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Pääkirjoitus
Tammikuussa pyörähti Dodon uusi
teemavuosi käyntiin mielenkiintoisissa
merkeissä. Viime syksynä päätimme,
että vuonna 2011 on syytä puhua
energiasta kaupungeissa.

Kohti energiafiksua
yhteiskuntaa

E

nergia on osa jokapäiväistä elämäämme. Normaalit arkitoimet
kuten valaistus, lämmin suihku,
ruoan laittaminen tai töihinmeno, kaikki
nämä ja monet muut askareet vaativat
energiaa sen eri muodoissa.
Energiankulutukselta ei voi välttyä,
mutta se on silti harvoin tietoista: kukapa
käyttäisi hiustenkuivaajaa tai leivänpaahdinta saadakseen sähkön virtaamaan.
Energia mahdollistaa elämäntapamme ja
tottumuksemme. Tarvitsemme sitä niin
ravintona, lämpönä kuin sähkönä.
Nykyinen yhteiskuntamme lepää yhä
halvan energian saatavuuden varassa.
1970-luvun energiakriisi ei muuttanut
tätä tosiasiaa eikä yksityisautoilun voittokulkua. Meidän olisi kuitenkin korkea
aika etsiä järkevämpiä tapoja käyttää öljyä
kuin polttomoottorissa, jonka tuottamasta energiasta jopa kaksi kolmasosaa
menee lämpönä hukkaan. Auton liikeenergiastakin vain hyvin pieni osa liikuttaa ihmistä, suurin osa palaa elottoman
metallirungon vauhdittamiseen.
Uusiutuvien osuus Suomen energiantuotannosta oli viime vuonna 26

prosenttia. Vaikka osuus on globaalisti
suhteutettuna ihan tyydyttävä - Yhdysvalloissa sama luku on 8 prosenttia - niin
pystyisimme paljon parempaan. Fossiilinen tuotanto kasvoi vuonna 2010 yhtä
paljon kuin uusiutuva tuotanto. Kun
otamme huomioon ilmastonmuutoksen
ja äärellisten resurssien esittämän haasteen niin ymmärrämme, että tulevaisuuden kaupungit lämmitetään, viilennetään
ja sähköistetään pääasiassa uusiutuvin
energiamuodoin.
Globaalista näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää, että kehittyvät maat olisivat länsimaita fiksumpia ja rakentaisivat
infrastruktuurin suoraan energiapihiksi.
Tähän tarvitaan ennen kaikkea rohkeita
päätöksiä, ei niinkään uutta tekniikkaa: WWF:n energiaraportin mukaan
jo nykyisellä tekniikalla päästäisiin kustannustehokkaasti tilanteeseen, jossa
vuonna 2050 jopa 95% energiasta tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä.
Ennen tätä on asenteiden muututtava
kaikkialla. Dokumentaarisessa Age of
Stupid -elokuvassa kuvataan puhuttelevasti brittiläisen tuulivoimaentusiastin

Syyt ovat ilmeiset. Energiansäästö on
yksi merkittävimmistä ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtäävistä
keinoista. Kyse on erittäin skaalautuvasta toiminta-alueesta, joka liittyy
esimerkiksi rakentamiseen, liikkumiseen
ja kuluttamiseen. Maailman kaupunkien
osuus energiankulutuksesta on 75
prosenttia, joten energiaongelmat myös
tullaan ratkaisemaan kaupungeissa.
Me Dodossa tarkastelemme energiaa
monelta kantilta. Energinen kaupunki
on paikka, jossa energiaa tuotetaan ja
kulutetaan. Uskomme yksilön voimaan
ja siten myös hajautettuun energiantuotantoon, jonka älyverkot ja -ratkaisut
tulevat mahdollistamaan - seuraamme
innolla Kalasataman pilottihanketta tällä
saralla. Energisessä kaupungissa myös
ihmisten aktiivisuus energisoi toimimaan
paremman huomisen puolesta.
Tietoa on saatavilla paljon. Aiomme
suhteellistaa tätä informaatiota ja pyrkiä
konkretiaan. Ja kuten ennenkin, tarjoamme selkeitä ratkaisuja, joita etsimme
niin Suomesta kuin kehitysmaistakin.
Tervetuloa mukaan pohtimaan, miten
energiaan liittyvät ratkaisut näkyvät
suomalaisissa kaupungeissa ja kaupunkilaisen arjessa tulevina vuosikymmeninä. Toivottavasti nähdään viimeistään
15.10. Helsingin Megapoliksessa, jossa
voit itse kokeilla sähköntuottamista!
Antti Möller
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Mihin sähköä kuluu?
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taistelua änkyröiden tuulesta temmattuja
argumentteja vastaan. Kännykkämastotkin ovat osa maisemaa, mikseivät myös
pientuulivoimalat voisi komistaa takapihojamme?
Energiafiksu yhteiskunta tarvitsee
myös yksityisen sektorin panostusta.
Energiafiksut ratkaisut pitävät kulut
kurissa ja tuottavat posiitivista kaikua,
minkä monet yritykset ovat myös huomanneet.
Silti osa valmistajista yhä lykkää vastuun loppukäyttäjälle ja toteavat, että
kansa ei halua maksaa laadusta vaan
haluaa halpaa. Merkittävä osa kuluttajista
ei ajattele näin vaan ostaa nimenomaan
kestävämpiä, vastuullisia tuotteita. Eikä
kaiken tarvitse olla uutta saati omaa,
kun Kuinoman ja Netcyclerin kaltaiset
edelläkävijät tarjoavat mielekkäitä lainaus- ja kierrätyspalveluita.
EU:ssa energialuokitusten lanseeraaminen moniin tuoteryhmiin on vaikuttanut suuresti. Useat tuottajat ovat
luopuneet energiasyöpöistä laitteista ja
ryhtyneet rakentamaan energiatehokkaampia vempaimia. Kuluttajan on syytä
vaatiakin tätä valmistajilta, äänestää kukkarollaan ja antaa palautetta.
Me Dodossa uskomme, että olemme
matkalla kohti energiafiksua yhteiskuntaa. Yhtä isoa ratkaisua tuskin löytyy
vaan tulevaisuus rakentuu useiden pilarien varaan. Toivottavasti sinäkin olet
tukemassa tätä kehitystä.
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avallisten ihmisten arkisella käytöksellä on merkittävä rooli energiankulutuksen vähentämisessä.
Ongelmana on kuitenkin saada ihmiset
muuttamaan kulutustottumuksiaan energian säästämiseksi. Ihmisten päätöksiin
kyllä pyritään vaikuttamaan monin eri
tavoin: esimerkiksi Al Gore ankkuroi
ilmastonmuutoskampanjansa
tiedon
lisäämiseen ja ongelman ulottuvuuksien
ymmärrettäväksi tekemiseen.
Pelkkä tieto ei kuitenkaan yksin riitä
ratkaisemaan ongelmaa ja muuttamaan
ihmisten käyttäytymistä. Lukuisat käyttäytymistieteilijät ovat korostaneet, että
päätöksiimme vaikuttaa enemmän kuin
uskommekaan se, mitä muut tekevät.
Suostuttelua ja vaikuttamista pitkään tutkinut amerikkalainen professori Robert Cialdini on esittänyt, että
ihmisten taipumus toimia toisten tavoin
on yksi kuudesta merkittävästä vaikutus-

keinosta. Cialdini seurasi kollegojensa
Noah Goldsteinin ja Steve Martinin
kanssa 300 talouden energiankulutusta.
Tulokset saatuaan he ripustivat jokaisen
kotitalouden oveen pienen lapun, jossa
kerrottiin, kuluttiko kyseinen talous
energiaa yli vai alle naapuruston keskiarvon. Informaatiolla oli vaikutusta ihmisten kulutukseen, mutta ei ainoastaan
toivotulla tavalla. Yli keskiarvon kuluttaneiden talousten kulutus laski noin 6
prosenttia, mutta alle keskiarvon päässeiden talouksien kulutus vastaavasti nousi
lähes 9 prosenttia.
Tieto muiden käyttäytymisestä saattaa
siis kääntyä itseään vastaan, jos se esitetään väärällä tavalla. Tutkijat ratkaisivat
ongelman lisäämällä lappuun mutristavan hymiön, jos kulutus oli yli keskiarvon ja hymyilevän hymiön, jos kulutus
jäi keskiarvon alle. Hymiö lisäsi myönteisen tiedon kannustavuutta, sillä kes-

kiarvon ylittäneet jatkoivat kulutuksensa
laskemista ja alittaneet taloudet pysyivät
paremmin energiatehokkaissa tavoissaan.
Cialdinin mukaan kyse ei ole vertaispaineesta, sillä ihmisiä ei painosteta
mihinkään. Heitä ainoastaan informoidaan tavalla, joka vaikuttaa heidän päätöksiinsä energiankulutuksen suhteen.
Tällä menetelmällä on lukemattomia
käytännön sovelluksia ihmisten arkipäiväisen käyttäytymiseen kannustamisessa,
eli tieto muiden valinnoista tulee esittää
oikealla tavalla.
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Energiansäästäminen on myös
ympäristönsuojelua. Silti ei pidä
yksinkertaistaa liikaa: hiilisähköllä ladattu
sähköauto ei ole bensiinikäyttöistä autoa
parempi ratkaisu.

10 000
10 000
100 000
10 000

100 000
Lähde: Wikipedia

dodo.org | megapolis2026.org 3

Mistä energiansäästötalkoot kannattaa
aloittaa?
- Energiakeskustelussa pienet ja suuret asiat
menevät sekaisin. Esimerkiksi auto kuluttaa
sekunnissa yhtä paljon energiaa kuin paljon
puhuttu pistokkeeseen jätetty kännykkälaturi vuorokaudessa. Asumisessa sen sijaan
suuretkin säästöt tulevat helpolla.
Dodo haastatteli Pieni suuri energiakirjan kirjoittajaa Jussi
Laitista, joka on
perehtynyt
energiatehokkuuden
parantamisen mahdollisuuksiin.

Energiansäästövinkkejä
kerrostaloasujalle
- Mieti, voitko lainata tai vuokrata laitteen

- Edes uusi energiatehokas pakastin ei
säästä sähköä, jos vanha jää päälle kellariin.

- Vanhaa, hyvin toimivaa laitetta ei kannata vaihtaa uuteen

Paljasta yllätyssyöpöt laitteet.

- Osta vain parasta A-energialuokkaa

- Pöytätietokone vie vuodessa yhtä paljon
energiaa kuin kaksi kertaa viikossa lämpiävä
kiuas. Samoin talvella fiksut tuloilmanlämmittimet jäävät usein turhaan kesäksi päälle. Monet talot – uudet mukaanlukien – ovat
usein varsinaisia harakanpesiä.

Valaistus
- Sammuta turhat valot
- Hanki valaisimia, joissa on LED-tai pienloistelamppu
- liiketunnistinvalaisimet sopivat hyvin käytäviin, eteiseen,

Valaistus on noussut kotitalouksien sähkönkulutuksen kärkeen. Mistä tämä johtuu?

varastoihin tai WC:hen

- Yksikertaisesti valaisimien määrästä. Esimerkiksi omakotitalossa voi olla nykyään
kymmeniä valaisimia kuten sisustus- ja ulkovaloja jne.

Vesi
- Korjaa vuotava hana tai wc-pytty
- Myös työpaikalla muista ilmoittaa viallisista hanoista

Mikä motivoi säästämään energiaa?

- käytä lämmintä vettä säästäen - älä valuta turhaan vettä

- Energiatehokkuuden parantaminen on
varsin teknistä ja laitteet ovat insinöörien
insinööreille suunnittelemia. Tähän auttavat
tyylikkäät ja helpot käyttöliittymät sekä automatisaatio. Rahaa ja ympäristöä tärkeämpi
motivaation lähde on oman käytöksen vertaaminen muihin: ostan aurinkokennon, kun
naapurikin osti. Trendi voisi syntyä, jos tästä
positiivisesta kilpailusta tehtäisiin helpompaa.

Tietokoneet
- vaihda kannettavaan, voit säästää sähköä jopa 90%
- näytönsäästäjä ei säästä sähköä!
Lämmitys
- tuuleta nopeasti ristivedolla (5-15 min)

Kuinka saisimme takapihoille lisää tuulimyllyjä?

- seuraa sisälämpötiloja - oleskelutiloissa 20-21 °C on sopiva,
makuuhuoneessa voi olla asteen tai pari viileämpää
koottu Kimmo Rautiaisen avustuksella

Energiset kaupungit
Julkaisu on osa Dodo ry:n
Energiset kaupungit -vuositeemaa ja se on tuettu
ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Taitto: Johannes Lyytikkä
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Painettu Joutsenmerkitylle
paperille Joutsenmerkityssä painolaitoksessa.
Dodo ry, Vironkatu 5,
00170 Helsinki
www.dodo.org

- Kerrostaloissa asuvilla ei ole suoraa mahdollisuutta itse parantaa lämmöneristystä
tai vaikuttaa lämmön talteenottoon. Kerrostalossa on kuitenkin mahdollista saada
enemmän säästöjä. Talonyhtiön hallitus on
vaikuttamisen paikka! Vuotavat ikkunat on
mahdollista korjata useammassa asunnossa kerralla ja saunavuoroja voidaan järkeistää.
Laitteiden energiatehokkuus on parantunut huomattavasti, mutta kotitalouksien
kokonaissähkönkulutus jatkaa kasvuaan. Miksi?

Uutta laitetta hankkimassa

Tämän julkaisun tekemiseen osallistuivat: Antti
Möller, Merja Nevala,
Jaakko Hannula, Valtteri
Maja ja Kimmo Rautiainen.

Miten kaupunkilainen kerrostaloasukki
voi vähentää energiankulutustaan?
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- Syöttötariffi on ehdoton edellytys, jotta
omatoiminen sähkönkulutus pientuulivoimaloilla ja
aurinkopaneeleilla yleistyisi. Älykkään sähköverkon myötä hajauttamisesta tulee yhä
järkevämpää ja kannattavampaa. Jo nyt
moni kuluttaja olisi kiinnostunut, mutta kustannukset latistavat innon.
- Tarvitaan poliittista tahtoa ja valtion väliintuloa. Syöttötariffi on saanut mikrotuotannon
yleistymään ainakin Saksassa ja Kaliforniassa. Suomessa linjana on toistaiseksi ollut
keskittäminen, ei hajautus.

