missä kotitalouksilla olisi eniten paran-

tamisen varaa ja tämän pohjalta kotitalouksien oli tarkoitus itse valita energian-

säästökohteet. 

Kotitaloudet ottivat kartoitusvaiheen vastaan mielenkiinnolla. Tutkijat havaitsi-

vat, että perheiden aiemmat käsitykset kuluttamisestaan olivat monilta osin 

puutteellisia ja kartoituksen yhteydessä heidän ”silmänsä aukesivat”. Toisten 

perheiden ote oli aktiivisempi ja he ryhtyivät alusta asti muuttamaan kulutustot-

tumuksiaan. Muutkin jäivät kartoituksen jälkeen vähintään miettimään kulutus-

taan, ja toisen haastateltavan näkemyksen mukaan heille ainakin jäi tieto, mitä 

pitäisi tehdä. Myös perheen sisäinen dynamiikka vaikutti muutoksiin ryhtymi-

seen: 

Ja siin oli tavallaan se että piti osata asettaa sanat perheen isälle ja perheen äidille 
että, et se helposti menee siihen että puhutaan niistä kotitalousasioista mut siihen piti 
ottaa se vähän sitä miehistä näkökulmaa, vaikka eihän se nyt niin stereotyyppistä oo 
mut kuitenkin et se on. 

Haastateltava piti naisia yleisesti ottaen miehiä kiinnostuneempina hankkeesta. 

Hän esimerkiksi arveli, että vaimot ovat ilmoittaneet perheet mukaan. Miehiä 

hän arveli kiinnostavan eniten mittarit ja mittausdata sekä erilaiset tekniset muu-

tokset, joskaan jälkimmäisiä ei Ekoneuvonta-projektissa juurikaan toteutettu. 

Erityisenä hankaluutena hankkeen alussa molemmat haastateltavat mainitsevat 

tarvittavien mittarien kehityksen. Elomatic-yrityksen toimittaman mittausjär-

jestelmän asentaminen ei esimerkiksi aina sujunut ongelmitta ja tutkijoiden en-

simmäinen käynti saattoi kulua suurelta osin mittareiden asentamiseen. Aina tä-

mäkään ei riittänyt, vaan osalle perheistä piti tehdä ylimääräinen käynti 

mittalaitteiston asentamista varten. Toinen haastateltava huomauttaa, että tänä 

päivänä mittaaminen olisi huomattavasti helpompi toteuttaa etäluettavien säh-

kömittareiden ansiosta. Automaattisen sähkömittauksen lisäksi hankkeessa seu-
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rattiin esimerkiksi vedenkulutusta, polttopuun määrää, jätteiden määrää ja liik-

kumista. Näiden seuranta ohjeistettiin kotitalouksille niin ikään ensimmäisellä 

käynnillä. 

Mittareiden asentamisen jälkeen kotitalouksien sähkön- ja vedenkulutusta sekä 

liikkumista mitattiin vähintään yhden kuukauden ajan. Lisäksi kotitalouksia pyy-

dettiin tekemään Sähkötohtori9 ja Ilmastodieetti10-testit. Mittausjakson jälkeen 

kotitalouksiin tehtiin toinen käynti, jossa käytiin läpi mittausten tuloksia sekä en-

simmäisellä käynnillä tehdyn alkuhaastattelun analyysiä. Koska mittarit saatiin 

asennettua eri aikaan, käyntien ajankohdissa oli hieman hajontaa. Perheiden 

kanssa pohdittiin kehittämiskohteita ja neuvoja antoi konkreettisia ehdotuksia 

kohti ilmastoystävällisempää arkea. Säästötoimia olivat esimerkiksi muutokset 

sähkölaitteiden käytössä, valaistuksen korvaaminen energiansäästö- ja LED-

lampuilla, ruoan ilmastovaikutusten minimointi, lämmityksen ja vedenkäytön 

optimointi sekä kakkosautosta luopuminen.  

Neuvonnan jälkeen tehtiin toinen kuukauden mittainen mittausjakso. Koska jak-

sot olivat lyhyitä ja lähellä toisiaan, niiden väliset kulutuserot paljastuivat mo-

nilta osin merkityksettömiksi. Näin ollen esimerkiksi säästetyn sähkön ja vähen-

nettyjen ajokilometrien määrää ei päätetty julkaista. Jälkimmäisen mittaus-

jakson päätyttyä järjestettiin vielä lopputapaaminen. Kotikäynnin sijaan se toteu-

tettiin yhteistapaamisena, jossa esiteltiin hankkeen tuloksia ja jaettiin kotitalouk-

sille yksilölliset yhteenvedot heidän omista toimenpiteistään. Lopuksi annettiin 

neuvoja jatkoon.  

Kotikäyntien lisäksi perheisiin pidettiin yhteyttä sähköpostitse kuukausittaisilla 

uutiskirjeillä, joka toinen viikko lähetetyillä Ekotouhut -vinkeillä ja tarpeen mu-

kaan henkilökohtaisilla viesteillä. Lisäksi perustettiin Facebook-ryhmä. Keväällä 

2014 perheillä oli mahdollisuus osallistua lampputietoinfoon, kasvisruokakurs-

sille ja puunpolton koulutusiltaan. 

                                                 

9  https://www.turkuenergia.fi/sahkotohtori/Sahkotohtori.html [Katsottu 24.9.2018] 
10 https://beta.ilmastodieetti.fi/ [Katsottu 21.8.2018] 

http://www.oulunenergia.fi/laskurit/sahkotohtori/index.html
https://beta.ilmastodieetti.fi/
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Kokonaisuudessaan Ekoneuvonta kesti kotitalouksien näkökulmasta noin vuo-

den: aloitus oli vuoden 2013 syyskuussa pidetty yhteistapaaminen, jossa kerrot-

tiin hankkeen sisällöstä ja pyrittiin kartoittamaan perheiden odotuksia ja osaa-

mista. Kevään 2014 mittaan järjestettiin edellä mainittuja koulutus- ja 

infotilaisuuksia ja itse mittausjaksot toteutettiin vuoden 2014 syksyllä. Kotita-

louksien osalta hanke päättyi marraskuun 2014 lopputapaamiseen. 

Haastateltavien mielestä hankkeesta opittiin paljon, mutta se olisi voinut sujua 

paremminkin. Pääasiallisena ongelmana molemmat haastateltavat mainitsevat, 

että aika loppui kesken, sillä sitä jouduttiin lyhentämään alkuperäisestä suunni-

telmasta. Lisäksi he toteavat, että projektihenkilön vaihtuminen kesken hank-

keen aiheutti tiedonkulullisia haasteita ja hämmensi kotitalouksia. Toisen haas-

tateltavan mukaan ongelmia aiheutti budjetin supistuminen ja siitä aiheutunut 

ristiriita tavoitteiden kanssa. Sen sijaan, että suunnitelmista olisi leikattu pois ko-

konaisia elementtejä, samat tavoitteet pyrittiin saavuttamaan lyhyemmässä 

ajassa pienemmällä budjetilla. Tämän haastateltava näkee suunnitteluvirheenä 

ja toteaa: 

Se oli aika tuskallinen hanke, just sen takii ku siin oli niin hirveesti tekemistä, ja niin 
hirveesti haasteita, ja kuitenki isot asiat kyseessä. 

Toinen haastateltava lisää, että myös jatkoseurantakysely esimerkiksi puolen 

vuoden päästä hankkeen päättymisestä olisi tuonut lisäarvoa, ja myös toisen mu-

kaan tuloksia olisi voinut aktiivisemmin hyödyntää. Myös tekniset ongelmat oli-

vat hankkeen vetäjille yllätys. 

4.2 Ilmastokatu 

Ilmastokatu oli Helsingissä ja Vantaalla vuosina 2015–2017 toteutettu hanke, 

jossa valittiin kummastakin kaupungista kävelykatu kokeilualustaksi erilaisille 

energiansäästöön tähdänneille toimenpiteille. Kadut olivat Iso-Roobertinkatu 

Helsingissä ja Tikkuraitti sekä Asematie Vantaalla sekä näiden lähialueet. Ideana 

oli erityisesti tuoda esiin yritysten roolia ekologisesti kestävässä toiminnassa: 

sekä ohjata alueella toimivia yrityksiä kestävämpään suuntaan että luoda uutta ja 

parantaa olemassa olevaa vihreää liiketoimintaa, jonka tuottamien palveluiden 
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käyttäjänä olisivat kadun taloyhtiöt ja asukkaat. Esimerkiksi jotkin Iso-Roober-

tinkadun taloyhtiöt päätyivät asentamaan katolleen aurinkopaneeleita, mikä 

luonnollisesti hyödytti ne toimittanutta yritystä. Toteutuskonseptina oli living 

lab. Hankkeen toteuttajina olivat Helsingin ja Vantaan kaupungit, Helsin-

gin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Aalto-yliopisto sekä Green Buil-

ding Council Suomi ry (FIGBC).  Hankkeen päättymisen jälkeen ei ole vielä 

tehty jatkoseurantaa, mutta toinen haastateltava arveli, että noin kolmen vuoden 

päästä sellainen saatettaisiin toteuttaa. Hanke eroaa muista tarkastelemistani 

projekteista siten, että toteutusalue on maantieteellisesti hyvin rajattu ja tämä voi 

osaltaan suoraviivaistaa jatkoseurannan tekemistä. Asukkaat ja yrittäjät kuiten-

kin vaihtuvat ajan mittaan, joten kaikkia mukana olleita katukohtainen tarkas-

telu tuskin tavoittaisi. 

Yksittäisille kotitalouksille kohdennettu interventio oli nimeltään Ilmastotreeni, 

joka käynnistyi huolellisen valmistelun jälkeen loka-marraskuussa 2016. Mukaan 

otettiin kuusi kotitaloutta, kolme Helsingistä ja kolme Vantaalta. Perheiden rek-

rytointi ei ollut aivan ongelmatonta, sillä halukkaita oli niukalti. Toinen haasta-

teltava arvelee tämän johtuneen vaatimuksesta videoida tapaamiset. Mukaan 

lähtivät innokkaimmat, eli keskeytyksistä tai mielenkiinnon puutteesta ei tarvin-

nut huolehtia, mutta toisaalta ympäristötietoisina he olivat ehtineet toteuttaa 

monia säästötoimenpiteitä jo valmiiksi. Molempien haastateltavien ohella yksi 

perhe huomautti tästä itsekin (Seppälä ym. 2017, 33). Mukaan valikoituneet per-

heet poikkesivat kuitenkin muilla tavoin toisistaan: oli tulotasoltaan erilaisia, eri 

ikäisiä sekä lapsiperheitä ja pariskuntia. 

Projekti alkoi yhteistapaamisella, jossa tehtävään valitut climate trainerit infor-

moivat kotitalouksia projektin kulusta. Tämän jälkeen tehtiin ilmastotreenisuun-

nitelma, joka perustui asukkaiden kiinnostuksen kohteisiin ja arjen kehittämis-

kohteisiin. Kullekin kotitaloudelle laadittiin yksilöllinen treeniohjelma, joiden 

painopistealueet vaihtelivat esimerkiksi valaistuksen, ruoan ja liikkumisen vä-

lillä. Projektin aikana climate trainerit kävivät kotitalouksissa noin kaksi kertaa. 

Tapaamiset videoitiin ja julkaistiin tarkoituksena levittää parhaat vinkit myös 

muiden kuin treeniperheiden käyttöön. Yksi perhe piti myös itse tuottamaansa 
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videoblogia. Tiedotus oli muutenkin hankkeen keskiössä, mistä kertoo esimer-

kiksi vahva visuaalinen ilme. Näkyvyys oli linjattu jo suunnitteluvaiheessa, sillä 

Heiskanen ym. (2015) ovat aiemmin tuoneet esiin visuaalisten elementtien tär-

keyden kokeiluhankkeissa. 

Ilmastotreeniosuus kesti muutaman kuukauden ja loppui vuoden 2017 alkupuo-

lella järjestettyyn lopputapaamiseen. Vaikka virallista jatkoseurantaa ei ollut, ar-

viointiraportin mukaan yksi perhe on kokeilun jälkeen ilmoittanut ostaneensa 

oman rahtipyörän ja syöneensä ilmastoystävällisemmin (Seppälä ym. 2017, 54). 

Lisäksi toinen haastateltavista mainitsi, että monet ilmastotreenikäytännöt olivat 

jääneet perheisiin elämään. Positiivisena yllätyksenä haastateltava kertoo, että 

perheet kokivat hiilijalanjäljen pudottamisen hauskaksi. 

Hankkeen aikana huomattiin, ettei pelkkä tiedon tarjoaminen teknisistä ratkai-

suista riitä houkuttelemaan ihmisiä kokeiluiden pariin. Näin ollen kehitettiin 

konsepti nimeltä viisaat vempaimet, jonka ideana oli paketoida energiankäytön 

vähentämisessä avustavaa tekniikkaa mahdollisimman kiinnostavaan muotoon. 

Kyse oli eräänlaisesta mielikuvamainonnasta, josta toinen haastateltava kertoi 

seuraavasti: 

testattiin sitä hypoteesia et jos se, härpäke joka onkin niin tylsä kuin joku ajastin, niin 
jos sitä kutsuis härpäkkeeksi ja viisaaksi vempaimeksi tai gadgetiksi, niin meniskö se 
enemmän siihen haluttavuuden kategoriaan. 

Nähtävästi brändäys onkin tuottanut tulosta, sillä viisaista vempaimista oli Il-

mastokatu-verkkosivun mediaosion mukaan juttu kahdessa lehdessä sekä radi-

ossa. Vempaimet käsittävät kodin lämmönsäätöä ja -mittausta, vettä säästäviä 

vesikalusteita, ja kodin automaatiota, kuten etäohjattavia pistorasioita tai liike-

tunnistimilla varustettuja valaisimia. Vempainten lisäksi kotitalouksien käyttöön 

annettiin sähköavusteinen taakkapyörä tai vaihtoehtoisesti taittopyörä, yhdelle 

perheelle Nissan Leaf -sähköauto, mahdollisuus testata Whim-liikkumispal-

velua11 ja kauppakassipalvelu. Viimeksi mainitussa lähetti toimittaa kotitalouden 

                                                 

11 Whim on MaaS (Mobility as a Service) -konseptin palvelu, jonka kautta on mahdollista yhdistellä matkoja julkisilla 
liikennevälineillä, taksilla, vuokra-autolla ja kaupunkipyörillä (ks. luku 5.3). Palvelupaketista riippuen matkat laskutetaan 
yksitellen tai ne sisältyvät kuukausihintaan. Katso lisätietoja http://whimapp.fi. [Katsottu 21.8.2018.] 
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internetissä tekemät ruokaostokset suoraan kotiin, mikä vähentää kaupassa käy-

misen tarvetta. Taakkapyörän osalta kokeilussa tuli ilmi sopivan pysäköintipai-

kan puute Tikkurilassa sijaitsevan kauppakeskuksen pihalla. Living lab -hengen 

mukaisesti tähän odottamattomaan seuraukseen puututtiin vielä projektin kulu-

essa siten, että muutama autoparkkiruutu muutettiin pyöräparkkiruuduiksi 

(Seppälä ym. 2017, 29). 

Toisin kuin muissa hankkeissa, numeerista dataa saavutetusta energiansäästöstä 

ei kerätty. Projektin tavoitteenakaan ei tosin ollut demonstroida kotitalousinter-

ventioilla saavutettavissa olevia säästöjä vaan levittää ideoita laajemmalle. Tätä 

Ilmastotreenin tausta-ajatusta toinen haastateltava valottaa seuraavasti: 

Mutta siit ilmastotreenistä on kyllä sanottava se, että kun tämmöst henkilökohtaista 
treenausta mehän ei pystytä missään nimessä tarjoon kaikille helsinkiläisille, niin sen 
takia tarvitaan muita kanavia niin kuin esimerkiks nää somevideot et me saadaan se 
tieto ja ne ideat laajemmin muiden käyttöön. Et siin mieles mä en tiedä että-, no toki 
se on kiinnostavaa tietää, että kuinka heillä on arki muuttunu, mut mun mielestä ois 
vielä kiinnostavampaa jotenkin saada selville se, että kuinka tää kampanja on vaikut-
tanu laajemmin, mut noi on ihan hirveen vaikeit selvitettäviä. 

Kumpikin haastateltava oli varovainen sanoissaan siitä, saavutettiinko tavoite. 

Molemmat kokevat, että mukana olleet perheet kyllä kokivat onnistumisen, 

mutta laajemmalle leviämistä on vielä tässä vaiheessa hankala arvioida. Haasta-

teltavien mielipiteet myös poikkesivat hieman toisistaan: toinen kokee Ilmas-

totreenin onnistuneen hyvin ja kertoo, että projekti on jo poikinut jatkokehitystä. 

Toinen haastateltava sen sijaan suhtautui skeptisesti siihen, saiko kokeilu aikaan 

muutoksia muiden ihmisten kuin mukana olleiden perheiden käytännöissä. Hä-

nen mielestään Ilmastotreenin medianäkyvyys olisi voinut olla vieläkin suurem-

paa.  

4.3 Tulevaisuuden kotitalous 

Jyväskylän seudulla viisi kotitaloutta kokeili syksyllä 2014 jalanjälkensä pienen-

tämistä Tulevaisuuden kotitalous -nimisessä hankkeessa. Hanketta koordinoi ja 

rahoitti Sitra ja toteutuksesta vastasivat D-mat Oy ja Big Plans Bakery. Vali-

tut perheet vaihtelivat yhden hengen kotitaloudesta viisihenkiseen perheeseen. 

Kotitaloudet pyrkivät muuttamaan elämäänsä monipuolisesti: kokeiltavina olivat 
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esimerkiksi yhteiskäyttöauto, KutsuPlus-palvelun12 simulaatio sekä paljon eri 

yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluita, esimerkiksi kauppakassipalvelu. 

Yksi perhe jopa muutti kuukauden ajaksi kokeillakseen keskusta-asumista. Mo-

nista muista ekotehokkuuteen tähtäävistä hankkeista poiketen kotitalouksien ku-

lutusta arvioitiin hiilijalanjäljen lisäksi materiaalijalanjäljellä, jota mitataan 

MIPS-menetelmällä (material input per sevice unit). Hiilijalanjälkeen verrattuna 

materiaalijalanjälki on kokonaisvaltaisempi mittari, sillä se huomioi kaiken ma-

teriaalin kulutuksen. Keskivertosuomalaisen materiaalijalanjälki on noin 40 ton-

nia (Lettenmeier ym. 2015, 13). 

Kotitaloudet valittiin huhtikuussa 2014 avoimen haun kautta. Hakijoita oli huo-

mattavasti enemmän kuin mukaan otettuja kotitalouksia (40 kpl), mikä ilmentää 

sitä, että kiinnostus hanketta kohtaan oli alusta alkaen suurta (Lettenmeier ym. 

2015, 5). Valitut kotitaloudet käsittivät laajasti eri tulo-, elämäntilanne- ja ikäryh-

miä sekä kulutustottumuksia. Kaikki kotitaloudet olivat mukana hankkeen lop-

puun asti. 

Hankkeen aktiivinen vaihe alkoi vuoden 2014 elokuussa yhteistapaamisella. Tä-

män jälkeen alkoi noin kahden ja puolen viikon pituinen mittausjakso, jonka ai-

kana kotitaloudet täyttivät kulutustaan ja omistamiaan asioita Excel-taulukoihin, 

joiden laajuutta toinen haastateltava kuvaa ”helvetilliseksi”. Yksityiskohtaista tie-

toa tarvittiin, jotta taulukoista oli mahdollista laskettua kotitalouksien materiaa-

lijalanjäljet. Seuraavaksi määriteltiin jokaiselle kotitaloudelle yksilöllinen tie-

kartta vuoteen 2030, jota koottiin esimerkiksi lokakuun alun ideointityöpajassa, 

jossa kotitaloudet tapasivat jälleen yhdessä. Tiekartan pohjalta suunniteltiin ko-

titalouksien ja hankkeen tutkijoiden kanssa yhdessä, millaisia muutoksia ne läh-

tivät kokeilemaan. Kotitalouksien päätösvallan haastateltavat näkevät hieman eri 

tavoin: toinen haastateltavista on sitä mieltä, että kotitaloudet saivat päättää 

”ihan tarkalleen”, mitä säästöjä ne toteuttivat, toinen korostaa, että lisäksi esiin 

tuotiin projektin intressejä. 

                                                 

12 KutsuPlus (2012–2015) oli Helsingin seudun liikenteen (HSL) palvelu, jossa bussin sai tilattua haluttuun alku-  ja 
määränpäähän älypuhelimella (Rissanen 2016). Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa KutsuPlussaa simuloitiin takseilla. 
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Noin kuukauden mittainen kokeilujakso ajoittui enimmäkseen marraskuulle. 

Suunnitelmiensa mukaisesti kotitaloudet muuttivat ruokatottumuksiaan, liikku-

mistaan ja esimerkiksi harrastuksiaan ekologisempaan suuntaan. Tähän heillä oli 

tarjolla runsaasti kotitalouskohtaisesti räätälöityä apua, esimerkiksi sisustusark-

kitehti, personal trainer, Vegaaniliiton kokki ja energiakonsultti. Lisäksi tutki-

jat pitivät jatkuvasti yhteyttä kotitalouksiin sosiaalisessa mediassa ja auttoivat 

esimerkiksi junalippujen varaamisessa ja aikataulujen yhteensovittamisessa. Yh-

teydenpito ja erityisesti henkilökohtainen ohjaus nähtiinkin tärkeänä osana 

hankkeen onnistumisessa. 

Kotitaloudet suhtautuivat kokeilujaksoon vaihtelevalla innokkuudella. Kaikki ja-

koivat tavoitteen ekologisesti kestävämmistä elämäntavoista, mutta toiset kaipa-

sivat enemmän tukea toisten ollessa oma-aloitteisempia. Myös energiankäyttö-

tarpeet ja lähtötilanne vaihtelivat paljon. Haastateltava antoi esimerkin yhdestä 

jo aiemmin säästämään innostuneesta perheestä: 

Mä muistan, itelläki meinas itku tulla sanoo ihmiselle, joka polkee fillarii ympäri vuo-
den ja syö vegaanist ruokaa, että voisiks sä vielä karsii tosta sun uimahallikäymisestä. 

Yhteistä kotitalouksille olivat tulevaisuuden tavoitteet: vuodelle 2030 ulottuneet 

muutostiekartat tähtäsivät 25–30 tonnin materiaalijalanjälkeen, joka usein vas-

tasi noin puolikasta silloisesta jalanjäljestä. Poikkeuksen teki perhe, jonka jalan-

jälki oli jo valmiiksi selvästi alle 20 tonnia. Heidän tavoitteenaan onkin päästä 

vuonna 2030 lähelle kestävää kulutuksen tasoa, jonka kotitalouksien kulutuksen 

osalta on arvioitu olevan noin kahdeksan tonnia per henkilö (Laakso & 

Lettenmeier 2016). 

Kolmas ja viimeinen yhteistapaaminen oli marraskuun lopussa pidetty tulevai-

suustyöpaja, jossa kotitalouksien lisäksi koolla oli muitakin hankkeeseen liittyviä 

toimijoita, kuten palveluntarjoajia ja viranomaisia. Tarkoitus oli jakaa oppia siitä, 

miten kestävämpi elämä mahdollistetaan jatkossa. Työpajassa ideoitiin Jyväsky-

lään nousevan Kankaan alueen tulevaisuutta. Kolmen yhteisen työpajan lisäksi 

kotitalouksia käytiin haastattelemassa henkilökohtaisesti: ennen mittausjakson 

alkua, kokeilujakson yhteydessä sekä projektin jälkeen tehdyissä seurantahaas-

tatteluissa seuraavana keväänä. Näiden lisäksi kotitaloudet tapasivat tarpeidensa 
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mukaisesti palveluasiantuntijoita kuten kasvisruokakokkeja ja energiakonsult-

teja.  

Molemmat haastateltavat arvioivat kokeilukotitalouksien asukkaiden elämänlaa-

dun parantuneen kokeilun myötä, mikä oli odottamaton vaikutus. Auton käytön 

vähentämisen seurauksena aikaa saattoi tulla lisää, kun vapaa-ajan automatkoja 

vähennettiin. Keskusta-asumista kokeillut perhe piti kokemastaan niin paljon, 

että he ovat tätä nykyä mukana ryhmärakentamishankkeessa keskustan alueella. 

Myös kauppakassipalvelu koettiin suureksi helpotukseksi arjen kiireessä, ja yh-

dessä taloudessa kissakin opetettiin käymään wc-istuimella, mikä luonnollisesti 

helpotti sen hiekkalaatikon hoitoa. 

Hankkeen keskeinen tavoite oli osoittaa, että muutos on mahdollinen eikä edel-

lytä tulevaisuuden teknologiaa, eli toimia ”hyvänä narraationa muutoksesta”. 

Vaikka virallisesti kyseessä oli kokeiluhanke, se resursoitiin ja suunniteltiin siten, 

että sen tiedettiin onnistuvan jollain lailla. Kokeilu siis oli melko riskitön ja siitä 

haluttiin tietoisesti saada ”onnistumisen tarina”, kuten toinen haastateltava asian 

ilmaisi. Onnistumisen tarinan levittämiseksi kokeilussa olennaista olikin kattava 

tiedotus niin sosiaalisessa kuin perinteisessä mediassa. Tutkittavat esiintyivät 

julkaisuissa nimillään ja kasvoillaan.  

Me suunniteltiin tää hanke onnistumaan. Jos tää olis ollu puhtaasti tieteellinen hanke, 
mehän oltais suunniteltu myös vähän epäonnistumaan tai ainakin testattu enemmän 
sitä epäonnistumista. Et sinänsähän tämä oli sellainen kehityshanke. 

Sekä haastateltavat että kirjallinen materiaali piirtävät hankkeesta onnistuneen 

kuvan. Sekä D-matille että Big Plans Bakerylle hanke oli työläs ja intensiivinen. 

Hankkeesta vastannutta tutkijaryhmää kuvattiin kuitenkin tiiviiksi ja omistautu-

neeksi, joten työskentely koettiin antoisaksi: ”pirun kiva hanke ja hyvät partne-

rit”.  

Yllättävänä asiana nousi esiin yhteiskäyttöauton hankaluus. Kotitalouksilla oli 

varauskalenteri, jonka avulla yhteiskäyttöauton käyttöä pyrittiin koordinoimaan. 

Osassa kotitalouksia autoa ei kuitenkaan juurikaan hyödynnetty, sillä niissä ko-

ettiin omat menot vähemmän tärkeiksi. Tämä johti auton alikäyttöön: 

Et ihmiset oli niin sika kilttei toisilleen, et se jäi vähän alikäytetyks se auto. 
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Hankkeen taustalla ei varsinaisesti ollut teoriaa, mutta hankkeen toteutuksessa 

oli mukana käytäntöteorian asiantuntija, joten käytäntöteorian elementtejä oli 

mukana hankkeessa. Toinen haastateltava mainitsi ”nudge” -teorian, jonka ydin-

ajatus on muuttaa olosuhteet suotuisaksi toivotulle käytökselle (Thaler & 

Sunstein 2008). 

Kokonaisuudessaan haastateltavien mukaan hankkeen onnistumisen varmisti 

suuri määrä henkilökohtaista ohjausta. Sellaisenaan tämä estää skaalautuvuu-

den, sillä kaikille Suomen asukkaille ei ole mahdollista järjestää laajaa henkilö-

kohtaista ohjausta. Hankkeesta saatiin kuitenkin arvokasta tietoa hiili- ja mate-

riaalijalanjälkien pienentämisen mahdollisuuksista. Tätä tietoa voinee hyödyntää 

yhteiskunnassa laajemminkin kuin vain uusina energiansäästökokeiluina. 

4.4 Vähähiilinen huhtikuu 

Vähähiilinen huhtikuu -projekti toteutettiin Joensuussa nimensä mukaisesti 

huhtikuussa 2016. Se perustui aiemmin toteutetun Tulevaisuuden kotitalous -

hankkeen pohjalle ja sen projektiryhmä oli osittain sama. Budjetti oli kuitenkin 

huomattavasti pienempi, vain reilu kymmenesosa emohankkeesta. Tätä kompen-

soi se, että konseptin toteutuksesta oli jo kokemusta, jota voitiin Vähähiilisessä 

huhtikuussa hyödyntää. Se sijoittui osaksi Joensuussa järjestettyä laajempaa Il-

mastotori -hanketta (2015–2017), jonka kohderyhmänä olivat kotitalouksien 

ohella yritykset ja yhteisöt. Kun hankkeessa tuli ajankohtaiseksi innostaa joen-

suulaisia vähähiiliseen elämään ja arjen kokeiluihin, ideoita päätettiin etsiä muu-

alta, ja tässä yhteydessä esiin nousi pari vuotta aiemmin Jyväskylässä toteutettu 

Tulevaisuuden kotitalous -hanke. D-Mat toimi myös Vähähiilisessä huhtikuussa 

Joensuun kaupungin yhteistyökumppanina. Kaupunkia edustanut haastatel-

tava13 huomauttaa, että Vähähiilisestä huhtikuusta ei useimmiten käytetä 

”hanke”-nimitystä, sillä kyseessä oli osahanke Ilmastotorista, joka puolestaan oli 

                                                 

13 Koska haastateltavan taustaorganisaatiolla on tässä kohdassa relevanssia, poikkeuksellisesti hänet voidaan tunnistaa 
taulukosta 3, mutta hän kommentoi käsikirjoituksen olevan tältä osin OK. 
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Joensuun seudun EU-kehittämishanke. Tässä työssä viittaukseni ”hankkeisiin” 

käsittää kuitenkin myös Vähähiilisen huhtikuun. 

Vähähiiliseen huhtikuuhun rekrytoitiin viisi kotitaloutta avoimella haulla tammi-

kuussa 2016. Hakijoita oli noin kaksi kertaa enemmän kuin valittuja. Projekti 

lähti käyntiin helmikuussa järjestetyllä käynnistystilaisuudella, jonka jälkeen ko-

titaloudet toteuttivat 10 päivän kulutusseurantajakson. Kuten Tulevaisuuden ko-

titaloudessa, myös Vähähiilisessä huhtikuussa tarkastelun kohteena olivat sekä 

hiili- että materiaalijalanjäljet. Maaliskuussa kotitalouksien kanssa ideoitiin yh-

teisessä työpajassa huhtikuussa toteutettavia arjen muutoksia. Verrattuna Tule-

vaisuuden kotitalouteen, Vähähiilisessä huhtikuussa kotitalouksilla oli vieläkin 

enemmän päätäntävaltaa siitä, mitä muutoksia ne lähtivät tekemään. Pohjana 

kuitenkin käytettiin seurantajakson perusteella tehtyjä arvioita siitä, minkä tyyp-

pisiä muutoksia kunkin kotitalouden olisi kannattavinta tehdä. Tässä yhteydessä 

tuotiin esiin myös se, mitä tuotteita ja palveluita projektin puitteissa tarjottiin 

kotitalouksille kokeiltaviksi. 

Huhtikuussa oli vuorossa kokeilujakso. Projektin puolesta kotitalouksille tarjot-

tiin käyttöön esimerkiksi sähköauto, sähköavusteinen polkupyörä, sähkönkulu-

tusmittareita ja lämmönoptimointijärjestelmä. Lisäksi projektissa oli energi-

aneuvontaa ja ilmastoystävällisempään ruoanlaittoon kannustavia ateriakasseja, 

samoin simuloitiin kauppakassipalvelua, jonka avulla ruokaostokset sai kotiin 

toimitettuna. Vaikka monet kotitaloudet järkyttyivät aluksi jalanjälkensä koosta, 

ne olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, että jalanjälki on pienennettävissä kohta-

laisen helposti. Hankkeen arvioitiin kokonaisuudessaan parantaneen osallistu-

jien hyvinvointia, mutta toinen haastateltava huomauttaa, että kokeiluun hakeu-

tuminen oli vapaaehtoista:  

Et sit on eri asia et tuoko se hyvinvointia niille, jotka joutuis mukaan vasten tahtoaan 
tämmöiseen kokeiluun. 

Tämä on mielenkiintoinen havainto, koska muutoksia skaalattaessa törmätään 

väistämättä myös sellaisiin kotitalouksiin, jotka eivät mielellään tekisi hiili- tai 

materiaalijalanjäljilleen mitään.  
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Projektin erikoisuutena oli, että tulokset kotitalouksien osalta julkaistiin ”huhti-

kuu+” -skenaarioina, joissa huhtikuussa tapahtuneiden todellisten vähennysten 

lisäksi huomioitiin perheiden suunnittelemat toimenpiteet, joiden toteuttami-

seen yhden kuukauden mittainen tarkastelujakso ei riittänyt. Tällaisia olivat esi-

merkiksi lämmitysjärjestelmän vaihto ja muutto pienempään asuntoon. Näiden 

skenaarioiden perusteella materiaalijalanjäljet laskisivat noin 20–40 tonniin 

henkilöä kohti. Kuten Jyväskylässäkin, poikkeuksen teki yksi perhe, jonka huhti-

kuun kulutus ilman plus-skenaariotakin jäi vajaaseen 12 tonniin henkeä kohti. 

Mainitsemisen arvoista on lisäksi, että Tulevaisuuden kotitalouteen verrattuna 

Vähähiilisessä huhtikuussa materiaalijalanjälkien alkutilanteiden keskiarvo oli 

selvästi alempi (ks. Kuva 4). Hiilijalanjäljissä vastaavaa eroa ei näkynyt. Loppu-

tilanteiden vertailtavuus ei ole aivan suoraviivaista, sillä huhtikuu+ -skenaario ei 

täysin vastaa Tulevaisuuden kotitalouden muutostiekarttaa vuoteen 2030. Mo-

lemmissa skenaarioissa lopputuloksena saavutetaan kuitenkin keskimäärin sa-

mat jalanjäljet niin materiaalin kuin hiilenkin osalta. Viiden kotitalouden otos ei 

ole edustava, joten tuloksista ei voi tehdä päätelmiä esimerkiksi materiaalijalan-

jälkien maantieteellisestä jakaantumisesta. 

 

Kuva 4. Materiaali- ja hiilijalanjälkien keskiarvo alku- ja lopputilanteissa, joista lopputilanne kuvaa 
Tulevaisuuden kotitalouden osalta muutostiekarttaa vuoteen 2030 ja Vähähiilisen huhtikuun osalta 

huhtikuu+ -skenaariota. Vertailukohtana suomalaisten keskimääräiset jalanjäljet ja kestäviksi arvioidut 
tasot. (Lettenmeier ym. 2015; Joensuun kaupunki & D-mat 2016; Motiva 2017a.) 
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Perheet eivät sisäiseltä dynamiikaltaan olleet yhtenäisiä. Havaittu trendi oli, että 

yksi perheenjäsen oli ollut innokkaampi hakemaan mukaan ja aikaansaamaan 

muutoksia muiden seuratessa vanavedessä. Toisen haastateltavan mukaan kah-

dessa lapsiperheessä oli havaittavissa, että vaimo oli innokkaampi mukaan läh-

tijä, mutta hän huomauttaa, että tästä ei pidä tehdä yleistyksiä. 

Kokeilu koettiin kaikin puolin onnistuneeksi. Kuntalaisilta onkin tullut kyselyitä, 

järjestetäänkö Vähähiilistä huhtikuuta uudestaan. Myös projektihenkilökunta 

piti hanketta onnistuneena ja inspiroivana:  

Vähähiilinen huhtikuu on sen verran hyvä esimerkki, että uskon et sieltä nousee inspi-
raatiota sitten tohon Ilmastokorttelit-hankkeeseen myös. – – Mutta paljon kiinnos-
tusta siitä kyllä oli, mikä oli tosi ilahduttavaa. Ja sitä on eri muodoissa sitten, on 
muilta kaupungeilta kans tullu kyselyy että miten ootte toteuttanu tämmösen Vähähii-
lisen huhtikuun, minkälaisia asioita he voisi nostaa omiin kampanjoihinsa tai kokei-
luihinsa siitä. Vähän niin ku me tehtiin Jyväskylän osalta, et me sit jalostettiin Vähä-
hiilinen huhtikuu sen Tulevaisuuden kotitalous -hankkeen pohjalta, ja tehtiin sitten 
omalle seudulle ja omaan budjettiin ja oman hankkeen raameihin sopivaks. Semmosta 
kokeilevaa kulttuuria. 

 

Viestinnän merkitys oli suuri myös Vähähiilisessä huhtikuussa. Paikallismedia 

seurasi projektia niin ahkerasti, että se on saattanut jäädä parhaiten mieleen koko 

Ilmastotori -hankkeesta, joskaan Joensuussa asuvat sukulaiseni eivät olleet kuul-

leet Vähähiilisestä huhtikuusta vaan ainoastaan Ilmastotorista. Myös kotitalou-

det osallistuivat viestintään pitämällä blogeja ja kuvaamalla videoita. He esiintyi-

vät mediassa ja loppuraportissa nimillään ja kasvoillaan. Itse asiassa toinen 

haastateltava sanoo, että juuri ”viestinnällisistä syistä” kotitalouksien osuudesta 

päätettiin tehdä kuukauden mittainen. Vaikka esimerkiksi yllä olevan sitaatin va-

lossa viestintä tavoitti yleisönsä hyvin, olisi toinen haastateltavista panostanut 

siihen vielä enemmän; esimerkiksi ”raakileeksi” jäänyttä visuaalista ilmettä olisi 

voinut hioa, ja videojuttuja olisi voinut olla mukana enemmän. 

Projektin kokonaiskesto oli noin 10 kuukautta, josta ensimmäiset viisi käytettiin 

suunnitteluun ja loput projektin toteutukseen. Loppuraportti julkaistiin jo tou-

kokuussa, joten projekti päättyi melko pian kokeilujakson päättymisen jälkeen. 
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Jatkoseurantaa ei ollut eikä projektin tavoitteenakaan ollut muuttaa kotitalouk-

sien tapoja pysyvästi, vaan ne sitoutuivat päästövähennyksiin ainoastaan huhti-

kuun ajaksi. 

 

5 Tulokset 

Tämän pääluvun tarkoitus on vastata tutkimuskysymyksiin eli siihen, miten 

hankkeet pyrkivät vaikuttamaan käytäntöihin, ja siihen, millainen ilmastonmuu-

tospotentiaali sähkölaitteiden käytöllä ja liikkumisella on. Aloitan tarkastelun 

tunnistamalla kussakin hankkeessa toteutetut sähkölaitteiden käyttöön ja liikku-

miseen liittyvät muutokset. Tämän jälkeen kuvaan toimenpiteitä hanke kerral-

laan sekä haastateltavien näkemyksiä niistä. Vastauksena ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen esitän luvussa 5.3 kunkin toimenpiteen kohdalta, millä 

Spurlingin ym. (2013) kuvailemilla tavoilla muutos pyrkii vaikuttamaan käytän-

töihin. Hankkeita tarkastellessani huomasin, että kaikkia yhdistää henkilökoh-

taisen neuvonnan merkittävä rooli säästöjen mahdollistajana. Erityisesti hank-

keita hyödyntävien politiikkatoimien näkökulmasta havainto on tärkeä, joten 

käsittelen sitä lyhyesti luvussa 5.4. 

Jälkimmäisen tutkimuskysymyksen eli ilmastonmuutospotentiaalin tarkastelun 

aloitan arvioimalla hankkeesta saatuja ja teoreettisesti johdettuja laskelmia eri 

muutosten vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin ja laajentamalla saatujen pääs-

tövähennysten suuruusluokan koskemaan toimenpiteitä, joista suoraa tietoa ei 

ole saatavilla (luku 5.5). Esitän arvion myös muutosten toteutettavuudesta eli ky-

vystä levitä mahdollisimman moneen kotitalouteen. Arvioituani muutosten vai-

kuttavuuden ja toteutettavuuden muodostan sähkölaitteiden käytön ja liikkumi-

sen muutoksille ilmastonmuutospotentiaalin luvussa 5.6. Lopuksi arvioin 

kriittisesti ilmastonmuutospotentiaalia lähestymistapana luvussa 5.7. 
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5.1 Hankkeissa toteutetut toimenpiteet 

Taulukkoon 6 on koottu hankkeissa toteutettuja sähkölaitteiden käytön ja liikku-

misen muutoksia ja merkitty, mihin hankkeisiin kyseinen muutos sisältyi olen-

naisena osana. 

Jäljempänä, luvussa 5.3 kuvaan, miten tällaiset toimenpiteet voivat muuttaa käy-

täntöjä ja mitkä Spurlingin ym. (2013) mainitsemista lähestymistavoista ovat 

käytäntöjen muuttamisen kannalta oleellisia. 

 

Taulukko 6. Tarkastelemissani hankkeissa toteutetut sähkönsäästöön ja liikkumiseen liittyvät 
toimenpiteet. 

Toteutettu toimenpide                                    
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Sähkölaitteet 

Hämäräkytkimellä tai liiketunnistimella varustetut lamput ● ●   

Katkaisimella varustetut jatkojohdot ● ● ●  

Kylmälaitteiden käytön optimointi ● ● ●(1 ● 

Lamppujen vaihto energiaa säästäviin ● ● ●  

Sähkölaitteiden käytön vähentäminen (ml. valmiustilakulutus) ● ● ● ● 

Sähkönkäytön mittaus ja monitorointi ● ●  ● 

Liikkuminen 

Etätyömahdollisuuksien parantaminen   ●  

Julkisen liikenteen käyttöön opastaminen/lippujen tarjoaminen  ● ●  

Kauppakassipalvelu (ks. s. 11 alaviite 4)  ● ● ● 

Pyrkimys pyöräilyn lisäämiseen (2 ●  ● 

Sähköauton tarjoaminen kokeiltavaksi  ●  ● 

Uuden liikkumisen palvelun pilotointi  ● ● ● 

Yhteiskäyttöauton tarjoaminen   ●  
1) Pääasiallinen tarkoitus ruokahävikin vähentäminen. 

2) Muutama kotitalous lisäsi pyöräilyä, mutta haastateltavan mukaan yleisesti matkat ovat niin pitkiä, että pyö-
räily ei ole realistinen vaihtoehto. Pääpaino liikkumisen osalta ei ollutkaan kulkumuodon vaihtamisessa, vaan 
oman liikkumistarpeen pohtimisessa ja paremmassa suunnittelussa. 
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5.2 Hankekohtainen kuvaus toimenpiteistä 

Tässä luvussa kuvaan hanke kerrallaan niissä tehtyjä sähkönsäästöön ja liikku-

miseen liittyviä muutoksia sekä haastateltujen kokemuksia niistä. 

5.2.1 Ekokoti 

Ekokodissa tarkoitus oli puuttua ennen kaikkea laitteiden käyttöön ja kyseen-

alaistaa kuluttaminen sen sijaan, että pelkästään pyrittäisiin parantamaan lait-

teiden energiatehokkuutta. Pyrkimys nähtiin laajempana kuin käyttötottumus-

ten tehostaminen esimerkiksi television ja valojen turhaa päällä oloa välttämällä. 

Kokonaisvaltaisella muutoksella pureuduttiin elämänlaadullisiin kysymyksiin eli 

siihen, minkä tasoinen kulutus on riittävää. Tällöin voidaan puhua jo käytäntöjen 

melko merkittävästäkin muutospyrkimyksestä, vaikka käytäntöteoria ei haasta-

teltaville ollutkaan kovin tuttu. 

Konkreettisia neuvoja annettiin esimerkiksi halogeenivalojen korkeasta sähkön-

kulutuksesta, jääkaappien ja pakastinten riittävästä määrästä ja elektroniikan 

käytöstä. Myös valmiustilakulutukseen puututtiin. Elomatic Oy:n asentama mit-

tausjärjestelmä, jonka antureita asennettiin kotitalouksien sähkökaappeihin, tar-

josi tietokoneen kautta reaaliaikaista tietoa sähkönkulutuksesta. Reaaliaikaisen 

mittaamisen hyödyntäminen ja siihen yhdistetty neuvonta olikin kantava ajatus 

Valonian osuudessa eli Ekoneuvonnassa. Mittaamisen osalta voidaan tehdä joh-

topäätös, että alussa se toimii hyvinkin vahvana inspiraation lähteenä sähkön-

säästöpyrkimyksille. Into reaaliaikaiseen seurantaan kuitenkin laantui ajan 

kanssa. Tässä valossa mittaamisen suurin vaikutus saattaakin olla mittausjakson 

alussa kertynyt tietoisuus laitteiden kulutuksesta. Kun tulee aika vaihtaa laite 

seuraavaan, energiamerkintöihin tulee kiinnitettyä enemmän huomiota.  

Autoilun osalta haastateltavat katsoivat, että Turun seutu on julkisten liikenneyh-

teyksien osalta haastava. Näin ollen autosta luopumista ei nähty yhdessäkään 

perheessä mahdolliseksi. Sen sijaan kakkosauton käyttöön ja tyyppiin puututtiin, 

ja vapaa-ajan matkoja, kuten kauppareissuja, neuvottiin organisoimaan parem-

min. Samoin kuin sähkönkäytön osalta, suunnitelma oli puuttua kokonaisvaltai-
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sesti kotitalouksien koko ajatuskuvioon liikkumisesta. Toinen haastateltava ko-

rosti, että kotipihalta autolla lähtemään tottuneen perheenjäsenen voi olla aluksi 

vaikeaa totutella esimerkiksi polkupyörämatkaan bussipysäkille ja siitä eteen-

päin tehdä matkaa julkisen liikenteen aikataulujen puitteissa. Pyöräilyyn ei eri-

tyisemmin kannustettu, sillä työmatkat olivat tyypillisesti kymmeniä kilometrejä. 

Tulevaisuuden osalta säästöjä hiilijalanjälkeen on tarkoitus toteuttaa käyttövoi-

maa vaihtamalla. 

5.2.2 Ilmastokatu 

Sähkönkäytön vähentäminen ei ollut keskiössä Ilmastotreeneissä, mutta siihen 

kuitenkin pyrittiin. Sähköä säästettiin lamppujen vaihtamisella LED-

polttimoihin, saunan ja tiskikoneen käyttökertojen vähentämisellä sekä esimer-

kiksi kylmälaitteiden käytön optimoinnilla. Myös liiketunnistimin varustettuja 

valaisimia hyödynnettiin, samoin kuin virtakytkimellä varustettuja pistorasioita. 

Ledejä lukuun ottamatta hankkeessa ei kuitenkaan pyritty uusimaan laitteita 

vaan tehostamaan olemassa olevien käyttöä. Toisen haastateltavan mukaan per-

heet olivat jo valmiiksi tietoisia esimerkiksi valmiustilakulutuksen käyttämästä 

energiasta.  

Noin puolella hankkeeseen osallistuneista kotitalouksista oli auto. Autoilun vä-

hentämisessä kumpikin haastateltava otti esille rahtipyöräkokeilun Vantaalla. 

Esimerkkinä ”Vantaan organisaation ketteryydestä” mainitaan kauppakeskus 

Tikkurin muutamiin parkkiruutuihin maalatut pyöräparkkipaikat (Seppälä ym. 

2017, 29, 50). Yhden perheen raportoidaan ostaneen oman rahtipyörän kokeilun 

päätyttyä (mt. 56). Muita kokeiltuja keinoja autolla ajon vähentämiseksi olivat 

taittopyörä, joukkoliikenne, sähköpyörä ja Whim-palvelu. Toisen haastateltavan 

mukaan etenkin taittopyörälle – joka mahdollisti muutoin hankalasti toteutetta-

van työmatkan julkisilla liikennevälineillä – löytyi jokapäiväistä käyttöä. Lisäksi 

liikkumistarvetta vähensi kauppakassipalvelu. Yhteiskäyttöistä sähköautoa har-

kittiin Iso-Roobertinkadulle, mutta Helsingin kaupunki oli haluton rakentamaan 

latauspaikkaa ja varaamaan parkkiruutua vain yhden tahon käyttöön. Hankkeen 
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yhteistyökumppanina toiminut Autokeskus Oy tarjosi kuitenkin yhden per-

heen henkilökohtaiseen käyttöön Nissan Leaf -sähköauton. Toisen haastatelta-

van mukaan yhdellä kotitaloudella oli jo valmiiksi Tesla-sähköauto. 

5.2.3 Tulevaisuuden kotitalous 

Muutokset, joita Tulevaisuuden kotitaloudessa tehtiin, olivat kokonaisvaltaisia ja 

kattoivat yhden perheen osalta jopa asunnon vaihtamisen kokeilun ajaksi. Pää-

asiallisena tavoitteena oli hiilijalanjäljen sijaan materiaalijalanjälkeen puuttumi-

nen, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että oman sähköauton hankkimiseen ei erityi-

semmin kannustettu siitä huolimatta, että hanke tarjosi osallistujille Tesla-

merkkisen yhteiskäyttöauton. Sähköauton materiaalijalanjälki on toisen haasta-

teltavan mukaan korkeampi kuin perinteisen auton, vaikka hiilijalanjälkeä säh-

köautoiluun siirtyminen leikkaakin. Myös hankeraportissa (s. 15) sivutaan asiaa, 

ja esimerkiksi Liikenne- ja Viestintäministeriön TieMIPS -tutkimuksen 

mukaan polttomoottorihenkilöauton käytönaikaiset päästöt (ilman kulutus) ovat 

vain reilu kymmenys14 tieliikenteen abioottisesta kokonaisjalanjäljestä 

(Pusenius, Lettenmeier & Saari 2005). 

Sähkölaitteiden käytön osuutta haastateltavat pitivät melko vähäisenä kokonais-

kuvan kannalta. Valmiustilakulutusta lukuun ottamatta sähkölaitteiden käytön 

vähentäminen ei ollut yhdenkään muutosehdotuksen keskiössä, mutta toisen 

haastateltavan mukaan yhden perheen osalta pyykinpesusta oli puhetta, ja toinen 

kotitalous hankkiutui oma-aloitteisesti eroon toisesta televisiostaan. Sen sijaan 

kahdessa kotitaloudessa kävi paikalla ulkopuolinen energianeuvoja, joka tutki 

esimerkiksi valaistuksen ja kylmälaitteiden säästöpotentiaalia. Näin ollen projek-

tin puitteissa näihin voidaan katsoa puututun.  

Koska MIPS-mittari panee paljon painoarvoa tuotteiden valmistuksesta aiheutu-

valle materiaalikulutukselle, sähkölaitteiden uusiminen energiatehokkaampiin 

malleihin ei välttämättä tuota säästöjä eikä energianeuvojan suosituksia lukuun 

                                                 

14 Materiaalijalanjälki vaihtelee raportissa suuresti allokointitavan mukaan, tämä luku on saatu sivun 57 kuvan 25 henki-
löauton keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) -tapaa käyttäen (Pusenius, Lettenmeier & Saari 2005). Arviossa  on 
huomioitu (kulutetun) happimolekyylin ja (päästetyn) hiilidioksidimolekyylin massaero. 
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ottamatta laitteiden uusimiseen rohkaistu. Toinen haastateltava antaa esimerk-

kinä kylmälaitteet, joiden kohdalla on tehtävä rajanvetoa siitä, miten usein niitä 

kannattaa uusia vähemmän kuluttaviin malleihin. Sähkönkäytön yksityiskoh-

taista mittariseurantaa ei toteutettu, sillä sähkönkäytön perusteiden katsottiin 

muuttuvan liikaa taustajakson (elo-syyskuu) ja kokeilujakson (marraskuu) vä-

lillä.  

Liikkuminen oli keskeinen osa Tulevaisuuden kotitaloutta. Juuri ennen projektin 

alkua yksi perhe oli myynyt ainoan autonsa ja ostanut tilalle sähköavusteisen laa-

tikkopolkupyörän. Tämä perhe erottuikin muista kotitalouksista siten, että hei-

dän liikkumisensa jalanjälki itse asiassa kasvoi yhteiskäyttöauton myötä. Myös 

toinen perhe luopui toisesta autostaan, ja – toisin kuin ensimmäinen tapaus – 

tämä voidaan lukea hankkeen ansioksi. Muutkin kotitaloudet vähensivät autolla 

ajoa. Tähän kannustavia keinoja oli tarjolla runsaasti:  

• keskusta-asumisen järjestäminen kokeilun ajaksi  

• järjestelyapu julkisen liikenteen yhteyksien kanssa, sis. vuokra-auto juna-

aseman ja toimipaikan välille 

• kauppakassipalvelu  

• yhteiskäyttöauto 

• KutsuPlus-palvelun simulointi. 

Lisäksi eräs kotitalous järjesti hankkeen innoittamana yhden asuntonsa huoneen 

työhuoneeksi, joka mahdollisti etätyöpäivien tekemisen ja sitä kautta liikkumis-

tarpeen vähenemisen. Sen sijaan polkupyöräilyyn liittyviä ratkaisuja ei hankkeen 

puitteissa erityisesti tuotu saataville, vaikka esimerkiksi autosta luopuminen li-

säsi luontaisesti polkupyörän käyttöä. 

5.2.4 Vähähiilinen huhtikuu 

Vähähiiliseen huhtikuuhun osallistujat saivat käyttöönsä sähkönkulutusmittarit, 

joiden avulla kotitaloudet pyrkivät paikallistamaan paljon kuluttavia sähkölait-

teita ja optimoimaan niiden käyttöä. Haastateltavat kertovat esimerkkeinä kyl-
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mälaitteiden, sähkösaunan ja pöytätietokoneiden energiankulutuksen mittaami-

sen. Apua tarjottiin esimerkiksi energiatehokkaaseen ruoanlaittoon ja kylmälait-

teiden sijoitteluun.  

Verrattuna sähkölaitteiden käytön helposti lähestyttävämpään haasteeseen – toi-

sen haastateltavan mukaan – liikkuminen oli kotitalouksille suurempi kysymys. 

Kuten Tulevaisuuden kotitaloudessa, Vähähiilisessä huhtikuussakin oli mukana 

yksi autoton kotitalous, joka kokeili projektin puitteissa tarjottua sähköautoa. 

Kotitalouden jäsenet eivät kuitenkaan innostuneet autoilusta, vaan pitivät han-

kalana sekä sähköauton sopimattomuutta maaseutuajoon että heidän omaa tot-

tumattomuuttaan autolla ajamiseen. Perheet saivat myös kokeilla sähköavus-

teista polkupyörää, joka otettiinkin innostuneesti vastaan: jotkin kotitaloudet 

pohtivat, että sähköpyörän avulla esimerkiksi kakkosautosta voitaisiin tulevai-

suudessa luopua. Toisaalta toisen haastateltavan mukaan kotitalouksilta löytyi 

myös syitä olla luopumatta autosta, joten hankkeessa tarjottujen liikkumisratkai-

sujen voidaan ennustaa ennemmin vähentävän yksityisautoilua kuin lopettavan 

sen kokonaan.  

Sekä sähköpyörä että -auto olivat yhden perheen käytössä viikon kerrallaan, joten 

kyseessä ei ollut yhteiskäyttö. Sen sijaan projektissa esiteltiin uuden liikkumisen 

palveluna Flinc-kimppakyytipalvelu15, jonka kuitenkin pitäisi saada enemmän 

käyttäjiä Joensuun seudulta sopiakseen paremmin sikäläisen liikkumisen täy-

dentäjäksi. Myös julkisen liikenteen tilanne Joensuun kaltaisessa pinta-alaltaan 

suuressa kunnassa nähtiin osin haastavaksi. Siksi vähäpäästöisempien autojen 

(erityisesti sähköautojen) ohella merkittävimmäksi keinoksi vähentää kilometri-

kohtaista hiilijalanjälkeä nousikin sähköavusteinen polkupyörä. Ydinkysy-

mykseksi nousee tällöin toisen haastateltavan mielestä ihmisten mukavuuden-

halu. Vaihtoehtoisesti myös liikkumistarpeen parempi suunnittelu johtaa 

säästöihin ajosuoritteen vähenemisen kautta. Tällaista lähestymistapaa noudat-

tivat esimerkiksi maaseutuympäristössä asuneet kotitaloudet, joiden liikkumisen 

jalanjäljet sijainnista huolimatta olivat projektin pienimpiä. Autoilukilometrien 

                                                 

15 Flinc on älypuhelimessa toimiva sovellus, jonka avulla kyytiä tarvitsevat käyttäjät voivat etsiä samaan suuntaan autoi-
levia käyttäjiä ja jakaa kyydin sekä kustannukset (Flinc.org). 
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vähenemiseen tähtäsi myös projektissa kokeiltu kauppakassipalvelua muistut-

tava ruoan tilaus- ja kotiinkuljetuspalvelu. 

5.3 Tavoitellut muutokset käytäntöihin 

Taulukossa 7 esitetään hankkeissa toteutetut toimenpiteet sähkölaitteiden käy-

tön ja liikkumisen osalta, ja arvioidaan, millaisia käytäntöjen muuttamisen lähes-

tymistapoja nämä toimenpiteet vastaavat. Taulukon jälkeen kerron tarkemmin 

kunkin muutoksen vaikutuksista käytäntöihin. 

Taulukko 7. Hankkeissa toteutettujen muutosten vaikutustapa käytäntöihin. 

Toteutettu toimenpide                                                                  Muutoksen vaikutustavat  
käytäntöihin (Spurling ym. 2013) 
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Sähkölaitteet    

Hämäräkytkimellä tai liiketunnistimella varustetut lamput ●   

Katkaisimella varustetut jatkojohdot ●   

Kylmälaitteiden käytön optimointi ●  ● 

Lamppujen vaihto energiaa säästäviin ●   

Sähkölaitteiden käytön vähentäminen (ml. valmiustilakulutus) ● ● ● 

Sähkönkäytön mittaus ja monitorointi ● ●  

Liikkuminen    

Etätyömahdollisuuksien parantaminen  ● ● 

Julkisen liikenteen käyttöön opastaminen/lippujen tarjoaminen  ●  

Kauppakassipalvelu  ●  

Pyrkimys pyöräilyn lisäämiseen ● ●  

Sähköauton tarjoaminen kokeiltavaksi ●   

Uuden liikkumisen palvelun pilotointi ● ● ● 

Yhteiskäyttöauton tarjoaminen ●   
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Sähkölaitteet 

Hämäräkytkimellä tai liiketunnistimella varustetut lamput 

Hämäräkytkin ja liiketunnistin ovat automaattisia, joten niiden päivittäinen 

käyttö ei edellytä erityisiä kompetensseja. Asukkaiden on kuitenkin tiedettävä, 

millä perusteella ja millaisissa tilanteissa valo syttyy ja sammuu, sekä miten valoa 

ohjataan. Näiden hallintaan tulee siis kehittää uusia kompetensseja. Myös mate-

riaalinen elementti muuttuu, kuten kaikissa muissakin uusissa hankinnoissa. 

Kenties merkittävin muutos tapahtuu kuitenkin merkityselementtiin, sillä auto-

maattinen kytkin muuttaa käsityksen itse hallinnoitavasta valonlähteestä itsenäi-

sesti toimivaksi laitteeksi. Itse valaistuskäytäntö ei kuitenkaan korvaudu toisella, 

vaan sen kaikkiin elementteihin tulee muutoksia, joten sijoitan toimenpiteen 

käytäntöjen muokkaamisen kategoriaan. 

Katkaisimella varustetut jatkojohdot 

Edellisen tapaan käytäntöjä ei korvata tai niiden välisiä suhteita ei muuteta, vaan 

muutoksessa muokataan olemassa olevaa käytäntöä. Kaikki käytännön elementit 

muuttuvat. Jatkojohto tuo laitteiden yhteyteen uuden materiaalielementin. Itse 

laitteiden toiminnan merkitys muuttuu melko vähän, sillä ne ovat samoja ja niiltä 

odotetaan entisenkaltaista toimintaa. Sen sijaan niiden merkityksen tarpeetto-

man kulutuksen lähteenä (valmiustilakulutuksen tai turhan päällä olon) on ko-

rostuttava, jotta käyttäjä näkee toistuvasti vaivan niiden sulkemiseen katkaisinta 

käyttäen. Kompetenssit nousevat myös merkittäväksi muutokseksi, sillä jokaisen 

vastuullisen perheenjäsenen on osattava ja muistettava kytkeä jatkojohto päälle 

ja pois. 

Kylmälaitteiden käytön optimointi 

Käytön optimoinnilla tarkoitetaan tässä kylmälaitteen tehokasta täyttöä, laitteen 

asianmukaista sijoittelua ja ylläpitoa, kuten pakastimen säännöllistä sulattamista 

sekä jäähdytettävien elintarvikkeiden määrän vähentämistä, mikä voi mahdollis-

taa luopumisen ylimääräiseksi jääneestä kylmälaitteesta. Ensimmäiset ovat sel-

keästi materiaalielementin (laitteen sijoittelu) ja kompetenssien muutoksia, 
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mutta elintarvikkeiden määrä riippuu ruoanvalmistuskompetenssin ohella pal-

jolti merkityksistä: miten usein käydään kaupassa, millaisia tuotteita valitaan ja 

mikä merkitys on esimerkiksi itse poimittujen marjojen säilytyksellä. Materiaali-

sen elementin muutos korostuu erityisesti, jos kylmälaitteesta luopuminen tai 

pienempään vaihtaminen tulee kyseeseen. Nämä muutokset eivät korvaa muita 

käytäntöjä, mutta ruoansäilytyskäytännön muokkaamisen lisäksi niillä on vaiku-

tusta ruoanvalmistukseen ja mahdollisesti kaupassakäynnin tiheyteen, joten käy-

tännön muokkaamisen lisäksi tässä yhteydessä voidaan puhua myös käytäntöjen 

vuorovaikutusten muuttamisesta. 

Lamppujen vaihto energiaa säästäviin 

Genusin ja Jensenin (2017) mukaan energiansäästölamppujen valitseminen 

muutti valaistuksen merkitystä esimerkiksi siten, että asuinmukavuus määritel-

tiin energialamppujen ehdoilla. Valon värin lisäksi aiempien pienloistelamppu-

jen toiminta poikkesi hehkulampuista rajallisella määrällä sytytyskertoja ja vä-

hittäisellä kirkastumisella. Uudet LED-valot toimivat kuitenkin käytännössä 

täsmälleen samoin kuin hehkulamput, joten valojen vaihtaminen ei tarvitse enää 

uusia kompetensseja tai merkityksiä, joskin lamppujen hankkiminen saattaa poi-

keta hehkulamppujen ostosta (kirkkaus ilmoitetaan tyypillisesti luumeneina ja 

lamppuja on saatavilla eri sävyisinä toisin kuin hehkulamppuja). Tekniikan kehi-

tyksen ansiosta muutos valaistuskäytäntöön on siis pelkästään materiaalinen, 

mikä kyseenalaistaa sen, muuttuuko valaistuskäytäntö uusien lamppujen myötä 

itse asiassa lainkaan. Sijoitan kuitenkin muutoksen käytäntöjen muokkaamisen 

kategoriaan, sillä ihmisillä lienee energiansäästölampuista vielä vanhoja käsityk-

siä, joiden on muokkauduttava valaistuksen uusimisen mahdollistumiseksi. 

Sähkölaitteiden käytön vähentäminen 

Yksittäisistä sähkölaitteista esiin hankkeissa nousivat sähkökiukaat ja astianpe-

sukoneet, mutta sähkölaitteiden käyttöä suositeltiin vähennettävän myös ylei-

semmin. Toimenpiteiden kirjo on melko laaja, joten ne voivat sisältää yhtä lailla 

käytäntöjen muokkaamista, vuorovaikutusten muuttamista tai käytäntöjen kor-
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vaamista. Esimerkiksi hiustenkuivaajasta luopuminen korvaa aktiivisen kui-

vauskäytännön hiusten kuivumisen odottelulla ja muuttaa samalla käytäntöjen 

välisiä vuorovaikutuksia: suihkussa käynti on ajoitettava siten, että hiukset ehti-

vät kuivua luonnollisesti. Saunomisen vähentäminen taas korvaa saunakäytän-

nön jollain muulla toiminnalla ja muuttaa saunomiselle annettuja merkityksiä. 

Astioiden käytön tehokkaampi hallinta ja astianpesukoneen täyttö optimaalisesti 

vaativat uusia kompetensseja ja mahdollisesti muutoksia ruokailukäytäntöön.  

Sähkönkäytön mittaus ja monitorointi 

Sähkönkäytön mittaus poikkeaa muista toimenpiteistä siten, että se ei itsessään 

säästä lainkaan sähköä. Sen sijaan ajatuksena on, että reaaliaikainen seuranta 

kannustaisi kotitaloutta pitämään turhat laitteet kiinni ja auttaisi kotitalouden 

jäseniä oppimaan kunkin laitteen virrankulutuksen, jolloin he voivat priorisoida 

mahdollisimman vähän kuluttavia laitteita (esimerkiksi uuni versus mikroaalto-

uuni, pöytätietokone versus tabletti). Mittaus siis lisää kompetenssia tunnistaa 

sähkösyöpöt laitteet ja lisää myös laitteiden käytölle annettuihin merkityksiin uu-

den ulottuvuuden, sähkönkulutuksen. Myös materiaalielementti muuttuu esi-

merkiksi siten, että huomattavasti sähköä kuluttava laite päätetään uusia. Näin 

ollen mittaus ja monitorointi muokkaavat olemassa olevia käytäntöjä. Tietoisuus 

kulutuksesta voi myös johtaa paljon kuluttavan käytännön korvaamiseen vähem-

män kuluttavalla, esimerkiksi tietokonepelaamisen korvaamisen kirjan lukemi-

sella. 

Liikkuminen 

Etätyömahdollisuuksien parantaminen 

Etätöissä muuttuvat kaikki työntekokäytännön elementit: materiaalielementti 

(uudenlainen työpiste), kompetenssielementti (kyky tehdä työtä olematta fyysi-

sesti läsnä työpaikalla) sekä työnteon merkitys. Etenkin, jos etätyö on työnteki-

jälle uutta, muutoksen voidaan katsoa olevan niin merkittävä, että kyse ei ole pel-

kästä käytännön muokkaamisesta, vaan aiemman työntekokäytännön korvaa-

misesta kokonaan uudella etätyökäytännöllä. Lisäksi muutos nojaa käytäntöjen 

välisten vuorovaikutusten muuttumiseen: liikkumiskäytäntö voi jopa mullistua 
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kokonaan, jos auton omistamisesta voidaan etätöiden ansiosta luopua. Pukeutu-

mis- ja peseytymiskäytännöt muuttuvat, kun aikataulu muuttuu eikä fyysisen läs-

näolon tarvetta ei ole. 

Julkisen liikenteen käyttöön opastaminen/lippujen tarjoaminen 

Julkisen liikenteen käyttö eroaa lähes kaikilta osin autolla ajamisen käytännöstä. 

Kompetenssit liittyvät ajamisen ja liikennesääntöjen osaamisen sijasta aikatau-

lujen ja liikenneyhteyksien hallintaan, maksamiseen ja oikealla pysäkillä nouse-

miseen. Materiaalielementti luonnollisesti muuttuu kokonaan, ja vaikka liikku-

misen tarkoitus – päästä paikasta toiseen – pysyisikin samana, julkisella 

liikenteellä matkustamiseen merkitykset poikkeavat täysin yksityisautoilun vas-

taavista. Matkustusajan voi esimerkiksi käyttää työskentelyyn eivätkä stressaavat 

liikennetilanteet vaikuta samoin kuin itse ajettaessa, mutta toisaalta ylimääräistä 

stressiä voivat aiheuttaa muut matkustajat. Myös mukavuustekijät, kuten lämpö-

tilan säätö ja ympäröivä äänimaailma poikkeavat käytäntöjen välillä. Näin ollen 

liikkumismuodon vaihtaminen autolla ajosta julkiseen liikenteeseen vastaa aja-

miskäytännön korvaamista matkustuskäytännöllä julkisessa liikenteessä.  

Kauppakassipalvelu 

Kauppakassipalvelu haastaa oman liikkumisen merkityksen elintarvikkeiden os-

tamisen mahdollistajana. Vaikka kotiinkuljetus ei nykyisellään ole hiilineutraalia, 

yhä useampien siirtyessä siihen logistiikasta on mahdollista saada tehokkaampaa 

yksityisautoiluun verrattuna. Tuotteita ei valita enää myymälässä eikä niitä mak-

seta fyysisellä kassalla, mikä vaatii uusia kompetensseja joillekin, mutta suurim-

malle osalle nettikaupassa asiointi on jo valmiiksi tuttua (Tilastokeskus 2014a). 

Tarkoitus on sama eli saada elintarvikkeita kotiin, mutta palvelu muuttaa itse 

kaupassa käynnin kokonaan uudeksi käytännöksi. Siksi sen voi ajatella korvaa-

van vanhan käytännön elintarvikkeiden hankkimiseksi.  
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Pyrkimys pyöräilyn lisäämiseen 

Polkupyörällä ajo on kompetenssi, joka opitaan tyypillisesti lapsena. Pyöräilyyn 

toki liittyy muitakin kompetensseja kuin pystyssä pysyminen: esimerkiksi liiken-

teessä toimiminen, suunnistaminen ja polkupyörän kunnossapito. Pyöräilijänkin 

kunnon on oltava riittävä, mutta on tulkinnanvaraista, luetaanko kunnon kehit-

täminen kompetenssi- vai materiaalielementin muutokseksi16. Kunnon ylläpi-

dossa tärkeässä roolissa ovat toki myös sille annetut merkitykset. Lihasvoimin 

liikkuminen muuttaa muutoinkin liikkumisen merkitystä: pyöräilyssä ei usein ole 

pelkästään kyse keinosta päästä paikasta A paikkaan B, ja nämä lisämerkitykset 

poikkeavat esimerkiksi autoiluun liittyvistä lisämerkityksistä. Toisaalta pyöräily 

on monelle vapaa-ajan harrastus ja sen muuttaminen päivittäiseksi työvälineeksi 

voi muuttaa pyöräilylle aiemmin annettuja merkityksiä. Näin ollen auton vaihta-

minen pyörään sekä korvaa aiemman autoilukäytännön että muokkaa pyöräily-

käytäntöä autolla ajetun arkiliikenteen korvaajaksi, mikäli se ei sitä aiemmin ole 

ollut. 

Sähköauton tarjoaminen kokeiltavaksi 

Sähköautoilun tavoite ei ole yksityisautoilun vähentäminen, vaan käytönaikais-

ten hiilidioksidipäästöjen eliminointi. Teoriassa autojen rajoitettu toiminta-

matka voi johtaa matkojen parempaan suunnitteluun ja sitä kautta ajosuoritteen 

vähenemiseen. Tämä ei kuitenkaan ole tavoitetila vaan ongelma, josta yrittävät 

päästä eroon niin autonvalmistajat pitkäkestoisemmilla akuilla kuin viranomai-

set latauspisteverkon tuella (ks. Lataustuki.fi). Toisaalta vähempi syyllisyyden-

tunne verrattuna polttomoottoriautoiluun ja edullinen ”polttoaine” voivat roh-

kaista ajamaan myös enemmän. Tämän suuntaisia havaintoja ovat tehneet 

esimerkiksi Graham-Rowe ym. (2012) tutkiessaan sähköautoja kokeilleiden ih-

misten asenteita niitä kohtaan. Käytännön elementtien muutoksia tapahtuu kai-

killa osa-alueilla: materiaaleissa, sillä sähköauto on merkittävä investointi; kom-

petensseissa, sillä rajoitettu toimintamatka edellyttää suunnitteluosaamista; sekä 

                                                 

16 Esimerkiksi Shove, Pantzar ja Watson lukevat materiaalielementtiin ”kehon itsensä” (2012, 23), mutta raskaan mäen 
polkeminen hengästymättä on myös kiistatta itse opittu kyky, mikä vastaa kompetenssin määritelmää (esim. Gram-
Hanssen 2011). 
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merkityksissä, sillä yksityisautoilu muuttuu huonona pidetystä tavasta ympäris-

töteoksi. Itse ajamiskäytäntö ei kuitenkaan vaihdu toiseksi, vaikka sähköistymi-

nen tuokin siihen muutoksia. Siksi sähköautojen tapauksessa kyse on olemassa 

olevan käytännön muokkaamisesta. 

Uudet liikkumisen palvelut  

Hankkeissa kokeiltuja uudenlaisia liikkumispalveluita olivat Whim, Flinc ja tak-

silla simuloitu KutsuPlus. Älypuhelimella bussin tilaamisen haluttuihin alku- ja 

määränpäihin mahdollistaneen KutsuPlus-palvelun (2012–2015) voi nähdä 

eräänlaisena taksin ja paikallisbussin välimuotona: se on selkeästi yksi palvelu, 

jonka käyttöön liittyy samantyyppisiä muutoksia kuin julkisen liikenteen käyt-

töön siirtymisessä (Rissanen 2016). Tällöin se voisi sopivissa olosuhteissa kor-

vata autoilukäytännön. Flinc laajentaa perinteistä kimppakyydin sopimista äly-

puhelimella tapahtuvaksi pyytämiseksi ja tarjoamiseksi eli muokkaa 

autoilukäytäntöä sosiaalisemmaksi, mutta ei korvaa sitä kokonaan uudentyyppi-

sellä palvelulla (Flinc.org). Whim sen sijaan on täysiverinen ”Mobility as a Ser-

vice” (MaaS) -palvelu, jonka idea on paketoida useita erilaisia matkustusmuotoja 

yhden palvelun alle ja löytää sopivin matkustusväline kulloisellekin tarpeelle. 

Matkustustapoja ovat julkinen lähiliikenne, kaupunkipyörä, taksi ja vuokra-auto, 

ja niitä pääsee käyttämään palvelupaketista riippuen kertakorvaus- tai kuukausi-

maksuperusteisesti (Whimapp.fi). Välineitä voi yhdistellä, esimerkiksi ottaa tak-

sin kotoa lähimmälle juna-asemalle ja perillä jatkaa matkaa kaupunkipyörällä. 

Palvelun idea on olla kokonaisvaltainen liikkumisratkaisu ja ”tarjota moderni 

vaihtoehto auton omistamiselle” (mt.). Whim ei siis pyri korvaamaan autolla ajoa 

toisella yksittäisellä käytännöllä, vaan antaa sen tilalle useita toisiaan tukevia liik-

kumismuotoja, joista autoilu vuokra-autolla jää yhdeksi. Siksi voidaan sanoa, että 

Whim pyrkii niin muokkaamaan autoilukäytäntöä kuin korvaamaan sen muilla 

käytännöillä, sekä lisäksi muuttamaan liikkumiskäytäntöjen välisiä suhteita. 

Yhteiskäyttöauton tarjoaminen 

Periaatteessa yhteiskäyttöauto pyrkii mahdollisimman lähelle omistusauton toi-

minta-ajatusta, ja merkittävimmät muutokset liittyvät yhteiskäytölle ominaisiin 
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piirteisiin kuten matkan suunnitteluun, etukäteisvaraamiseen ja auton hakemi-

seen noutopaikasta. Tähän osaltaan perustuvat myös yhteiskäyttöauton ajatellut 

ympäristöhyödyt: vaikka auto olisikin lähes aina saatavilla, suunnitellulle mat-

kalle lähtemisen kynnys on korkeampi kuin spontaaneille omalla autolla tehdyille 

matkoille. Muita ympäristöhyötyjä tulee esimerkiksi paremmasta käyttöasteesta 

ja yksittäistä kotitaloutta suuremmista mahdollisuuksista valita kalliimpi ja ym-

päristöystävällisempi malli kuten sähköauto. Autoilukäytäntö ei siis muutu17, 

mutta sen elementit muuttuvat merkittävästi. Materiaalielementin suuri muutos 

on mahdollisuus luopua omasta autosta, mikä heijastelee myös vaikutuksia mer-

kityselementtiin: omistamiselle annetaan erilainen merkitys kuin toisen omista-

man tai jaetun hyödykkeen käyttämiselle (esimerkiksi Haapasalmi (2007) on ver-

taillut opinnäytetyössään vuokra- ja omistusasumisen merkitystä kodin 

kokemisessa). Kompetensseja muuttavat mainitsemani yhteiskäyttöautoilun 

ominaispiirteet auton varaamisesta ja matkan etukäteissuunnittelusta. Oman au-

ton vaihtamisessa yhteiskäyttöautoiluun on kyse siten käytännön muokkaami-

sesta kaikkia käytännön elementtejä muuttamalla. 

5.4 Kotitalouksille tarjottu tuki 

Tarkastelemissani hankkeissa yhteistä oli neuvonnan suuri merkitys perheiden 

energiakäytäntöjen muuttamisessa. Kokemus siitä, että joku käy paikan päällä 

arvioimassa kulutusta ja tarjoamassa yksilöllisiä neuvoja, koettiin merkittävim-

mäksi energiankäytön vähentämiseen johtavaksi toimenpiteeksi. Havainnon tar-

peeseen perustuvan, yksilöllisen tuen vaikuttavuudesta tekivät myös Laakso ja 

Heiskanen (2017, 47) analysoidessaan ENERGISE-projektin ympäri Eurooppaa 

keräämiä SECI-hankkeita (ks. luku 3.1). Haastateltavat erityisesti Ekokodista ja 

Ilmastokadusta huomauttavatkin, että ”tehokkainta asetta” – yksilöllistä energi-

aneuvontaa – ei pystytä yhteiskunnan puolesta tarjoamaan jokaiselle Suomen ko-

titaloudelle. Energianeuvonta käsittää kuitenkin harvoin sellaisia säästökohteita, 

joita ei voisi havaita ja korjata tai korjauttaa itse. Näin ollen viestin eteenpäin vie-

minen mahdollisimman tehokkaalla, mutta ilman henkilökohtaista neuvontaa 

                                                 

17 Tämä luonnollisesti pätee vain tapauksissa, joissa oman auton käyttöä korvataan yhteiskäyttöautolla. Mikäli aiempi 
liikkuminen on hyödyntänyt esimerkiksi julkista liikennettä tai pyöräilyä, yksi käytäntö korvautuu toisella. 
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vaativalla tavalla olisi tärkeää. Viestiä vahvistaisi useilta haastateltavilta saamani 

tieto siitä, että hankkeet ovat pikemminkin parantaneet kuin heikentäneet kokei-

lijoiden elämänlaatua. 

Myös sosiaalisen median ryhmiä käytettiin kannustamaan tavoitteiden saavutta-

miseen. Kotitalouksien toivottiin tukevan ja rohkaisevan toisiaan sekä jakamaan 

vinkkejä säästöihin. Ryhmäytymistä tapahtui lisäksi yhteisissä keskustelutilai-

suuksissa ja lukuisissa ei-henkilökohtaisissa neuvontatapaamisissa. Vaikka sosi-

aalinen paine voi toimia vastakkaiseenkin suuntaan, haastateltavat pitivät sitä 

pääosin hyvänä kannusteena. Yksi tosin mainitsee opiskelijasta, joka mietti mui-

den koulunsa opiskelijoiden suhtautumista hänen kokeilemiinsa erilaisiin liiken-

nevälineisiin. Myös hankkeissa toteutetut muutokset levisivät sosiaalisessa kon-

tekstissa, kuten Laakson ja Lettenmeierin (2016) Tulevaisuuden kotitaloutta 

käsittelevässä artikkelissa havaittiin: kotitaloudet jakoivat kokemuksiaan ystä-

vien, työkavereiden sekä sukulaisten kanssa ja kokivat antaneensa näille positii-

visen esimerkin. Erilaiset sosiaaliset ryhmät voivatkin olla hyvä työkalu muutos-

ten levittämisessä laajemmalle yleisölle.  

5.5 Vaikuttavuus ja toteutettavuus 

5.5.1 Sähkölaitteet 

Olen arvioinut sähkölaitteiden energiansäästöpotentiaalia joidenkin tunnista-

mieni säästökohteiden mukaan jaoteltuna taulukossa 8. Potentiaali on ilmaistu 

kilogrammoina hiilidioksidia henkeä kohti vuodessa. Taulukko on koottu yhdis-

telemällä tarkastelemissani hankkeissa ilmoitettuja säästöjä ja laskennallisia ar-

vioita. Perusteet kullekin arviolle on kerrottu taulukon jälkeen.  

Lopuksi arvioin taulukkoon kuulumattomien sähkölaitteiden säästömahdolli-

suuksia vertaamalla taulukossa tunnistettuja säästöjä laiteryhmän kokonaiskulu-

tukseen ja käyttämällä tätä suuruusluokkaa arvioinnin pohjana. Useimmissa las-

kelmissa käytetään vuosien 2011–2012 lukuja, sillä uudempia ei kirjoitushetkellä 

ollut riittävän kattavasti saatavilla. 
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Taulukko 8. Sähkölaitteiden energiansäästöpotentiaali. 

Tehty tai suunniteltu 
muutos 

Arvio säästetyn hiili-
jalanjäljen suuruusluokasta 

CO2e/hlö/vuosi 
Lähde 

 vaihteluväli keskiarvo  

Lamppujen vaihtaminen 
energiansäästö- tai LED-
lamppuihin 

25–96 kg  61 kg 
TUL; 
LAS 

Sähkönkäytön mittaus ja 
monitorointi 

14–70 kg  42 kg VÄH 

Kylmälaitteiden uusiminen ja 
vähentäminen 

19–45 kg  32 kg 
TUL; 
LAS 

Valmiustilakulutus ja turhien 
laitteiden sammuttaminen 

27–90 kg 59 kg 
TUL; 
LAS 

EKO = Ekokoti 
ILM = Ilmastokatu 
TUL = Tulevaisuuden kotitalous 

VÄH = Vähähiilinen huhtikuu 
LAS = Laskettu itse18 
 

 

Valaistus 

Arvioin valaistuksen sähkönkulutuksen säästöpotentiaalin käyttämällä vuoden 

1993 sähkönkulutustietoja, sillä 1990-luvun alkupuolella energiansäästölamput 

olivat harvinaisia. Adaton raportin (2013) mukaan sisävalaistus vei tuolloin 1 541 

gigawattituntia, noin 25 prosenttia kodin laitesähkön kulutuksesta. Uudet LED-

lamput kuluttavat tyypillisesti 85–90 % vähemmän energiaa kuin hehkulamput 

(Balzani, Bergamini & Ceroni 2015). Näin laskettuna vuoden 1993 tilanteessa 

säästöpotentiaali henkeä kohti olisi 258–273 kWh/vuosi. Nykyään potentiaali on 

kuitenkin pienempi, sillä iso osa valaistuksesta toteutetaan jo LED- tai energian-

säästölampuilla. Tämän, asumisväljyyden muutoksen (+23 %) ja suoran re-

bound-vaikutuksen (5–12 %) huomioiden vuodelle 2016 laskettu säästöpotenti-

aali on 83–96 kgCO2e/hlö/vuosi19 (Greening, Greene & Difiglio 2000; 

Tilastokeskus 2018e).  

                                                 

18 Laskelmat saavutettavissa olevista säästöistä on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 
19 Kilowattituntien hiili-intensiivisyyden arviointiin on käytetty marginaalituotannon päästökerrointa 600 kgCO2e/MWh 
(Hippinen & Suomi 2012). 
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Tätä voidaan pitää jonkinlaisena maksimina, sillä jo 1990-luvulla oli käytössä 

melko energiatehokkaita loisteputkia, joskin niiden käyttö kotitalouksissa rajoit-

tuu tyypillisesti kylpyhuoneisiin ja keittiöihin. 

Valaistukseen käytettävästä energiasta löytyy myös empiiristä dataa. Tulevaisuu-

den kotitalous -hankkeessa tehtyjen energianeuvojan vierailujen raportit kerto-

vat kahden perheen valaisun uudistamissuunnitelmasta. Toisessa perheessä oli 

neljä ja toisessa viisi jäsentä. Näiden suunnitelmien mukaan LED-lamppuihin 

vaihtaminen säästäisi toisessa perheessä 573 kWh vuodessa ja toisessa vastaa-

vasti 239 kWh. Käytettäessä marginaalikerrointa hiilijalanjäljet pienenisivät vuo-

dessa rebound-vaikutus huomioiden 76–82 kgCO2e/hlö ja 25–27 

kgCO2e/hlö. Luvuista on syytä huomata, että kyse on säästöstä per henki, eli 

säästöpotentiaali jaetaan tasan perheenjäsenten kesken. Teoreettiseen maksi-

miin verrattuna etenkään jälkimmäisen tapauksen potentiaali ei ole kovin suuri, 

mutta tätä selittää se, että useimmat lamput olivat jo energiansäästölamppuja.  

Sähkönkäytön mittaus ja monitorointi 

Sähkönkäytön mittauksen ja reaaliaikaisen monitoroinnin arveltiin rohkaisevan 

vähentämään sähkönkulutusta. Useimmissa hankkeissa kotitalouksille oli tar-

jolla sähkönkulutusmittareita ja niiden myös arvioitiin johtaneen säästöihin. Il-

mastokadussa ja Ekokodissa tosin tuli ilmi, että alkuinnostuksen jälkeen kiinnos-

tus mittareihin saattaa kadota. Olemassa olevat käytännöt ovat siis niin vahvoja, 

ettei kulutuksen esiin tuominen välttämättä riitä muuttamaan niitä. Tästä huoli-

matta kotitaloudet hyötyivät siitä, että ne oppivat tunnistamaan erilaisten laittei-

den kulutuksen mittakaavan. Vähähiilisessä huhtikuussa laskettiin, että kotita-

loudet olivat säästäneet kulutustaan tarkkailemalla 14–70 kgCO2e/hlö/vuosi. 

Ekokodissa yksi viisihenkinen perhe onnistui pudottamaan sähkönkulutustaan 

1 000 kWh kuukaudessa eli 200 kWh per asukas verrattuna vastaavaan ajanjak-

soon edellisenä vuonna. Sähkönkulutuksen seuraamisen nähtiin olevan avain-

asemassa. Yleistettävyyden näkökulmasta luku on kuitenkin epärealistisen suuri, 

sillä henkeä kohti laskettuna se on yli puolitoistakertainen kaikkeen laitesähkön 

keskimääräiseen kulutukseen (n. 120 kWh/hlö/kk) verrattuna (Adato Energia 
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2013). Lämmitysenergiasta ei ollut kyse, sillä talous oli öljylämmitteinen ja ver-

tailujakso oli elokuu. Näin ollen jätän arvioiduksi potentiaaliksi Vähähiilisen 

huhtikuun lukemat. 

Kylmälaitteiden uusiminen ja vähentäminen 

Kylmälaitteet ovat sähkönkulutukseltaan merkittävimpiä laiteryhmiä. Kokeilu-

hankkeissa jääkaapin täyttämisen järkeistäminen tähtäsi silti ennemmin ruoka-

hävikin vähentämiseen kuin energiankulutukseen. Tulevaisuuden kotitalouden 

energianeuvoja laski kuitenkin, että jääkaappeja ja pakastimia vaihtamalla kaksi 

perhettä säästäisivät arviolta 301 kWh/vuosi ja 125 kWh/vuosi. Hiilidioksidiki-

loina säästö vuodessa olisi vastaavasti 36 kgCO2e/hlö ja 19 kgCO2/hlö (en-

simmäisessä perheessä 5 ja jälkimmäisessä 4 jäsentä). Lisäksi useammassakin 

hankkeessa kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka monta jääkaappia ja pakastinta 

ylipäätään tarvitaan. Esimerkiksi ensin mainitun arvion viisihenkisessä kotita-

loudessa käytössä oli kolme kylmälaitetta. Kylmälaitteiden kulutus vaihtelee 

merkittävästi, mutta Vattenfallin arvioista (2018) voidaan haarukoida keskiko-

koisen laitteen tyypilliseksi kulutukseksi suuruusluokka 300 kWh/vuosi. Näin ol-

len nelihenkisessä perheessä yhden kylmälaitteen vähentäminen voisi tuottaa 

säästöä 45 kgCO2e/hlö/vuosi. Mitä vähemmän kotitaloudessa on henkilöitä, 

sitä enemmän kylmälaitteesta luopuminen säästää henkeä kohden, mutta pie-

nemmissä perheissä lienee useimmiten vain yksi kylmälaite, josta luopuminen ei 

tule kyseeseen. 

Valmiustilakulutus ja turhien laitteiden sammuttaminen 

Valmiustilakulutuksesta puhuttiin kaikissa hankkeissa. ”Helppona konstina” esi-

teltiin katkaisimellisen jatkojohdon hankkimista. Myös sähkölaitteiden turhaan 

päällä pitoon keskityttiin. Haastateltavat Ekokodista ja Ilmastokadusta mainitse-

vat erikseen turhan päällä pidon. Sähköoppaan mukaan valmiustilakulutus voi 

olla jopa 5–10 % kodin sähkönkulutuksesta (Sähköopas 2018). Tämä tuottaa kes-

kimäärin 45–90 kgCO2e/hlö/vuosi säästöpotentiaalin. Kun huomioon ote-

taan vielä turhan päällä olon vähentäminen, luku painottunee lähemmäksi sääs-

töpotentiaalin ylärajaa. Yhden perheen osalta energianeuvoja oli laskenut 
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kotitaloudessa olevat valmiustilaa käyttävät laitteet ja arvioinut niiden valmius-

tilakulutukseksi 447 kWh. Jos kaikki valmiustilakulutus saataisiin eliminoitua, 

säästöä syntyisi 54 kgCO2e/hlö, josta energianeuvojan arvion mukaan on rea-

listista toteuttaa puolet eli 27 kgCO2e/hlö. 

5.5.2 Sähkölaitteet: arvio vaikuttavuudesta ja toteutettavuudesta 

Kun taulukkoon 8 (s. 60) kokoamistani teoreettisiin ja empiirisiin laskuihin pe-

rustuvista säästöpotentiaaleista laskee keskiarvon, valaistukseen, kylmälaittei-

siin ja valmiustilakulutukseen puuttumalla saavutettaisiin 151 kgCO2e/hlö vuo-

tuinen säästö20, joka on 31 % tarkasteltujen laitteiden enimmäispotentiaalista eli 

kulutuksesta marginaalikertoimella laskettuna (Adato Energia 2013). Arvio kuu-

lostaa toteuttamiskelpoiselta säästöjen enimmäismäärältä, sillä laitteet ovat vält-

tämättömiä joka kodissa, mutta niin kylmälaitteiden, valaistuksen kuin valmius-

tilakulutuksen optimointi on kohtalaisen helposti toteutettavissa ja tuottaa 

merkittävää sähkönsäästöä. Muiden laitteiden (pyykki- ja tiskikone, autonläm-

mitys, ruoanlaitto ja ”muu”) enimmäispotentiaali on 400 kgCO2e/hlö/vuosi 

(mt.). Tarkastelemistani käytännöistä näihin voidaan puuttua lähinnä mittaa-

malla ja tarpeetonta päällä pitoa välttämällä. Jos tässä ryhmässä saavutetaan sa-

mansuuruiset säästöt eli 31 % ryhmän enimmäispotentiaalista, yhteensä sähkö-

laitteista voidaan säästää 277 kgCO2e/hlö/vuosi (ks. liite 2). Arviota voidaan pitää 

realistisena ylärajana sille, minkä verran hiilijalanjälkeä voidaan sähköä säästä-

mällä keskimäärin pienentää. Hieman pienemmäksi säästöpotentiaalin arvioivat 

Salo ja Nissinen, joiden raportissa (2017) olevat esimerkkilaskelmat tuottavat 

sähkölaitteiden ja sähkönsäästön osalta kerrostalohuoneistolle (80 m2) 200 kg ja 

omakotitalolle (160 m2) 225 kg vuosittaisen säästöpotentiaalin per asukas. Toi-

saalta Ilmastopaneelin raportti (2014) arvioi säästöpotentiaalin kunnianhi-

moisemmin 40–50 prosenttiin laitesähkön kulutuksesta, mikä tuottaisi selvästi 

                                                 

20 On huomattava, että kyseessä on nimenomaan potentiaali, sillä tarkastelemieni sähkölaitteiden todelliset CO2-päästöt 
ovat yhteenlaskettuina luokkaa 170 kgCO2e/hlö/vuosi. Tällöin saavutettavaksi arvioimani säästö olisi 98 % kulutuksesta 
eikä 35 %, kuten tekstissä esitetään (Hippinen & Suomi 2012; Adato Energia 2013). Ero johtuu siitä, että todellisuudessa 
laitteet käyttävät sähköä, joka on tuotettu keskimääräisen päästökertoimen mukaisilla päästöillä. Potentiaalin laskemi-
sessa on kuitenkin perusteltua käyttää marginaalituotannon kerrointa (ks. Hippinen & Suomi 2012). Laskelmat, katso 
liite 2. 
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suuremmat arviot hiilijalanjäljen pienenemisestä omiin laskelmiini verrattuna21 

(Salo ym. 2014, 52, 69). Synteesinä omista laskelmistani, Salon ja Nissisen esi-

merkkilaskuista ja Ilmastopaneelin arvioista esitän realistiseksi hiilijalanjäljen 

vähentämistavoitteeksi 300 kgCO2e/hlö/vuosi. 

Asumisen hiilipäästöt henkeä kohti vuonna 2012 olivat noin 3 000 kgCO2e (Salo, 

Nissinen, Mäenpää, ym. 2016). Tästä 300 kg vastaa kymmentä prosenttia. Vas-

taavasti Suomen kokonaispäästöistä (n. 63,7 megatonnia per vuosi, keskiarvo 

2009–2016) säästö on noin 2,5 % (Tilastokeskus 2018f). Lukema on pieni, sillä 

hiilipäästöistä tulisi pyrkiä eroon seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa lä-

hes kokonaan. Lisäksi jokainen sähköverkosta kotitalouksiin siirtynyt energiayk-

sikkö muuttuu lopulta lämmöksi22, josta suurin osa jää lämmittämään huoneil-

maa ja vähentää lämmitysenergian tarvetta23 . Näin ollen arvioinkin sähkö-

laitteiden käytön muutokset vaikuttavuudeltaan vähäisiksi. Luvussa 3.5 esittele-

mieni arviointiperiaatteiden mukaisella pisteytysasteikolla (0–4) tämä vastaa 

pistemäärää 1. 

Sähkölaitteiden kulutuksen optimointi käsittää monipuolisesti käytäntöjen ja nii-

den elementtien muokkaamista. Esimerkiksi laitteita uusimalla voi saada aikaan 

säästöä, vaikka oma toiminta ei muuttuisi mitenkään. Toisaalta sähkön säästä-

minen on mahdollista myös täysin ilman hankintoja, mikä mahdollistaa säästä-

misen myös investointikyvyttömille tai -haluttomille kotitalouksille. Lisäksi tar-

kastelemissani hankkeissa kotitalouksien suhtautuminen säästötoimiin oli 

pääosin positiivista ja haastateltavienkin mukaan muutokset ovat toteutettavissa 

(joskaan lamppuja lukuun ottamatta laitteiden uusimista ei kokeilujaksoilla 

                                                 

21 Tarkemmin perustelemattomasta syystä raportin tekijät eivät käytä hiilidioksidipäästöjen arvioinnissa marginaaliker-
rointa, joten heidän saamansa säästöpotentiaali ei ole suoraan vertailukelpoinen omaan arviooni verrattuna (Hippinen & 
Suomi 2012; Salo ym. 2014, 61, 70). 
22 Lukuunottamatta kodin ulkopuolelle karannutta sähkömagneettista säteilyä (valo ja radioaallot), joka on määrältään 
merkityksetön. 
23 Kotitalouslaitteen lämmitysteho on sama kuin vastaavan tehoinen suora sähkölämmitys, mutta lämmönlähteen sijain-
nilla voi olla vaikutusta käytännön tehokkuuteen. Esimerkiksi Teknillisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopisto) valaistus-
asiantuntija Eino Tetri arvioi, että katonrajassa ja varsinkin poistoilmakanavien lähellä olevien hehkulamppujen hyöty 
lämmityksessä on kyseenalainen (Lähteenmäki 2008). Suurin osa kotitalouslaitteista kuitenkin sijaitsee huonelämmön 
kannalta suotuisammissa paikoissa. Tavoitin tutkija Marja Salon sähköpostitse, ja hän lisää lämmitystehokkuuden riip-
puvan myös kodin lämmitysjärjestelmän säätömahdollisuuksista: jos termostaatin säätövara tai nopeus on riittämätön, 
sähkölaitteista syntyvä ylimääräinen lämpö nostaa huoneilman lämpötilaa sen sijaan, että se vähentäisi lämmitysjärjes-
telmän kulutusta. 
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tehty). Siksi arvioinkin, että sähkölaitteiden käytön muutos on toteutettavuudel-

taan hyvä. Toteutettavuusarviossa ei huomioida esimerkiksi tiedotuksen tai yk-

silöllisen neuvonnan roolia (ks. ilmastonmuutospotentiaalin kritiikkiä luvusta 

5.7). Pisteytysperusteiden mukaan arviota vastaa pistemäärä 3.  

5.5.3 Liikkuminen 

Liikkumisen suhteen on perusteltua keskittyä autoilun hiilijalanjäljen pienentä-

miseen sen muodostaessa suurimman osan liikkumisen päästöistä. Autoilun 

osalta käyttämäni tiedot eivät olleet tarpeeksi tarkkoja pystyäkseni analysoimaan 

autoilukilometrien vähentymistä toimenpide kerrallaan. Siksi päätin ottaa tar-

kastelun lähtökohdaksi saatavilla olleet tiedot ajokilometrien ja liikkumisen hii-

lijalanjäljen muutoksista riippumatta siitä, millä keinoin muutokset tarkalleen 

ottaen saavutettiin. Ajosuoritteen vähentämisen ohella autoilun jalanjälkeä voi 

pienentää myös vähäpäästöisen auton valinnalla. Tämän otan huomioon siten, 

että käsittelen autoilun vähentämistä ja vähäpäästöiseen autoon siirtymistä eril-

lisinä, toisistaan riippumattomina muutoksina. Lähestymistapa pienentää suu-

rinta mahdollista vaikuttavuutta – joka olisi toimenpiteiden yhdistelmä – mutta 

parantaa toteutettavuutta, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta vähentää kilomet-

rejä eikä vastaavasti kaikilla ole mahdollisuutta hankkia vähäpäästöistä autoa. 

Autoilun vähentäminen 

Auton käyttöä pyrittiin vähentämään kaikissa hankkeissa ja tulokset olivat vaih-

televia. Odotetusti autolla ajon korvaaminen muilla liikennevälineillä oli haasta-

vaa, mikä korostui erityisesti maaseutuympäristössä. 

Enimmillään keskivertosuomalaisen autoilusta voi säästää noin 1 500 

kgCO2e/hlö  luopumalla autosta kokonaan (Salo, Nissinen, Mäenpää, ym. 2016). 

Harva kuitenkaan pystyy tai haluaa luopua autosta, joten tarkastelemissani hank-

keissa pyrittiin esimerkiksi yksittäisten säännöllisten matkojen (kuten työmat-

kat) korvaamiseen autottomalla vaihtoehdolla. Myös turhan vapaa-ajan ajon vä-

hentämisellä ja auton käytön optimoinnilla esimerkiksi yhdistelemällä samalla 

suunnalle suuntautuvia ajoja, kilometrejä voidaan vähentää.  
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Kotitalouksien hiilijalanjälkien muutokset vaihtelivat noin sadasta jopa 

2 000:een kilogrammaan henkeä kohti vuodessa. Yhdellä kotitaloudella jalan-

jälki tosin kasvoi, sillä autottoman perheen jäsenet innostuivat yhteiskäyttöau-

tosta (ks. 5.2.3). Suurimmat vähennykset kertovat siitä, että ennen kokeilua 

autokilometrejä on henkeä kohden kertynyt keskivertoa enemmän. Jalanjäljissä 

on huomioitu, että kaikki keinot autoilutavoitteen saavuttamiseksi eivät ole 

hiilineutraaleja; esimerkiksi VTT:n LIPASTO-tietokannan mukaan täyden 

kaupunkibussin matkustajakohtaiset CO2-päästöt ovat 28 grammaa kilometriltä 

(VTT 2017b). 

 

Kuva 5. Liikkumisen hiilijalanjäljen väheneminen niissä tutkimuksiin osallistuneissa kotitalouksissa, 
joista tietoja oli saatavilla julkisesta kirjallisesta materiaalista (Valonia 2014a; Lettenmeier ym. 2015; 

Joensuun kaupunki & D-mat 2016). 

 

Kuten oheisesta kuvaajasta (Kuva 5) näkyy, kotitalouksien autolla ajoon voi tehdä 

merkittäviäkin vähennyksiä. Vähennyksen suuruus ei kuitenkaan korreloi ympä-

ristötietoisuuden kanssa, sillä monet kotitaloudet olivat jo valmiiksi järkeistäneet 

liikkumistaan. Sen sijaan suuri vähennys kertoo suuresta muutoksesta ja sen 

myötä intervention onnistumisesta. Keskimäärin projekteissa saavutetut muu-

tokset olivat 670 kgCO2e/hlö/vuosi niiltä kotitalouksilta, joiden osalta tietoja 

oli saatavilla. Vaikka projektit eivät siinä mielessä ole edustavia, että niistä saatu 

keskiarvo voitaisiin tilastollisesti pätevästi yleistää valtakunnalliselle tasolle, ovat 
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ne kuitenkin niin demografialtaan kuin maantieteelliseltä sijainniltaan monipuo-

lisia. Näin ollen 670 kilogrammaa lienee varsin tyypillinen määrä hiilidioksidia, 

joka autoilua vähentämällä voidaan säästää. Salo ja Nissinen (2017) päätyvät lä-

helle samaa lukua, henkeä kohden 600 hiilikilogrammaan autoilua vähentämällä 

ja taloudellisemmilla ajotavoilla.  

 

Kuva 6. Vähennyksen osuus kotitalouden autoilusta, kun tavoite on vähentää 670 kgCO2e/hlö/vuosi 
(päästö 162,3 g/km), sekä eri tyyppisten matkojen osuus matkustuskilometreistä (Tervonen, 

Ristikartano & Sorvoja 2010; Salo, Nissinen, Mäenpää, ym. 2016; Motiva 2017b; Liikennefakta 2018). 

 

Oheisesta kuvaajasta (Kuva 6) voi lukea, kuinka paljon helpompaa autoilun hiili-

jalanjäljen vähentäminen 670 kilogrammalla per henki suhteellisesti on, kun 

vuotuisten kilometrien määrä on suurempi tai matkustajamäärä pienempi. 670 

kilogrammaa hiilidioksidia vastaa noin 4 100 kilometrin ajoa (162 g/km). Keski-

määrin automatkustamista täytyisi tällöin vähentää reilulla kolmanneksella – ja 

enemmänkin, mikäli korvaava vaihtoehto ei ole hiilineutraali – mikä kysyy jo 

merkittäviä muutoksia tottumuksiin. Esimerkiksi autosta luopuminen kaikilla 

ostos- ja asiointimatkoilla (mikäli ne on aiemmin tehty autoilemalla) vastaisi 

suunnilleen näitä säästöjä.   
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Toteutettavuuden kannalta kuvaajasta paljastuu mielenkiintoinen seikka: keski-

määrin työmatkat vastaavat ainoastaan noin viidennestä matkustamisesta 

(Motiva 2017b). Tämä tarkoittaa, että vähennyspotentiaalia voi olla niissäkin ko-

titalouksissa, joille auton omistaminen työn kannalta on välttämättömyys.  

Auton vaihtaminen vähäpäästöiseen 

Suomalaisauton keskimääräinen ajosuorite on n. 17 000 km/vuosi ja matkusta-

jamäärä n. 1,6 matkustajaa/auto (Tervonen, Ristikartano & Sorvoja 2010; Salo, 

Nissinen, Mäenpää, ym. 2016).  Keskimääräisesti päästävän (162 grammaa CO2 

per kilometri vuonna 2016) auton vaihtaminen vähäpäästöiseen (100 g/km) tuot-

taa näillä arvoilla 660 kgCO2e/hlö säästön vuodessa, mikä käytännössä vastaa 

hankkeissa saavutettua 670 kilogramman keskiarvoa (Liikennefakta 2018). Mo-

dernin auton ei tarvitse olla kallis, käyttövoimaltaan poikkeava eikä edes kovin 

pienikokoinen alittaakseen sadan gramman hiilipäästöt, joten useimpiin käyttö-

tarkoituksiin sellainen lienee saatavilla (ks. Trafi 2018, 

https://autovertaamo.trafi.fi). Auton vaihtaminen on kuitenkin niin iso inves-

tointi, ettei motivoituneillakaan kotitalouksilla ole tähän välttämättä resurs-

seja24. Tämän tunnistavat myös Salo ja Nissinen (2017), jotka ovat niin ikään ana-

lysoineet auton vaihtamista yhtenä keinona vähentää liikkumisen päästöjä. 

Heidän laskelmansa pohjautuvat vuonna 2014 tehtyyn analyysiin Volkswagen 

Passat -henkilöauton päästöistä eri moottori- ja polttoainevaihtoehdoilla 

(Seppälä ym. 2014, 74–75). Auton taloudellisinkaan tavanomaisella polttoai-

neella toimiva versio ei noin 120 g/km päästöillään vastaa nykykäsitystä vähä-

päästöisestä autosta, mutta taloudellisemman moottoriversion valitseminen 

tuottaa 600–800 hiilikilogramman vuosisäästöt riippuen siitä, vertaillaanko 

bensiini- vai dieselkäyttöisiä moottoreita (mt.). Käyttövoimaa vaihtamalla pääs-

tään vielä selvästi suurempiin säästöihin, esimerkiksi suuresta bensiinikoneesta 

                                                 

24 Fossiilisiin energianlähteisiin perustuviin investointeihin liittyy ”lock-in” -ongelma eli lukkiutuminen vanhaan tekno-
logiaan investointikohteen eliniän ajaksi, josta etenkin päästökauppajärjestelmää on kritisoitu (ks. esim. Gilbertson & 
Reyes 2009). Vaikka vähäpäästöiseen autoon vaihtaminen on ympäristöystävällistä, tulevaisuudessa – mahdollisesti jo 
ennen kyseisen auton eliniän päättymistä – liikenteen päästöjen tulisi laskea niin paljon, että vähäpäästöiselläkään fos-
siilista energiaa käyttävällä ajoneuvolla tavoitteeseen ei ehkä päästä. Autojen osalta ongelmaa voidaan kuitenkin lieven-
tää: biodiesel käy sellaisenaan dieselautoihin, useimmat bensiiniautot saa edullisesti muutettua flexifuel-bioetanolikäyt-
töisiksi (E-85), ja myös biokaasulaitteisto on mahdollista ja usein taloudellisesti kannattavaakin jälkiasentaa tavalliseen 
polttomoottoriautoon. 
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pieneen dieseliin vaihtaminen tuo 1 200 kilogramman säästön vuodessa, ja sa-

masta koneesta biokaasuun vaihtaminen 2 800 kilogramman vuosittaisen sääs-

tön (mt.). Laskelmissa auton ajosuorite oli 17 000 kilometriä vuodessa (mt.). Yh-

teenvetona voidaan siis todeta, että autoa vaihtamalla voi saavuttaa 

autoilukilometrien vähentämiseen vertautuvat säästöt ilman, että ajosuorite lain-

kaan pienenee. 

5.5.4 Liikkuminen: arvio vaikuttavuudesta ja toteutettavuudesta 

Sähkölaitteista saavutettavissa olevaan säästöön verrattuna autoilusta voidaan 

siis säästää yli kaksinkertainen määrä hiilidioksidia ja vielä selvästi enemmän, 

kun huomioidaan ensin mainittujen lämmitysvaikutus. Keskivertosuomalaisen 

liikkumisen päästöistä tämä on noin kolmannes (Salo, Nissinen, Mäenpää, ym. 

2016). Määrällä alkaa olla jossain määrin merkitystä myös Suomen kokonaishii-

lipäästöjen kannalta, joista vähenisi 5,7 % (Tilastokeskus 2012, 2018f). Ottaen 

huomioon kiristyvät päästötavoitteet, ei vajaan kuuden prosentin säästöä voi kui-

tenkaan kutsua vaikuttavuudeltaan ratkaisevan hyväksi. Salon, Nissisen ja Mä-

enpään (2016) mukaan kotitalouksien osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 

on 70 %, joten vähennys olisi tästä osuudesta reilut kahdeksan prosenttia. Yksit-

täisistä kotitalouksien toimenpiteistä autoilusta säästäminen on kuitenkin mer-

kittävimpiä. Yleisesti ottaen suurempia säästöjä syntyy ainoastaan lämmitysjär-

jestelmää päivittämällä tai asuntoa vaihtamalla – jonka senkin yksi taustatekijä 

ovat lyhyemmät työ- ja asiointimatkat. Näillä perustein päädyn arvioon, että au-

toilusta saavutetut säästöt ovat tarkastelemieni projektien valossa kohtalaisia 

(pistemäärä 2). 

Autoilusta säästämisen toteutettavuutta kasvattaa se, että suuri osa ajosuorit-

teesta ei ole välttämätöntä (Motiva 2017b). Toteutettavuutta lisää myös mahdol-

lisuus ajokilometrien vähentämisen sijaan vaihtaa autoa, sekä näiden keinojen 

yhdistely. Keinot ovat toisistaan niin poikkeavia, että ne lisäävät aidosti tarjolla 

olevien vaihtoehtojen määrää. Tämän vuoksi arvioinkin, että vuotuisen hiilijalan-

jäljen vähentäminen 670 kilogrammalla per henkilö on toteutettavuudeltaan 

melko hyvä ja arvioin sen ilmastonmuutospotentiaalin valintakehikon piste-



 

- 70 - 

määrällä 3. Toteutettavuus on näin ollen verrattavissa sähkölaitteille arvioi-

maani toteutettavuuteen, mikä kuulostaa järkeenkäyvältä, sillä molemmat muu-

tokset puuttuvat kotitalouksien arkeen ja sisältävät ratkaisuvaihtoehtoina sekä 

investointeja että käyttäytymisen muutoksia. 

5.6 Ilmastonmuutospotentiaali 

5.6.1 Sähkölaitteet  

Olen määrittänyt kokonaista kulutuksen osa-aluetta koskevan ilmastonmuutos-

potentiaalin tähän osa-alueeseen liittyvien muutosten ilmastonmuutospotentiaa-

lien summaksi, josta on vähennetty yhteisvaikutukset (s. 29, Taulukko 5). Esi-

merkiksi valaistuksen vaihtaminen energiaa säästävään tuo arviolta 25–96 

kgCO2e/hlö säästöt vuodessa (s. 60, Taulukko 8), ja suurin osa kotitalouksista 

(50–100 %) voi arvioni mukaan toteuttaa muutoksen. Tällöin valaistuksen uusi-

misen ilmastonmuutospotentiaali olisi haarukassa 6,8–52,2 × 107 kotitalouski-

loa vuodessa (kotitalouksien koko ja määrä: Tilastokeskus 2018d).  

Taulukko 9. Kokonaisilmastonmuutospotentiaalin laskeminen sähkölaitteiden tapauksessa. 

𝑃(𝑠äℎ𝑘ö𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡) = (𝑣𝑣 × 𝑡𝑣 ± 𝑌1) + (𝑣𝑚 × 𝑡𝑚 ± 𝑌2) + (𝑣𝑘 × 𝑡𝑘 ± 𝑌3) + (𝑣𝑣𝑘 × 𝑡𝑣𝑘 ± 𝑌4) + (𝑣𝑥 × 𝑡𝑥 ± 𝑌5) 

jossa 

𝑣𝑣 𝑗𝑎 𝑡𝑣  on valaistuksen muutosten vaikuttavuus ja toteutettavuus 
𝑣𝑚 𝑗𝑎 𝑡𝑚 on mittauksen ja monitoroinnin vaikuttavuus ja toteutettavuus 
𝑣𝑘 𝑗𝑎 𝑡𝑘 on kylmälaitteiden optimoinnin vaikuttavuus ja toteutettavuus 
𝑣𝑣𝑘 𝑗𝑎 𝑡𝑣𝑘 on valmiustilakulutuksen ja laitteiden turhan päälläpidon muutosten vaikuttavuus ja toteutettavuus 
𝑣𝑥 𝑗𝑎 𝑡𝑥 on muiden kodin sähkölaitteiden käytön muutosten vaikuttavuus ja toteutettavuus 
𝑌 on muutosten yhteisvaikutus 
 
Kun tehdään seuraavat oletukset: 1) kaikkien muutosten toteutettavuus on sama; ja 2) yhteisvaikutukset ovat merki-
tyksettömiä, laskukaava voidaan muuttaa muotoon: 

𝑃(𝑠äℎ𝑘ö𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡) = (𝑣𝑣 + 𝑣𝑚 + 𝑣𝑘 + 𝑣𝑣𝑘 + 𝑣𝑥) × 𝑡 =  (𝒗𝒌𝒐𝒌 × 𝒕), 

jossa 𝑣𝑘𝑜𝑘 on arvio koko osa-alueen vaikuttavuudesta. 

 

Olen arvioinut kustakin muutoksesta realistisesti saavutettavissa olevaksi vaikut-

tavuudeksi säästetyn hiilijalanjäljen keskiarvon. Lisäksi oletan, että kaikilla muu-

toksilla on yhtäläinen toteutettavuus, ja yhteisvaikutukset ovat merkityksettö-

män pieniä. Kuten oheisesta laskusta (Taulukko 9) voi lukea, 

ilmastonmuutospotentiaalin laskukaava supistuu tällöin yhteenlasketun vaikut-
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tavuuden ja toteutettavuuden tuloksi. Yhteenlasketuksi vaikuttavuudeksi olen ar-

vioinut viisiportaisella asteikolla arvon 1 (vähäinen) ja toteutettavuudeksi arvon 

3 (hyvä) (ks. 5.5.2). Ilmastonmuutospotentiaali on esitetty seuraavassa taulu-

kossa (Taulukko 10). 

Taulukko 10. Sähkölaitteiden käytön muutosten arvioitu ilmastonmuutospotentiaali. 

Ilmastonmuutospotentiaali, sähkölaitteet 

Arvioitu toteutettavuus ja vaikuttavuus 

4 = täydellinen 

3 = hyvä 

2 = kohtalainen 

1 = vähäinen 

0 = ei lainkaan 

Arvioitu ilmastonmuutospotentiaali 

16    = täydellinen 

8…12  = hyvä 

4…6   = kohtalainen 

1…3   = vähäinen 

0     = ei lainkaan 

toteutettavuus × vaikuttavuus 

3 × 1 3; vähäinen 

 

Tekemieni arvioiden perusteella kodin sähkölaitteiden käytön muutokset ovat il-

mastonmuutospotentiaaliltaan vähäisiä (kokonaispistemäärä 3). Jos 

tarkastelemissani hankkeissa tehtyjä toimenpiteitä käytäntöjen muuttamiseksi 

saataisiin levitettyä kaikkiin niihin kotitalouksiin, joissa muutos on mahdollinen, 

keskimäärin 300 kgCO2e/hlö/vuosi säästöihin pääsisi arvioni mukaan suurin osa 

Suomen kotitalouksista. Lämmitysvaikutuksen mittakaava voidaan karkeasti 

huomioida jakamalla säästöpotentiaali kahdella, sillä Suomen keskilämpötila on 

alle 5 ○C seitsemänä kuukautena vuodessa, ja suurin osa rakennuksista lämmite-

tään lämmitysmuodoilla, joiden ominaispäästöt ovat samaa suuruusluokkaa suo-

ran sähkölämmityksen kanssa (Ilmatieteen laitos; Hippinen & Suomi 2012; 

Tilastokeskus 2018a). Tällöin säästöt olisivat suuruusluokaltaan 4,0–8,0 × 108 

kotitalouskiloa vuodessa (50–100 % kotitalouksista). Tarkempaa lukua ei il-

man lisätutkimusta voi antaa, mutta jos esimerkiksi neljä viidestä kotitaloudesta 

saisi keskiarvoksi suuruusluokaltaan 300 kgCO2e/hlö/vuosi (ja lämmitysvaiku-

tuksen huomioimiseksi luku puolitettaisiin), ilmastonmuutospotentiaali sähkö-

laitteiden osalta olisi kotitalouksien kokonaispäästöistä 1,4 % ja koko 

Suomen päästöistä 1,0 % (Salo, Nissinen, Mäenpää, ym. 2016; Tilastokeskus 

2018f). 



 

- 72 - 

Vähäinen potentiaali ei tarkoita, että sähkölaitteiden kulutusta ei tarvitsisi lain-

kaan miettiä tai että tulevissa HomeLab-hankkeissa sähkölaitteet eivät voisi olla 

yksi osa kotitalouksien säästösuunnitelmaa. Sen sijaan reaaliaikaista kulutusseu-

rantaa tai LED-lamppuja ei pitäisi mainostaa ihmeratkaisuina, joiden avulla kuka 

tahansa voi ostaa itselleen hyvän omantunnon. Tiedotusvälineissä tällaiseen ku-

vaan törmää, kenties siksi, että sen avulla voi myydä uusia tuotteita. Ennen tämän 

gradun aloittamista olin itsekin kuullut valmiustilakulutuksen vaaroista ja pesu-

lämpötilojen optimoinnista, mutta en esimerkiksi ikkunoiden tiivistämisen tär-

keydestä. Tulevissa hankkeissa tämä olisi hyvä ottaa huomioon ainakin siten, että 

kallisarvoinen mediatila hyödynnettäisiin vaikuttavuudeltaan merkityksellisim-

pien ratkaisujen tiedottamiseen. 

Lisäksi on esimerkiksi viitteitä siitä, että jäähdyttävät ilmastointilaitteet yleisty-

vät kodeissa, mikä kasvattaa erityisesti sellaista kulutusta, jota ei voi hyödyntää 

huoneilman lämmittämiseen. Jatkohankkeissa ja -toimissa onkin syytä huolehtia 

siitä, että kodin sähkölaitteiden kulutus ei tulevaisuudessa ainakaan kasva. Tätä 

näkökulmaa pohdin lyhyesti johtopäätöksissä. 

5.6.2 Liikkuminen 

Autoilun tapauksessa en ole tunnistanut yksittäisiä muutoksia, jotka johtavat ajo-

suoritteen vähentämiseen, vaan olen lähestynyt ilmastonmuutospotentiaalia 

kahdesta näkökulmasta: autoilun vähenemisestä kokonaisuudessaan ja auton 

vaihtamisesta vähäpäästöiseen. Näiden keinojen arvioidut säästöt (660 ja 670 

kgCO2e/hlö/vuosi) ovat niin lähellä toisiaan, että kohtelen niitä samana lukuna. 

Myös yhteisvaikutukset jäävät merkityksettömiksi, sillä muutosten luonteet poik-

keavat suuresti toisistaan (ks. 5.5.4). 
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Taulukko 11. Kokonaisilmastonmuutospotentiaalin laskeminen liikkumisen tapauksessa. 

𝑃(𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛) = (𝑣𝑣 × 𝑡𝑣 ± 𝑌1) + (𝑣𝑝 × 𝑡𝑝 ± 𝑌2) 
jossa 

𝑣𝑣 𝑗𝑎 𝑡𝑣  on liikkumisen vähentämisen vaikuttavuus ja toteutettavuus 
𝑣𝑝 𝑗𝑎 𝑡𝑝 on vähäpäästöiseen autoon vaihtamisen vaikuttavuus ja toteutettavuus 

𝑌 on muutosten yhteisvaikutus 
 
Kun tehdään seuraavat oletukset: 1) vaikuttavuudet 𝑣𝑣 ja 𝑣𝑝 ovat yhtä suuret; ja 2) yhteis-

vaikutukset ovat merkityksettömiä, laskukaava voidaan muuttaa muotoon: 

𝑷(𝒍𝒊𝒊𝒌𝒌𝒖𝒎𝒊𝒏𝒆𝒏) = 𝒗 × (𝒕𝒗 + 𝒕𝒑) 

 

Kuten taulukosta 11 havaitaan, autoilun vähentämisen ja vähäpäästöiseen autoon 

vaihtamisen toteutettavuudet kerrotaan yhteisellä vaikuttavuudella ja lasketaan 

yhteen. Täksi yhteenlasketuksi toteutettavuudeksi olen arvioinut viisiportaisella 

asteikollani arvon 3 (hyvä) ja vastaavasti vaikuttavuudeksi arvon 2 (kohtalainen). 

Ilmastonmuutospotentiaali on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 12). 

Taulukko 12 Liikkumisen muutosten arvioitu ilmastonmuutospotentiaali. 

Ilmastonmuutospotentiaali, liikkuminen 

Arvioitu toteutettavuus ja vaikuttavuus 

4 = täydellinen 

3 = hyvä 

2 = kohtalainen 

1 = vähäinen 

0 = ei lainkaan 

Arvioitu ilmastonmuutospotentiaali 

16    = täydellinen 

8…12  = hyvä 

4…6   = kohtalainen 

1…3   = vähäinen 

0     = ei lainkaan 

toteutettavuus × vaikuttavuus 

3 × 2 6; kohtalainen 

 

Analyysini pohjalta autoilussa säästäminen tuottaa kohtalaisen ilmaston-

muutospotentiaalin (kokonaispistemäärä 6). On siis perusteltua viestiä, 

että liikkumisen käytäntöihin todella olisi syytä kiinnittää huomiota. Koska ar-

vioin toteutettavuuden hyväksi, autoilussa säästämisen esteeksi jäävät ennen 

kaikkea tottumusten muuttamisen vaikeus. Vaikka tarkkaa kvantitatiivista ar-

viota ei tässäkään tapauksessa ilman lisätutkimuksia voi esittää, liikkumisen 

muutostenkin hyvä toteutettavuus tarkoittaa, että suurin osa kotitalouksista ky-
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kenee muutokseen, jos ne pystyvät vaikuttamaan käytäntöihinsä samansuuntai-

sesti kuin tarkastelemissani hankkeissa. Suuruusluokka olisi tällöin 1,8–

3,6 × 109 kotitalouskiloa vuodessa (50–100 % kotitalouksista). Jos esimer-

kiksi kolme neljästä kotitaloudesta saisi keskimäärin aikaan arvioimani 

670 kgCO2e säästöt henkeä kohti vuodessa, säästöt olisivat kotitalouksien ko-

konaispäästöistä 6,1 % ja koko Suomen päästöistä 4,3 % (Salo, Nissinen, 

Mäenpää, ym. 2016; Tilastokeskus 2018f). 

5.7 Ilmastonmuutospotentiaaliin liittyvää kritiikkiä 

Ennen kuin ilmastonmuutospotentiaalia sellaisenaan hyväksyy kotitalousinter-

ventioiden työkaluksi, on syytä pohtia lähestymistapaa myös kriittisesti ja arvi-

oida, mihin tilanteisiin se sopii ja mihin ei. 

Ensiksikin ilmastonmuutospotentiaali on sidottu vahvasti aikaan ja paikkaan. 

Esimerkiksi LED-lamppuihin vaihtamisen jäljellä oleva ilmastonmuutospotenti-

aali pienenee ajan kanssa, sillä potentiaalia realisoituu jatkuvasti ihmisten vaih-

taessa hehkulamppujaan niihin. Vastaavasti, jos Suomen tieinfrastruktuuri 

muuttuisi paremmin sähköautoille soveltuvaksi, ja tällaisia autoja olisi monipuo-

lisesti ja edullisesti saatavilla, auton vaihdon kautta saavutettava ilmastonmuu-

tospotentiaali kasvaisi omaan arviooni verrattuna, sillä vaikuttavuus lisääntyisi. 

Ilmastonmuutospotentiaali sopiikin huonosti pidemmälle tulevaisuuteen katso-

viin ennusteisiin, sillä tekniset innovaatiot ja poliittiset toimet vaikuttavat mer-

kittävästi sekä kotitalouksien kykyyn toteuttaa muutoksia että muutosten vaikut-

tavuuteen. 

Toinen rajoite on ilmastonmuutospotentiaalin sidosteisuus käytäntöteoriaan. 

Ajatuksen tasolla vaikuttavuus ja toteutettavuus voitaisiin pelkistää teknisiksi 

suureiksi siitä, mikä on mahdollista, jolloin ilmastonmuutospotentiaali ei olisi 

riippuvainen mistään teoriasta. Tämä kuitenkin johtaisi niin epärealistisiin lop-

putuloksiin, että mittari menettäisi merkityksensä: esimerkiksi teknisesti ei ole 

mitään estettä sille, että kotitalous hankkiutuisi eroon kaikista kylmälaitteistaan 

ja valmistaisi ateriansa kuiva-aineista ja säilykkeistä. Koska tämänkaltaiset muu-

tokset eivät ole realistisia, mukana on pidettävä jonkinlainen käsitys siitä, mihin 
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muutoksiin kotitaloudet aidosti kykenevät. Laskelmien tekijälle jääkin vastuu 

määritellä toteutettavuudelle taso, jonka aikaansaaminen on realistista, mutta 

joka ei liiaksi rajoita muutoksen arvioitua vaikuttavuutta. Tässä tutkimuksessa 

käytän arviointiin käytäntöteoriaa, mutta eri interventioiden viitekehykset saat-

tavat poiketa toisistaan huomattavasti. Siksi ei voida suoraan todeta, että ilmas-

tonmuutospotentiaali toimisi lähestymistapana myös ratkaisuissa, jotka eivät 

juuri lainkaan liittyisi käytäntöjen muuttamiseen. 

Lisäksi yksi metodologinen rajoite ilmastonmuutospotentiaaliin nojaavassa lä-

hestymistavassa on se, ettei se varsinaisesti esitä, millä tavoin kotitalous motivoi-

daan muutokseen. Vähemmän onnistuneessa interventiossa säästöt saattavat 

jäädä ilmastonmuutospotentiaalin mukaista ennustetta pienemmiksi, jos kotita-

loudet eivät kyvystään huolimatta toteuta muutosta.  

Nämä rajoitteet huomioiden ilmastonmuutospotentiaalin voidaan katsoa sopi-

van parhaiten identifioimaan niitä muutoksia, joita erilaisilla käytäntöjen muu-

toksiin tähtäävillä interventioilla kannattaa tietyllä ajanhetkellä pyrkiä teke-

mään. Ilmastonmuutospotentiaali siis kertoo, minkä suuruiset kokonaissäästöt 

tarkastellulla toimenpiteellä on mahdollista saavuttaa kyseisissä olosuhteissa. 

Todellisten vaikutusten ennustamiseen mittari sen sijaan sopii huonommin. 

 

6 Johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut neljää HomeLab-tyyppistä energiansäästö-

hanketta etsien vastausta siihen, miten tällaiset hankkeet pyrkivät vaikuttamaan 

käytäntöihin ja millainen kahden tarkastellun kulutuksen osa-alueen potentiaali 

hillitä ilmastonmuutosta on. Tuloksena tunnistin useita toimenpiteitä, jotka pyr-

kivät muuttamaan käytäntöjä niitä muokkaamalla, korvaamalla ja niiden vuoro-

vaikutuksiin puuttumalla. Lisäksi havaitsin, että muutokset mahdollistettiin ja 

niihin kannustettiin yksilöllisellä neuvonnalla, ryhmäpainetta hyödyntämällä ja 

erilaisia teknisiä ratkaisuja ja palveluita tarjoamalla.  
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Käytäntöjen rooli osoittautui myös tärkeäksi ilmastonmuutospotentiaalin laske-

misen mahdollistajaksi, sillä toteutettavuutta ei voi arvioida luotettavasti ilman 

käytäntöjen ja niiden elementtien huomioimista. Ilmastonmuutospotentiaali 

sähkölaitteiden käytön muutoksella oli vähäinen ja autoilun vähentämisellä koh-

talainen. Koska hankkeissa tehtiin paljon muutakin, en laskemaani ilmaston-

muutospotentiaaliin nojaten voi arvioida HomeLab-toteutuksista saatuja koko-

naishyötyjä, vaan tällöin tarkastelu olisi tullut tehdä kokonaisvaltaisemmin kuin 

pelkästään sähkölaitteita ja liikkumista tarkastelemalla.  

Kuvassa 7 on havainnollistettu arvioimieni ilmastonmuutospotentiaalien suu-

ruusluokkia vertaamalla niitä joihinkin valtakunnallisesti merkittäviin päästö-

lähteisiin ja -tavoitteisiin, sekä koko Suomen kasvihuonekaasupäästöihin. Säh-

kölaitteiden käytön ilmastonmuutospotentiaali vastaa suuruusluokaltaan yhtä 

keskikokoista hiilivoimalaa ja liikkumisen muutosten potentiaali raskaan tava-

rankuljetusliikenteen päästöjä. Vaikka yksittäinen hiilivoimala ja Suomen 

kuorma-autoliikenne ovat huomattavia päästölähteitä, kansallisessa mittakaa-

vassa tämän mittaluokan säästöt eivät ole merkitykseltään ratkaisevia. Tarkaste-

lemani kulutuksen osa-alueet kattavat 35 % kotitalouksien hiilipäästöistä (ks. s. 

19, Kuva 3), joten lämmityksen ja muiden hiili-intensiivisten kulutuskohteiden 

sisällyttäminenkään ei nostaisi yksinomaan kotitalouksien ilmastonmuutospo-

tentiaalia käänteentekeväksi kokonaispäästöjen karsijaksi. 
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Kuva 7. Arvioimieni kulutuksen osa-alueiden ilmastonmuutospotentiaalien suuruusluokkien vertailua 
muihin päästölähteisiin ja -tavoitteisiin (Energiavirasto 2016; Tilastokeskus 2017a; Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017; VTT 2017a; Tilastokeskus 2018a, 2018b). 

 

Esimerkiksi maaseudulla autoilun vähentäminen voi olla vaikeaa, sillä julkisia lii-

kennevälineitä tai uudentyyppisiä liikkumisen palveluita ei tätä nykyä ole saata-

villa. Kokonaispotentiaalia kuitenkin lisää vaihtoehto vähäpäästöisen auton va-

litsemiseen, mikä ei edellytä ajosuoritteen vähentämistä säästöjen 

saavuttamiseksi. Pelkkiä hiiligrammoja tuijottamalla ei saa otettua huomioon, 

että päästövähennyksen onnistuminen on kiinni myös muutosten toteutettavuu-

desta. Jos olisin autoilulaskelmissani edellyttänyt suurempia kilometrivähennyk-

siä tai vaihtoa vieläkin vähäpäästöisempään autoon, olisi vaikuttavuus saattanut 

kasvaa, mutta arviota toteutettavuudesta olisi ollut pakko pudottaa. Lopputulok-

sena ilmastonmuutospotentiaali ei olisi muuttunut.  
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keiluissa suunnitellut muutokset kannattaisi ennen toteuttamista arvioida ilmas-

tonmuutospotentiaalilla, jotta valituiksi tulisi ympäristön kannalta mahdollisim-

man tehokkaita toimenpiteitä. Lisäksi mittaria voitaisiin käyttää jälkikäteen ar-

vioimaan tavoitteiden onnistumista, missä se olisi tarkempi kuin esimerkiksi 

pelkän säästetyn hiilijalanjäljen suuruus. Esimerkiksi käytäntöjen muuttamiseen 

tähtäävien interventioiden onnistumista voitaisiin arvioida vertaamalla ilmas-

tonmuutospotentiaalia ja todellisuudessa aikaansaatuja säästöjä.  

Vaikka kotitalouksien ilmastonmuutospotentiaalin vaikutus onkin selvästi oike-

ansuuntainen, motivoitunutkaan kotitalous ei voi päästä kaikista hiilipäästöis-

tään eroon itse.  Muutokset tässä työssä tarkastelemillani kulutuksen osa-alueilla 

vähensivät kotitalouksien hiilijalanjäljestä alle 10 %, ja asumiseen sekä liikkumi-

seen tulee kulumaan energiaa myös vuoden 2050 jälkeen, jolloin Suomen netto-

hiilipäästöjen tulisi olla nollassa tai jopa negatiiviset. Energiankäytön vähentä-

misen lisäksi tulee siis pohtia, miten se osa energiasta, jota vähennystenkin 

jälkeen tarvitsemme, saadaan tuotettua päästöttömästi. Tulevaisuuden kotitalou-

den ja Vähähiilisen huhtikuun raporteissa puhuttiin paljon ekosähköstä, ja ky-

syin myös haastateltavien mielipiteitä siitä. Mielipiteet olivat positiivisia, mutta 

sävyerot merkittäviä. Osa näki ekosähköön vaihtamisen kannanottona ilmasto-

ystävällisen energian puolesta, kun taas osan mielestä ekosähköön siirtyminen 

todella nollaa sähkönkäytön hiilijalanjäljen. Ottamatta kantaa ekosähkön todel-

liseen rooliin hiilipäästöjen nollaajana, kysymystä energiajärjestelmämme tule-

vaisuudesta ei voi sivuuttaa myöskään kotitalouksien kohdalla. Esimerkiksi kau-

kolämpö tuotetaan toistaiseksi polttamalla, ja yksittäisen kotitalouden 

vaikutusmahdollisuudet jäävät usein muutaman asteen säätömahdollisuuteen ja 

rakenteiden tiivistämiseen. Näin ollen päätös pitää hiilivoimalla toimiva laitos 

käynnissä vuoden pidempään voi tehdä tyhjäksi kotitalouden vuosikymmenessä 

aikaansaaman energiansäästön.  

Erityisesti sähkön rooli korostuu tulevaisuudessa, sillä sen avulla niin liikenne, 

kotitalouslaitteet kuin kaukolämpökin on mahdollista saada toimimaan hiili-

neutraalisti (kaukolämpö, ks. Kestävä energiatalous 23.2.2017). Yksinkertaistaen 

voisikin todeta, että vuonna 2050 koko valtakunnan sähkön on oltava ekosäh-
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köä25, mutta sen mahdollistamiseksi energiaa26 on käytettävä nykyistä vähem-

män. Siksi päästöongelman ratkaisua ei voi jättää pelkästään kotitalouksien har-

teille, mutta yhtä lailla ilman kotitalouksien osallistumista kestävää ratkaisua on 

vaikea saada aikaan. Tätä kulutuksen ja tuotannon yhteen kietoutumista painot-

taa myös Shove (2014). 

Käytäntöteoria kotitalousinterventioiden kontekstissa jättää minut hieman risti-

riitaisiin mietteisiin. On totta, että käytäntöjen tarkasteleminen toisiinsa kytkey-

tyvinä itsenäisinä olioina voi tarjota tarkempaa ja syvällisempää tietoa kotita-

louksien kulutuksen muutospotentiaalista sekä muutosten ajureista ja esteistä. 

Näkökulma toimii hyvin muutamien kotitalouksien tutkimushankkeissa, joissa 

puututaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kotitalouden toimintaan, mikä 

käytäntöteorian oppeja mukaillen johtaa muutokseen lukuisissa käytäntöjen ele-

menteissä ja siten mahdollistaa käytäntöjen muuttumisen – riippumatta siitä, 

onko käytäntöteoria kokeilijoille tuttu vai ei. Tämän tutkielman perusteella eri-

tyisesti henkilökohtainen neuvonta ja saavutusten seuranta ovat tässä suuressa 

roolissa. Laajemmassa mittakaavassa asiantuntijatason henkilökohtainen seu-

ranta sen sijaan ei ole toteutettavissa, vaan viestin on uitava asukkaiden tietoi-

suuteen muilla keinoin. Harva kuitenkaan on valmis itsenäisesti kääntämään elä-

määnsä ylösalaisin, joten tiedotus nojaa pitkälti ”pienien tekojen” (Ekokoti) tai 

”treenivinkkien” (Ilmastokatu) kaltaisiin vähemmän radikaaleihin ratkaisuihin. 

Tämä ilmentää käytäntöteorian mukanaan tuomaa ristiriitaa: teorian mukaan 

käytäntöjen elementit kytkeytyvät vahvasti toisiinsa, mikä johtaa tiettyyn vastus-

tuskykyyn muutoksille. Toisaalta kokonaisvaltaisen muutoksen ideaa on vaikeaa 

saada läpi perinteisillä tiedotus- ja politiikkatoimilla. Siksi hyvin toimivat pienen 

mittakaavan interventiot ovat huonosti yleistettävissä. Käytäntöteoreetikot 

Shove (2014) ja Keller ym. (2016) itsekin toteavat teorian käytännön toteutusten 

haasteet. Esimerkiksi Keller katsoo, ettei teoriasta sellaisenaan ole politiikan työ-

                                                 

25 Viittaan tässä ekosähköllä hiilineutraaliin sähköön, johon voidaan lukea esimerkiksi ydinvoima ja hiilidioksidin talteen-
ottoa hyödyntävä muu lämpövoima (ks. Teir ym. 2011). 
26 En tarkoita energialla pelkkää sähköä. Itse asiassa jokaisessa Low Carbon Finland -skenaariossa sähkön käytön enna-
koidaan lisääntyvän vuonna 2050, mikä voi edesauttaa energiajärjestelmämme hiilineutraaliuutta (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2014, 24). 
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kaluksi, vaan sen toivotaan inspiroivan ”päättäjiä – – kokeilemaan uusia tulokul-

mia interventioiden suunnitteluun” (Keller, Halkier & Wilska 2016, 

suomennettu).  

On kuitenkin kiistatonta, että käytäntöjä muuttamalla on saatu aikaan merkittä-

viä muutoksia ihmisten arjessa, kuten Cool Biz- ja Lontoon ruuhkamaksujärjes-

telmän esimerkit osoittavat. Samoin tässä tutkimuksessa tunnistamani muutok-

set voivat lähteä leviämään vauhdikkaasti, jos ne esimerkiksi verkottuvat 

sopivasti muiden käytäntöjen kanssa. Vaikkapa auton korvaaminen polkupyö-

rällä työmatkaliikenteessä saattaa vauhdittua, jos aamusuihkussa käyminen ko-

din sijaan työpaikalla muodostuu normaaliksi käytännöksi. Haasteeksi jää aukko 

tällaisen nopean laajenemisen ja pienessä skaalassa toimivien muutosten välillä. 

Hyvä jatkotutkimuksen aihe olisikin, miten eri HomeLab-kokeiluissa saatuja tu-

loksia on viestitty muiden kotitalouksien suuntaan, ja minkä tyyppinen viestintä 

johtaa parhaisiin lopputuloksiin. Viestintää voidaan esimerkiksi käyttää apuna, 

kun halutusta käytöksestä pyritään tekemään vetovoimaisin mahdollinen toimin-

tamalli. Thaler ja Sunstein esittävät ”tuuppimisteoriassaan” (2008), että toivotun 

käytöksen todennäköisyyttä voidaan kasvattaa tekemällä sen valitseminen mah-

dollisimman houkuttelevaksi, rajoittamatta kuitenkaan vaihtoehtoja. Ydinajatus 

ei ole likimainkaan niin hienosyinen kuin käytäntöteorian käytäntö oliona -näkö-

kulma, mutta ympäristöasioissa sille voi löytyä kysyntää, sillä huonojen vaihto-

ehtojen yksipuolinen kieltäminen voi demokratiassa johtaa koko ilmastonmuu-

tostaistelua uhkaavaan vastareaktioon. 

Kotitalouksien kaikki valinnat eivät myöskään heijasta olemassa olevien rutiinien 

toistamista, vaan ei-ympäristöystävälliset valinnat voivat perustua myös ratio-

naaliseen logiikkaan, kuten seuraava omakohtainen esimerkki havainnollistaa. 

Tämän gradun valmistumisen aikoihin valmistuivat allekirjoittaneelle myös uu-

det silmälasit. Lähdin hakemaan niitä sateisena päivänä kauppakeskuksesta pa-

rin kilometrin päästä kotoani. Metrolla ja autolla matka-aika olisi ollut suunnil-

leen sama, mutta kausilipun umpeuduttua yhden pysäkin välimatka olisi 

kustantanut edestakaisin 4,40 euroa, kun autolla yleisten kilometrikorvausten 
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mukainen matkakustannus jäi alle 1,50 euroon. Mukaan ei tarvinnut ottaa sa-

teenvarjoa tai ulkokenkiä, sillä hissi vei suoraan autotalliin niin kodin kuin kaup-

pakeskuksen päässä. Yleensä käytän matkaan metroa, joten valinnassani eivät 

puhuneet pinttyneet rutiinit. Sen sijaan kenen tahansa kuluttajan olisi vaikea pe-

rustella itselleen, miksi maksaa kolminkertainen hinta heikommasta palvelusta. 

Esimerkki27 alleviivaa sitä, että poliittisilla toimilla tulee ensisijaisesti tehdä ym-

päristöystävällisestä valinnasta sekä edullinen että sujuva, eikä syyllistää kulut-

tajaa siitä, että hän valitsee omasta näkökulmastaan aidosti parhaan vaihtoeh-

don. Tottumusten merkitys astuu kuvaan vasta siinä vaiheessa, kun 

rationaalisista valintaperusteista huolimatta kuluttaja tekee jokapäiväisessä elä-

mässään kestämättömiä valintoja. 

Aloitin tämän tutkielman esimerkillä Japanin ilmastointilaitteiden energianku-

lutuksesta. Gradun valmistuessa Suomessa oli juuri koettu lämpimin kesä yli 50 

vuoteen ja ilmastointilaitteiden kerrottiin olevan myyty loppuun (Aittokoski 

2018; Ilmatieteen laitos 2018). Helsingin Sanomien tulevaisuuskirjeenvaih-

taja Heikki Aittokoskikin myönsi antaneensa lämmölle periksi ja käynnistä-

neensä ilmastoinnin, vaikka hän oli ”aina ajatellut, että Suomen oloissa on silkkaa 

nössöilyä tärvätä energiaa kodin viilentämiseen” (Aittokoski 2018). Aikaisemmin 

koteja on viilennetty lähinnä tuulettimilla ja ristivedolla, mutta muutoksesta on 

selkeitä viitteitä; Aittokosken mukaan taustalla on elintason nousu, sillä nyt on 

”tarvetta ja varaa viilentää” (mt.). Kotien viilentämisestä onkin juuri nyt muodos-

tumassa uusi käytäntö, sillä yhteen osuvat kyky hankkia uusi laite (materiaaliele-

mentti), taito asentaa ja käyttää sitä (kompetenssielementti) sekä uusi käsitys 

asuinmukavuudesta (merkityselementti). Valitettavasti ilmastointikäytäntö on 

korvaamaansa tuuletuskäytäntöä selkeästi energiaintensiivisempi. Asia ei ole vä-

häpätöinen, sillä ilmastointi kuluttaa jo nyt 10 % maailman sähköstä (IEA 2017), 

eikä viilennykseen kuluvaa energiaa luonnollisesti voi hyödyntää huoneilman 

lämmittämiseen kuten muiden sähkölaitteiden tapauksessa lämmityskaudella. 

                                                 

27 Esimerkillä ei ole tarkoitus ottaa kantaa siihen, onko auton omistaminen ylipäätään Helsingissä rationaalista tai talou-
dellista. Sen sijaan tarkoitus on valottaa, että päätöksentekotilanteessa tarjolla olevista vaihtoehdosta on loogista valita 
valitsijan kannalta kokonaisuudessaan paras. Käytännöt elementteineen ovat kaikissa tapauksissa läsnä, joten esimer-
kissä puhutaan suppeammista aiheeseen liittyvistä käsitteistä ”rutiini” tai ”tottumus”. 
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Tärkeä kysymys onkin, miten ilmastointikäytännön leviäminen saataisiin pysäh-

tymään ennen kuin se vakiintuu keskuuteemme vaikeasti muutettavaksi rutii-

niksi. 

Tarkastelemissani hankkeissa on käynyt ilmi, että omien mukavuuskäsityksiensä 

haastaminen voi olla mielekästä etenkin sosiaalisessa kontekstissa, tai kuten Ait-

tokoski ilmastointilaitteiden tapauksessa ilmaisee: ”ehkä voisin seuraavilla kesä-

helteillä yrittää sittenkin sinnitellä” (Aittokoski 2018). Oli kyse sitten sosiaali-

sesta palkinnosta, onnistumisentunteesta itsensä haastamisessa tai 

sivuvaikutuksena syntyvistä terveellisistä valinnoista, haastateltavien mielestä 

säästötoimenpiteet pikemmin nostavat kuin laskevat tekijöidensä elämänlaatua. 

Tämän tiedon välittäminen Suomen jokaiseen kotitalouteen on se haaste, joka 

meidän tutkijoiden on itsellemme asetettava.  
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Liite 1. Laiteryhmäkohtainen säästöpotentiaali 

Tässä liitteessä arvioidaan valaistukseen, kylmälaitteisiin ja valmiustilakulutuk-

seen kohdistuvien säästötoimien vaikutusta asukaskohtaiseen hiilijalanjälkeen 

kuuden teoreettiseen ja empiiriseen tarkasteluun perustuvan laskutoimituksen 

avulla. 

Laiteryhmät:   s. 
1. Valaistus (laskut 1–2)  93 
2. Kylmälaitteet (laskut 3–4) 95 
3. Valmiustilakulutus (laskut 5–6) 96 

1. Valaistus 

   

Taustatiedot:    

A. Kodin valaistukseen kuluva 
sähkö 1993, GWh 

1 541 E. Suomen väkiluku 2016, hlö 5 503 297 

B. Suomen väkiluku 1993, hlö 5 077 912 
F. Marginaalituotannon kerroin, 
kgCO2/MWh 

600 

C. Asumisväljyys,      1993: 
m2/henkilö                 2016: 

32,7 
40,3 

G. Kotitalous 1 (4 hlö), valaistuk-
sen säästöpotentiaali, KWh/vuosi 

573 

D. Kodin valaistukseen kuluva 
sähkö 2016, GWh 

1770 
H. Kotitalous 2 (5 hlö), valaistuk-
sen säästöpotentiaali, KWh/vuosi 

239 

    

    

Lasku 1. Valaistus, vuosi 2016 (teoreettinen)  

1. Valaistukseen meni vuonna 1993 1541 GWh. Valaistus vaihdetaan LED-lampuiksi. Ne vievät 
10–15% hehkulamppujen kulutuksesta. 

a) Energiansäästö GWh: (1541 – 0,15 × 1541) GWh = 1309,85 GWh 
b) Energiansäästö GWh: (1541 – 0,10 × 1541) GWh = 1386,9 GWh 

2. Jaetaan kokonaiskulutus koko Suomen väkiluvulla (1993) ja saadaan energiansäästöpotentiaali 
per henkilö: 

 
a) Energiansäästö kWh per henki: (1309,85 × 106 kWh / 5077912 hlö)= 257,95 kWh/hlö 
b) Energiansäästö kWh per henki: (1386,9 × 106 kWh / 5077912 hlö) = 273,12 kWh/hlö 

3. Säästöpotentiaalia vähentää asumisväljyyden kasvu, joka tarkoittaa myös valaistavan tilan mää-
rän kasvua. Väljyyden muutoskerroin on (40,3 m2 / 32,7 m2) = 1,2324 
 
Jaetaan energiansäästöpotentiaali asumisväljyyden kasvulla: 
a) (257,95 kWh/hlö / 1,2324) = 209,31 kWh/hlö 
b) (273,12 kWh/hlö / 1,2324) = 221,62 kWh/hlö 
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4. Säästöpotentiaalia vähentää edelleen se, että vuonna 2016 LED- ja energiansäästövalaisimia oli 
jo laajasti käytössä. Asumisväljyyden muutoksella korjattu vertailuluku vuoden 1993 tilanteen 
mukaisella valaistuksella antaisi valaistuksen kulutukseksi: 

(1541 × 106 kWh / 5077912 hlö) × 1,2324 = 374,00 kWh/hlö 

 

Vastaava vertailuluku vuoden 2016 todellisessa tilanteessa on: 

(1770 × 106 kWh / 5503297 hlö) = 321,63 kWh/hlö 

 

Energiankäyttö valaistukseen on siis asumisväljyyden muutoksen huomioiden vähentynyt, eli osa 
energiansäästöpotentiaalista on jo realisoitunut. Tämä pienentää lopullista energiansäästöpoten-
tiaalia seuraavasti: 

(374,00 – 321,63) kWh/hlö = 52,37 kWh/hlö 

 

Edellisessä vaiheessa lasketut potentiaalit siis pienenevät: 

(209,31 – 52,37) kWh/hlö = 156,94 kWh/hlö 
(221,62 – 52,37) kWh/hlö = 169,25 kWh/hlö 

4. Muutetaan kilowattitunnit hiilijalanjäljeksi käyttämällä marginaalituotannon kerrointa. 

 
a) (156,94 × 10-3 MWh/hlö/vuosi) × (600 kgCO2e/MWh) = 94,16 kgCO2e/hlö/vuosi 
b) (169,25 × 10-3 MWh/hlö/vuosi) × (600 kgCO2e/MWh) = 101,55 kgCO2e/hlö/vuosi 

5. Rebound-vaikutus (5–12 %) huomioituna haarukka muuttuu  
 

82,86 – 96,47 kilogrammaan CO2e/hlö/vuosi 
 

  

Lasku 2. Valaistus (empiirinen)   

1. Jaetaan säästöpotentiaali kotitalouden 1 henkilöiden määrällä:  
(573 kWh/4 hlö) = 143,25 kWh/hlö 

2. Kerrotaan potentiaali per henkilö marginaalituotannon päästöillä:  
(143,25 × 10-3 MWh/hlö/vuosi) × (600 kgCO2e/MWh) = 85,95 kgCO2e/hlö/vuosi 

3. Toistetaan kotitaloudella 2 ja saadaan: 28,68 kgCO2e/hlö/vuosi 

4. Rebound-vaikutus (5–12 %) huomioituna säästöpotentiaaliksi saadaan: 
 
Kotitalous 1: 75,64 – 81,65 kgCO2e/hlö/vuosi 
 
Kotitalous 2: 25,24 – 27,25 kgCO2e/hlö/vuosi 
 

Lähteet 
    

A: Adato Energia (2013): Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Tutkimusraportti. s. 19 

B: Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat: Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1970-2017. [Katsottu 
23.5.2018]  
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/stat-
fin_vaerak_pxt_001.px/ 

C. Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat: Asuntokunnat ja asuntoväestö asumisväljyyden mu-
kaan 1990-2017. [Katsottu 24.5.2018]  
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asu__asas/statfin_asas_pxt_003.px/ 
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D: Tilastokeskus (2017): Asumisen energiankulutus vuosina 2010–2016, GWh. [Katsottu 
23.5.2018] https://tilastokeskus.fi/til/asen/2016/asen_2016_2017-11-17_tau_001_fi.html 

E: Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat: Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1970-2017. [Katsottu 
23.5.2018]  
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/stat-
fin_vaerak_pxt_001.px/ 

F: Hippinen I. & Suomi U. (2012): Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käy-
tettävät CO2 päästökertoimet. Motiva: Helsinki. s. 10 

G: Ikonen, T (2014): [Perheen 1] kodin energiatehokkuuden kehittäminen. s.13 

H: Ikonen, T (2014): [Perheen 2] kodin energiatehokkuuden kehittäminen. s.13 

 

2. Kylmälaitteet 

   

Taustatiedot:    

A. Kotitalous 1 (4 hlö), kylmälaitteiden säästöpotenti-
aali, KWh/vuosi 

125                                                       

B. Kotitalous 2 (5 hlö), kylmälaitteiden säästöpotenti-
aali, KWh/vuosi 

301 

C. Arvio tyypillisen kylmälaitteen vuosikulutuksesta, 
KWh* 
 
D. Marginaalituotannon kerroin, kgCO2/MWh 

300 
 
 
600 

* Arvio saatu kvalitatiivisesti yhdistelemällä mainittujen kylmälaitteiden ilmoitettuja kulutuksia 

    

Lasku 3. Kylmälaitteet (teoreettinen)   

1. Oletetaan, että nelihenkinen perhe luopuu yhdestä kylmälaitteestaan. Tällöin sähköä säästyy 300 
kWh/vuosi. Henkeä kohden säästö on: 
300 kWh / 4 hlö = 75 kWh/hlö 

2. Muutetaan kilowattitunnit hiilijalanjäljeksi käyttämällä marginaalituotannon kerrointa: 
          75 × 10-3 MWh/hlö/vuosi × 600 kgCO2e/MWh = 45 kgCO2e/hlö/vuosi 
 

  

Lasku 4. Kylmälaitteet (empiirinen)   

1. Jaetaan säästöpotentiaalit kotitalouksien henkilöiden määrällä:  
 
Kotitalous 1: (125 kWh / 4 hlö) = 31,25 kWh/hlö 
 
Kotitalous 2: (301 kWh / 5 hlö) = 60,20 kWh/hlö 
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2. Muutetaan kilowattitunnit hiilijalanjäljeksi käyttämällä marginaalituotannon kerrointa: 
 
Kotitalous 1:  
31,25 × 10-3 MWh/hlö/vuosi × 600 kgCO2e/MWh = 18,75 kgCO2e/hlö/vuosi 
 
Kotitalous 2:  
60,20 × 10-3 MWh/hlö/vuosi × 600 kgCO2e/MWh = 36,12 kgCO2e/hlö/vuosi 
 

Lähteet    

A: Ikonen, T (2014): [Perheen 1] kodin energiatehokkuuden kehittäminen. s.12 

B: Ikonen, T (2014): [Perheen 2] kodin energiatehokkuuden kehittäminen. s.12 

C: Vattenfall. Sähkölaitteiden keskimääräinen sähkönkulutus. [Katsottu 30.7.2018] 
https://www.vattenfall.fi/energianeuvonta/sahkonkulutus/sahkolaitteiden-energiankulutus/ 

D: Hippinen I. & Suomi U. (2012): Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käytet-
tävät CO2 päästökertoimet. Motiva: Helsinki. s. 10 

 

3. Valmiustilakulutus 

   

Taustatiedot:    

A. Marginaalituotannon kerroin, kgCO2e/MWh 600 

B. Asumisen laitesähkön kulutus 2016, GWh 8 295 

C. Suomen väkiluku 2016, hlö 5 503 297 

D. Kotitalous 2 (5 hlö), valmiustilakulutus, kWh/vuosi 447 

    

 

Lasku 5. Valmiustilakulutus (teoreettinen) 

Valmiustilakulutuksen on arvioitu olevan 5–10 % sähkönkulutuksesta (Sähköopas 2018).  

   

1. Lasketaan ensin laitesähkön kulutus per henki (2016): 
8295 × 106 kWh / 5503297 = 1507,28 kWh 

 

Tästä 5 % on: 0,05 × 1507,28 kWh = 75,36 kWh 

Tästä 10 % on: 0,10 × 1507,28 kWh = 150,73 kWh 

2. Muutetaan kilowattitunnit hiilijalanjäljeksi käyttämällä marginaalituotannon kerrointa: 

 
75,36 × 10-3 MWh/hlö/vuosi × 600 kgCO2e/MWh = 45,21 kgCO2e/hlö/vuosi 

 

150,73 × 10-3 MWh/hlö/vuosi × 600 kgCO2e/MWh = 90,42 kgCO2e/hlö/vuosi 

https://www.vattenfall.fi/energianeuvonta/sahkonkulutus/sahkolaitteiden-energiankulutus/
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Lasku 6. Valmiustilakulutus (empiirinen)     

Energianeuvoja on laskenut tai arvioinut valmiustilaa käyttävien laitteiden kulutukseksi 447 
kWh/vuosi ja arvioinut säästöpotentiaaliksi (50 %) 223 kWh/vuosi. 

Perheessä on 5 jäsentä, joten energiankäyttö per henki on: 
447 kWh / 5 = 89,4 kWh 

2. Muutetaan kilowattitunnit hiilijalanjäljeksi käyttämällä marginaalituotannon kerrointa: 
89,4 × 10-3 MWh/hlö/vuosi × 600 kgCO2e/MWh = 53,64 kgCO2e/hlö/vuosi 

Tämä säästöpotentiaali koskee siis kaikkea valmiustilakulutusta. Kun otetaan huomioon energi-
aneuvojan arvio siitä, että laitteet olisivat valmiustilassa puolet ajasta, säästöpotentiaali olisi: 
53,64 kgCO2e/hlö/vuosi / 2 = 26,82 kgCO2e/hlö/vuosi 

 

 
 
  
 
Lähteet    

A: Hippinen I. & Suomi U. (2012): Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käy-
tettävät CO2 päästökertoimet. Motiva: Helsinki. s. 10 

B: Tilastokeskus (2017): Asumisen energiankulutus vuosina 2010-2016, GWh. [Katsottu 
23.5.2018] https://www.stat.fi/til/asen/2016/asen_2016_2017-11-17_tau_001_fi.html 

C: Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat: Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1970-2017. [Katsottu 
23.5.2018]  
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/stat-
fin_vaerak_pxt_001.px/ 

D: Ikonen, T (2014): [Perheen 2] kodin energiatehokkuuden kehittäminen. s.16  
 
Sähköopas (2018) Sähkölaitteiden valmiustilakulutus. Saatavissa: 
http://sahkoopas.com/sahkolaitteiden-valmiustilakulutus/ [Katsottu 1.9.2018].  
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Liite 2. Kokonaissäästöpotentiaalin laskeminen 

Tässä liitteessä lasketaan kaikkien kotitalouslaitteiden hiilijalanjälkien teoreetti-

nen säästöpotentiaali ja arvioidaan vaikutuksen suuruutta niissä laiteryhmissä, 

jotka edellisistä laskelmista (liite 1) puuttuvat. Suuruusluokka perustuu edellis-

ten laskelmien (toteutettavissa oleva säästöpotentiaali) ja teoreettisen maksimin 

(kaikista laitteista luopuminen) suhteeseen. Lopputuloksena saadaan arvio kaik-

kien sähkölaitteiden säästöpotentiaalista.  

Taustatiedot:     

Asumisen ja energiankäytön kotona hiilijalanjälki, kgCO2e/hlö/vuosi  
(Salo ym. 2016) 

3 035 

Keskimääräinen CO2-kerroin "K2" (2012), kgCO2e/MWh  
(Adato Energia 2013) 

210 

Marginaalituotannon kerroin (2012), kgCO2e/MWh (Adato Energia 2013) 600 

Suomen väkiluku v. 2011 lopussa, hlö (Tilastokeskus 2018a) 5 401 267 

Suomen kokonaishiilipäästöt, keskiarvo 2009-2016, tuhatta tonnia CO2e (Tilasto-
keskus 2018b) 

63 688 

Arvio valaistuksen, kylmälaitteiden ja valmiustilakulutuksen aikaansaatavissa ole-
vasta säästöpotentiaalista (ks. liite 1) 

 

  Alaraja Yläraja  

Valaistus, kgCO2e/hlö/vuosi: 25,24 96,47 
 

Kylmälaitteet, kgCO2e/hlö/vuosi: 18,75 45,00 
 

Valmiustila, kgCO2e/hlö/vuosi: 26,82 90,42 
 

Yhteenlaskettu keskiarvo, kgCO2e/hlö/vuosi: 151,35 

 

      
 

  

Laskukaava, laskennallinen hiilijalanjälki kgCO2e/hlö: 

 
laiteryhmän kokonaiskulutus × CO2-kerroin (keskimääräinen 210 kgCO2e/MWh) 

Suomen väkiluku 
 
Laskukaava, laskennallinen maksimipotentiaali kgCO2e/hlö: 

 
laiteryhmän kokonaiskulutus × CO2-kerroin (marginaali 600 kgCO2e/MWh) 

Suomen väkiluku 
 

 

 

 

Laskukaava, laskennallinen hiilijalanjälki kgCO2e/hlö: 

 
laiteryhmän kokonaiskulutus × CO2-kerroin (keskimääräinen 210 kgCO2e/MWh) 

Suomen väkiluku 

 

Laskukaava, laskennallinen maksimipotentiaali kgCO2e/hlö: 
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Laitesähkön loppukäyttö 2011 
(Adato Energia 2013) 
 
Kotitalouslaite GWh % 

Laskennall. 
hiilijalanjälki 

 kgCO2e/hlö 

Laskennall. 
maksimi-

potentiaali 
kgCO2e/hlö  

Astianpesukone 367 4,63 % 14,27 40,77 

Autonlämmitys 571 7,20 % 22,20 63,43 

Kylmälaitteet 1410 17,77 % 54,82 156,63 

Pyykinpesu ja kuivaus 373 4,70 % 14,50 41,43 

Ruoanlaitto 632 7,97 % 24,57 70,21 

Televisio ja lisälaitteet 564 7,11 % 21,93 62,65 

Tietokone ja lisälaitteet 848 10,69 % 32,97 94,20 

Valaistus 1520 19,16 % 59,10 168,85 

Muu 1649 20,78 % 64,11 183,18 

Yhteensä 7934 100,00 % 308,47 881,35 

Valaistus, elektroniikka ja  
kylmälaitteet 4342 54,73 % 168,82 482,33 

Muut kotitalouslaitteet 3592 45,27 % 139,66 399,02 
     

Valaistus, elektroniikka, kylmälaitteet: Aikaansaatavissa olevan säästön osuus las-
kennallisesta maksimipotentiaalista 31,38 % 

Tällä osuudella laskettu säästö, muut kotitalouslaitteet, kgCO2e/hlö  125,21 

     
 
ARVIOIDUT SÄÄSTÖT YHTEENSÄ VUODESSA, kgCO2e/hlö 
= (valaistus, elektroniikka, kylmälaitteet 151,35 kgCO2e/hlö  
+ muut kotitalouslaitteet 125,21 kgCO2e/hlö) 
 

 
 

276,56 

     

Lähteet     

     

Adato Energia (2013): Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011, Tutkimusraportti. 

Hippinen I. & Suomi U. (2012): Yksittäisen kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käytet-
tävät CO2 päästökertoimet. Motiva: Helsinki. 

Ikonen, T (2014): [Perheen 1] kodin energiatehokkuuden kehittäminen. 

Ikonen, T (2014): [Perheen 2] kodin energiatehokkuuden kehittäminen. 

Salo, M. & Nissinen, A. & Mäenpää, I. & Heikkinen, M. (2016) Kulutuksen hiilijalanjäljen seuran-
taa tarvitaan. Tieto&Trendit - Talous- ja hyvinvointikatsaus 1-2016. s. 44–50. [Katsottu 
30.7.2018] 
http://www.syke.fi/download/noname/%7B8D2169BA-028E-404B-BBCD-CD9D8BD732F6%7D/117056 

Tilastokeskuksen (2018a) PX-Web-tietokannat: Väestö iän ja sukupuolen mukaan 1970-2017. 
[Katsottu 23.5.2018] 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_001.px/ 

Tilastokeskuksen (2018b) PX-Web-tietokannat: Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 1990-2016. 
[Katsottu 30.7.2018] 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ymp__khki/statfin_khki_pxt_111k.px/ 
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Liite 3. Haastattelurunko 

Tässä liitteessä esittelen käyttämäni haastattelurungon. Jokaisessa haastatte-

lussa oli tässä esittelemäni yleisen rungon lisäksi hankekohtaisia keskusteluai-

heita. 

Osa 1. Hankkeen tiedot 

Haastateltavan edustaman organisaation osuus 

• Miten organisaatio päätyi mukaan hankkeeseen? 

• Haastateltavan rooli hankkeessa 

• Hankkeen vaiheet organisaation osalta, eli mitä hankkeessa tehtiin 

• Organisaation budjetti hankkeeseen liittyen 

• Hankkeen jatkoseuranta 

• Hankkeen synnyttämät jatkoideat, kuten uudet vastaavat projektit tai liiketoiminta. 

• Haastateltavan organisaatiossa esiin nousseet yllätykset hankkeen osalta 

• Hankkeessa suunniteltujen ja siinä toteutettujen toimenpiteiden erot 

• Kuinka paljon perheet itse saivat päättää, miten toteuttavat säästöjä? Erityisesti huomi-
oitava: 

o Millaista apua oli saatavilla? 
o Miten se otettiin vastaan? 
o Miten perheet valitsivat ehdotetuista muutoksista, painotettiinko esim. teknisiä 

muutoksia enemmän kuin käyttäytymisen muuttamista? 
o Kumpaa asiantuntijat korostivat? 

• Miten paljon kotitalouksiin pidettiin yhteyttä? 
 

Yleistä hankkeista 

• Koko hankkeen keskeiset tavoitteet ja vaiheet 

• Mukana olevien kotitalouksien määrä. Erityisesti huomioitava: 

o Putosiko joku?  

o Oliko rekrytointi helppoa? 

o Millaisia perheet olivat sosioekonomiselta taustaltaan? 

• Mistä eri elementeistä hanke koostui? 

• Hankkeessa mukana olleet toimijat (haastateltavan organisaation lisäksi) 

• Koko hankkeessa esiin nousseet yllätykset? 

• Hankkeen taustalla oleva(t) teoria(t) 

 

Haastateltavan mielipide hankkeista 

• Arvio hankkeen onnistumisesta kokonaisuudessaan 

• Arvio haastateltavan edustaman organisaation osuuden onnistumisesta 

• Asiat, joita haastateltava olisi tehnyt toisin 

• Haastateltavan näkemys siitä, saavutettiinko tavoitteet 

• Muuttuivatko perheiden tavat pysyvästi? 

• Haastateltavan mielestä merkittävin tekijä muutoksen aikaansaamisessa 

• Haastateltavan arvio muutosten skaalautuvuudesta 
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Osa 2. Hankkeessa toteutetut muutokset ja niihin liittyvät käytännöt 

Yleistä 

• Kotitalouden sisäinen ja niiden välinen dynamiikka. Erityisesti huomioitava: 
o Kuka vastusti, kuka kannatti muutosta? Oliko hajonta suurta kotitalouksien sisällä / 

välillä 
o Millaisia eroja kotitalouksien kesken oli, olivatko perheet/-jäsenet esimerkiksi kate-

gorisoitavissa jotenkin? 
o Sukupuolierot 
o Lisääntyikö tai vähentyikö perheen hyvinvointi? 
o Oliko vähiten ja eniten muutoksia tehneiden kotitalouksien välillä suurta eroa? 

• Mitä vaikutuksia muutoksilla oli? Erityisesti huomioitava: 
o Sosiaaliset vaikutukset (esimerkiksi lähipiirin suhtautuminen liikkumisen vähentä-

miseen) 
o Taloudelliset vaikutukset: 

▪ Toivotut vaikutukset 
▪ Rebound ja spin-off 

• Muutettiinko käytäntöjä tahallaan vai ”vahingossa”? 

 
Kodin sähkölaitteiden käytön muutos 

• Pyrittiinkö hankkeissa sähkölaitteiden käytön vähentämiseen? 

• Käyttötapojen muutos suhteessa energiatehokkaampiin laitteisiin 

• Arvioiko haastateltava merkittävämmäksi sähkönsäästön lähteeksi käytäntöjen muutta-

misen vai muut toimet? 

• Mitä yllätyksiä sähkölaitteiden osalta tuli esille? 

• Miten kotitaloudet ottivat ehdotetut muutokset vastaan, ja miksi? 

• Suunnitellut vs. toteutuneet muutokset. Mitä sähkölaitteita muutettiin ja miten? Haas-

tateltavalta voidaan kysyä seuraavan listan mukaisista muutoksista: 

o Esimerkkejä sähkölaitteista, joilla voi olla säästöpotentiaalia: 

▪ Valaistus (valopisteiden määrä, intensiteetti, luonnonvalo, katkaisijat) 

▪ Viihde-elektroniikka (valmiustilakulutus, TV:n pitäminen ”taustalla”, 

äänentoisto ja konsolit) 

▪ Tietotekniikka (PC kiinni / valmiustila vs. aina päällä - miksi, kannet-

tava vs. pöytäkone, näytöt) 

o Turhan kulutuksen muotoja:  

▪ Valmiustilakulutus  

▪ ”Päällä vaikka ei tarvetta” -kulutus  

▪ Heikosta energiatehokkuudesta johtuva ylimääräinen kulutus 

o Pärjäisikö kotitalous vähemmilläkin laitteilla? 

• Toteutunut sähkönsäästö, kWh, prosentit tms. 

• Muuttivatko ihmiset käytäntöjään sähkölaitteiden käytössä: 

o Miten käytännöt muuttuivat? 

o Haastateltavan arvio käytäntöjen muutoksen osuudesta sähkönsäästöstä 

o Jäivätkö muutokset pysyviksi? 

• Oliko sähkölaitteiden kanssa kotitalouskohtaisia tai perheen sisäisiä eroja (mm. suku-

puoli)? 

• Onko hankkeissa yritetty vaikuttaa laitehankintoihin; onko yritetty vaikuttaa muuhun-

kin kuin käyttötapoihin & energiatehokkuuteen? 
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Liikkumisen muutokset 

• Oliko mukana kotitalouksia, joilla ei alun perinkään ollut autoa, ja jos oli, kuinka 

monta? 

• Luopuiko yksikään kotitalous autosta, ja jos luopui, oliko kyseessä ainoa auto vai kak-

kosauto? 

• Paljonko auton käyttöä vähennettiin (km, tms.)? 

• Millaisia matkoja kotitaloudet tekivät vähemmän ja miksi? Erityisesti huomioitava: 

o Syyt vähentää autoilua (rahansäästö, mukavuus, ekologisuus, ryhmäpaine jne.) 

o Helpottavia / hankaloittavia tekijöitä (asuminen, työn sijainti jne.) 

o Lapset ja heidän vaikutuksensa 

• Mitä vaihtoehtoisia kulkumuotoja käytettiin? Erityisesti huomioitava: 

o Erot asuinpaikkojen välillä 

o Oliko kotitalouksilla kokemusta julkisista? Oppivatko ne niiden käyttöä? 

o Tarjottujen palveluiden ja kokeiluiden (hankkeesta riippuen, esimerkiksi kaup-

pakassipalvelu, yhteiskäyttöauto jne.) vaikutus oman auton käyttöön, ja haasta-

teltavan arvio niiden onnistumisesta 

• Miten liikkumiskäytäntö ylipäätään muuttui (Esim. kauppakeskus  lähikauppa)? Eri-

tyisesti huomioitava: 

o Liikkumisen muutoksen sosiaaliset vaikutukset. Miten muut suhtautuivat? 

o Miten liikkumiseen käytetty aika muuttui? 

• Siirtyikö yksikään perhe sähköautoon tai ladattavaan hybridiin tai suunnitteli sitä? 

 

Muut käytännöt (tästä keskusteltiin, mikäli jäi aikaa) 

• Vaikutettiinko muihin käytäntöihin / käyttötapoihin? 

• Miten muuten kotitaloudet pyrkivät hillitsemään hiilijalanjälkeään kuin sähkölaitteiden 

käyttöä ja autoilua vähentämällä: 

o Ruokailu 

o Veden käyttö 

o Lämmitys 

• Miten onnistuneita nämä muutokset olivat? 

• Mikä osuus näistä selittyy käytäntöjen muutoksilla? 

• Kuinka suuri osuus energiansäästöstä tuli muusta kuin sähkölaitteista ja autoilusta? 

• Mitä mieltä haastateltava on käytäntöteoriasta 
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