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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on toteuttaa älykotien suunnittelusta tapaustutkimus, jonka 

kohteena toimii Pöksänlahden asuinalue. Tutkimusta pohjustetaan tekemällä älykotien 

nykytilanteen katsaus, jossa käydään läpi alan viimeaikaista kirjallisuutta ja nostetaan esille 

tällä hetkellä yleisimpiä älykotien käyttökohteita. Kirjallisuudesta pyritään suosimaan 

erityisesti viimeaikaisia tutkimuksia, sillä teknologia muuttuu nopeasti ja vanhempien 

tutkimusten tieto voi olla jo osin virheellistä. Nykytilanteen katsauksesta otetaan esille myös 

älykotien tämänhetkisiä haasteita, joista merkittävimpiä ovat IoT (Internet of Things) -laitteiden 

väliset yhteensopivuusongelmat sekä joidenkin IoT-laitteiden heikko tietoturva. 

Kandidaatintyön tuloksena saatiin kahden esimerkkiälykodin toteutus, joilla avataan älykotien 

tämänhetkisiä mahdollisuuksia. 
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The objective of this bachelor’s thesis is to carry out a case study on the design of smart homes, 

which targets the Pöksänlahti residential area. The research will be underlaid by conducting a 

review of the current state of smart homes, where the recent literature in the field is reviewed 

and the most common use cases of smart homes are highlighted. Especially recent literature is 

favored as the technology is changing rapidly and older research may already be partially 

incorrect. In the review of the current state of smart homes, some of the challenges that smart 

homes are facing are also brought up. The most significant challenges are compatibility issues 

between IoT (Internet of Things) devices and the poor security of some IoT devices. The result 

of this bachelor’s thesis was the implementation of two example smart homes, which showcase 

the current possibilities of smart homes. 
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1 JOHDANTO 

 

Älykotien historian voidaan katsoa alkavan jo 1970-luvulta, jolloin ensimmäiset kaupalliset 

kodin automatisointiteknologiat tulivat markkinoille (Brush et al., 2018). Älykotien määrä on 

kuitenkin pysynyt pienenä pitkään, ja vasta viime vuosina älykodit ovat alkaneet saavuttaa 

suurempaa suosiota. Tämä johtuu muun muassa siitä, että aiemmin markkinoilla oli paljon 

toisistaan eroavia älykotiratkaisuja, joiden hinta kasvoi tavalliselle kuluttajalle liian suureksi. 

Tämän lisäksi valmistajat keskittyvät monesti ainoastaan yhteen älykotien osa-alueeseen, kuten 

valaistukseen, videovalvontaan tai lämmitykseen, mikä on tehnyt kokonaisen älykodin 

luomisesta haastavaa. (Antić et al., 2020) Toisaalta IoT-teknologioiden soveltamisen 

yleistymisen (Ghoreishi et al., 2020; Santti et al., 2020), laitteiden etähallittavuuden ja 

tiedonkeräämisen (Kinnunen et al., 2019; Kortelainen et al., 2019) sekä teollisen digitaalisen 

transformaation (Kortelainen et al., 2019) myötä erilaisten ratkaisujen määrä on kasvanut 

merkittävästi. 

 

Kasvu on näkynyt yleisesti IoT-pohjaisten älyratkaisujen määrässä, ja viime aikoina 

markkinoille on alkanut tulla yhä enemmän myös suurten valmistajien älykotijärjestelmiä. 

Kyseisillä järjestelmillä voi yksinkertaistaa laitteiden käyttöä yhdistämällä mahdollisimman 

monta älylaitetta yhteen hallintaympäristöön. (Sovacool and Furszyfer Del Rio, 2020) 

Älykotien sekä IoT-laitteiden määrän kasvaessa räjähdysmäisesti, älykotimarkkinoiden arvon 

ennustetaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa (Statista, 2020a). 

 

Älykoteja voidaan hyödyntää kotitalouksissa helpottamalla jokapäiväistä arkea, mutta 

älykodeilla voidaan parantaa myös kotien turvallisuutta sekä vähentää kotitalouksien 

energiankulutusta. Viime aikoina on tutkittu myös vanhusten mahdollisuutta asua kotona 

pidempään älykotiteknologioiden avulla (Yu et al., 2019). Älykodit ovat vielä hakemassa 

paikkaansa markkinoilla, mutta viime vuosien nousu älykotien ja IoT-laitteiden määrässä 

viittaa siihen, että lähitulevaisuudessa älykodeilla tulee olemaan yhä enemmän kysyntää. 
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1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on toteuttaa älykotien suunnittelusta tapaustutkimus, jonka kohteena toimii 

Pöksänlahden asuinalue. Työn alussa tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa perehdytään aiemmin 

älykodeista tehtyyn tutkimukseen ja alan yleisiin tutkimuskysymyksiin. Työn teoriaosuudessa 

tehdään selvitys älykotien nykytilanteesta ja älykotien tämänhetkisistä mahdollisuuksista sekä 

sovelluskohteista. Nykytilanteen katsauksessa nostetaan esille myös älykotien tämänhetkisiä 

ongelmakohtia, joihin kuuluu esimerkiksi tietoturvaan ja asumisturvallisuuteen liittyviä 

kysymyksiä. 

 

Työn käytännön osuudessa tehdään suunnitelma Pöksänlahden asuinalueen toteutuksesta. 

Asuinalueelle on tarkoitus rakentaa älykoteja, joka erottaa sen perinteisestä asuinalueesta. 

Käytännön osuus aloitetaan selvittämällä suomalaisten älykotitoiveita tilastojen perusteella 

sekä toteuttamalla kysely, joka on suunnattu alueen tuleville asukkaille. Kyselyn ja 

tilastotietojen perusteella voidaan aloittaa konkreettisen asuinalueen suunnittelu. Asuinalueen 

suunnittelussa hyödynnetään myös älykotien nykytilanteen katsausta, joka avaa älykotien 

tämänhetkisiä potentiaalisia sovelluskohteita. 

 

Työn teoriaosuuden käsittely rajataan älykotien nykytilanteeseen, joten älykotien historiaa ja 

tulevaisuutta ei käsitellä laajasti tässä kandidaatintyössä. Muutamia potentiaalisia 

tulevaisuuden laajentumiskohteita käsitellään ainoastaan lyhyesti työn lopussa. Älykotien 

osalta ei syvennytä IoT-laitteiden toimintaan eikä yksittäisten laitteiden arkkitehtuuriin vaan 

niiden käsittely jätetään pintapuoliseksi. Lopuksi työ päätetään keskustelu- ja 

johtopäätöskappaleisiin, joissa käydään läpi saadut tulokset ja pohditaan älykotien 

tulevaisuuden kehityskohteita. Tuloksista otetaan erityisesti esille suunnitellut 

esimerkkiälykodit, joiden sisältöä käydään lyhyesti läpi yhteenvedossa. 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Kandidaatintyön teknisessä osuudessa suunnitellaan järven rannalle sijoittuva asuinalue, johon 

rakennettavista taloista osa tulee olemaan älykoteja. Asuinalueen suunnittelua pohjustetaan 

tekemällä selvitys älykotien nykytilanteesta. Älykotien tämänhetkisistä potentiaalisista 

sovelluskohteista pyritään saamaan realistinen kuva tilastotietojen ja tutkimusten perusteella. 

Kirjallisuudesta pyritään suosimaan erityisesti viimeaikaisia tutkimuksia, sillä teknologia 

muuttuu nopeasti ja vanhempien tutkimusten tieto voi olla jo osin virheellistä. Kattavan 

nykytilanteen selvityksen lisäksi asuinalueen suunnittelun pohjana käytetään jo rakennettuja 

älykoteja Suomessa ja alueen tuleville asukkaille lähetetään kysely, jolla kartoitetaan heidän 

älykotitoiveitaan. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Viime aikoina älykodit ja IoT-laitteet ovat alkaneet yleistyä tavallisissa kotitalouksissa ja 

vastaavasti myös niihin liittyvää kirjallisuutta löytyy runsaasti. Valtaosa alan kirjallisuudesta 

on tehty englanniksi. Kun lähdin tutustumaan alan kirjallisuuteen, painotin etenkin 

viimeaikaisia tutkimuksia aiheesta, sillä teknologia muuttuu nopeasti. Vaikka suuri osa 

kirjallisuudesta on tehty englanniksi, myös suomenkielistä kirjallisuutta löytyy älykodeista. 

 

Lähteenero selvitti vuoden 2018 Pro gradu -tutkielmassaan, miten kodin etäohjauspalvelu 

vaikuttaa asukkaiden arkeen. Asukkailla itsellään on suuri rooli älykodin ominaisuuksien 

käyttöönotossa ja esimerkiksi energian säästössä älykodin ominaisuuksia hyödyntämällä. Vajaa 

puolet tutkituista kotitalouksista ei jatkanut palvelun käyttöä ollenkaan kokeilukertojen jälkeen. 

Tutkielmassa selvitettiin myös älykotien aktiivisimmat toimijat eli henkilöt, jotka käyttivät 

älykodin toimintoja eniten. Aktiivisimpia toimijoita olivat miehet, jotka olivat myös usein 

kiinnostuneita teknologiasta. (Lähteenaro, 2018) 

 

Aiemmasta kirjallisuudesta löytyy kattavasti erilaisia tutkimuksia vanhuksille suunnatuista 

älykodeista. Tutkimuksissa pyritään etsimään uusia asumisratkaisuja kasvavalle määrälle 

vanhuksia. (Yu et al., 2019) Suurten ikäluokkien ikääntyessä ja työikäisten vähentyessä tulee 

tarpeelliseksi löytää uusia ratkaisuita, joilla voitaisiin pidentää sekä tehostaa vanhusten 

asumista kotona (Eurostat, 2017; Klemets et al., 2019).  

 

Tutkimuksissa on käytetty sensoreita, joilla pystytään seuraamaan esimerkiksi vanhusten 

liikkumista, mahdollisia kaatumisia, lääkkeenottoa sekä nukkumista (Yu et al., 2019). Klemets 

et al. (2019) tekemässä tutkimuksessa hyödynnettiin infrapunasensoreita, joilla hoitajat saivat 

tarkempaa tietoa vanhusten liikkumisesta vuorokauden aikana. Hoitajat kokivat, että he 

pystyvät hyödyntämään saamaansa dataa työssään seuraamalla esimerkiksi sitä, poikkeaako 

vanhusten aktiivisuus heidän normaalista päivärytmistään. (Klemets et al., 2019) 
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Energiankulutus on näkökulma, joka on korostunut viime vuosina ympäri maailmaa ja yhtenä 

suurena tutkimuskysymyksenä onkin se, miten älykodeilla voitaisiin vähentää kotitalouksien 

energiankulutusta. Zhao et al. (2011) tekemässä tutkimuksissa on keskitetty älykkään 

sähköverkon tarjoamiin mahdollisuuksiin, jossa sähkökulutusta pyritään välttämään 

kysyntäpiikeissä ja siirtämään käyttöä hiljaisemmille tunneille. Tällaisella lähestymistavalla 

säästetään sekä kotitalouksien sähkökustannuksissa että helpotetaan voimalaitosten 

kysyntäpiikkiä. (Zhao et al., 2011; Zhou et al., 2016) 

 

Ciabattoni et al. (2020) on selvittänyt tekemässään tutkimuksessa tekoälyn roolia älykotien 

energian säästössä. Tutkimuksessa kerättiin lämminvesivaraajien käyttödataa ja pyrittiin 

optimoimaan lämminvesivaraajien sähkökulutusta ilman, että se huonontaa asukkaiden 

käyttömukavuutta. Optimointia voidaan tehdä tekoälyn tekemien ennusteiden ja arvioiden 

perusteella ja näin ollen välttää suurta sähkön käyttöä kysyntäpiikkien aikana. (Ciabattoni et 

al., 2020)  

 

Pänkäläisen vuonna 2016 tekemässä diplomityössä on selvitetty IoT-laitteiden tietoturvaa 

ottamalla 38 alan artikkelia lähempään tarkasteluun. Työn tarkoituksena oli löytää IoT-

laitteiden suurimpia tietoturvauhkia ja mahdollisia ratkaisuita kyseisille uhille. 

Johtopäätöksessä Pänkäläinen toteaa, että IoT-laitteisiin liittyy edelleen monia suuria 

tietoturvaongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii vielä paljon lisätyötä lähitulevaisuudessa. 

(Pänkäläinen, 2016) 

 

 

2.1 Älykodit ja käsitteenmäärittely 

 

Älykotien historian voidaan katsoa alkavan jo 1970-luvulta, jolloin ensimmäiset kaupalliset 

kodin automatisointiteknologiat tulivat markkinoille (Brush et al., 2018). Vuosikymmenten 

ajan älykotien suosio on kuitenkin pysynyt vähäisenä ja yhdeksi syyksi voidaan nähdä se, että 

alaa on kehitetty teknologian näkökulmasta ja alan tutkimuksissa käyttäjän näkökulma on 

jätetty vähäisemmäksi (Hargreaves and Wilson, 2017; Solaimani et al., 2011). Kokonaisen 

älykodin luominen on ollut haastavaa, sillä monet valmistajat keskittyvät ainoastaan yhteen 

älykotien osa-alueeseen, kuten valaistukseen, videovalvontaan tai lämmitykseen. (Antić et al., 
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2020) Viime vuosina kuluttajien älykotiratkaisut ovat kuitenkin monipuolistuneet, sillä alalle 

on tullut entistä enemmän älykotijärjestelmiä, jotka yhdistävät eri valmistajien älylaitteet 

yhteen hallintaympäristöön. Vasta viime vuosina älykotien määrä on alkanut kasvaa 

merkittävämmin ja älykotimarkkinoiden arvon ennustetaan kasvavan merkittävästi 

lähitulevaisuudessa (Statista, 2020a). Suomessa älykoteja on hieman Euroopan keskiarvoa 

enemmän, mutta Suomi jää kuitenkin muista pohjoismaista jälkeen (Statista, 2020a). 

 

Älykodeille on kirjallisuudessa useita eri määritelmiä, mutta yleisesti termillä älykoti 

tarkoitetaan kotia, jossa laitteet ovat yhteydessä internetiin ja tämä mahdollistaa kodin eri 

toimintojen seurannan sekä automatisoinnin (Schiefer, 2015). Älykotien ominaisuuksia 

voidaan lisätä kotiin vähän kerrallaan, jolloin muutos perinteisestä kodista älykodiksi voi 

tapahtua pidemmällä aikavälillä (Marikyan et al., 2019). Älykkyyttä kodeissa voidaan kuvata 

useilla eri kerroksilla, jolla voidaan erottaa yksittäisiä älylaitteita sisältävät kodit täysin 

automatisoiduista älykodeista (Sovacool and Furszyfer Del Rio, 2020). Kun kodin yksittäiset 

älylaitteet ovat yhteydessä internetiin, voidaan puhua esineiden internetistä eli IoT:sta. IoT-

laitteiden etuna on mahdollisuus tarkkailla sekä hallita laitteiden toimintaa myös kodin 

ulkopuolelta. 

 

Älykoteihin liittyy vahvasti kodin automaatio. Kodin automaatiolla voidaan hoitaa joitain 

tiettyjä kodin toimintoja automaattisesti esimerkiksi tiettyyn kellonaikaan tai asettaa valot 

sammumaan automaattisesti kodista poistuessa. Kodin toimintoja voidaan automatisoida myös 

tekoälyn avulla (Zimmermann et al., 2017). Tekoäly voi oppia käyttäjän rutiineista ja säätää 

esimerkiksi kodin lämmitystä automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee itse tehdä 

muutoksia lämpötila-asetuksiin (Statista, 2020b).  
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Älykodissa voi olla sensoreita, joiden avulla asukkaat voivat seurata esimerkiksi asunnon 

ilmankosteutta tai lämpötilaa (Hargreaves and Wilson, 2017). Sensoreilla voidaan pyrkiä 

tunnistamaan myös kodissa tapahtuvia vaaratilanteita, jolloin käyttäjälle voidaan ilmoittaa 

esimerkiksi tulipalosta tai vesivuodosta puhelimen välityksellä (Statista, 2020c). Kuvassa 1 on 

Samsungin monitoimitunnistin, joka on yksi esimerkki älykoteihin asennettavista sensoreista. 

 

 

 

Kuva 1. Samsung SmartThings monitoimitunnistin, jolla voidaan mitata esimerkiksi kodin 

lämpötilaa sekä tunnistaa oven avautuminen (Samsung Suomi, 2019). 
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3 ÄLYKODIT 

 

Tässä luvussa käsitellään älykotien nykytilannetta. Älykodeista käydään läpi tämänhetkisiä 

älykotijärjestelmiä sekä perehdytään älykotien eri kerroksiin ja niiden merkitykseen älykotien 

kokonaisarkkitehtuurissa. Älykotien tämänhetkisiä sovelluskohteita käydään läpi eri osa-

alueilta ja tämän lisäksi käsitellään tekoälyn hyödyntämistä älykodeissa sekä älykotien 

käyttäjiä. Älykodeista nostetaan esille myös tämänhetkisiä ongelmakohtia, joihin kuuluu 

esimerkiksi tietoturvaan ja asumisturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

 

 

3.1 Älykotijärjestelmät 

 

Aiemmin älykotijärjestelmien asentaminen oli monimutkaista ja se painottui vahvasti itse 

tehtyihin älykotijärjestelmiin (Fernandes et al., 2016). Viime aikoina markkinoille on alkanut 

kuitenkin tulla yhä enemmän suurten valmistajien tarjoamia järjestelmiä (Sovacool and 

Furszyfer Del Rio, 2020). Älykotien yhtenä suurena ongelmana on kuitenkin edelleen toisistaan 

eroavat protokollat ja niiden aiheuttamat yhteensopivuusongelmat eri älylaitteiden välillä 

(Gomez and Paradells, 2010; Phan and Kim, 2020). 

 

Uusien älykotijärjestelmien etuna on mahdollisuus yhdistää monta älylaitetta yhteen 

hallintaympäristöön. Suosituimpienkin älykotijärjestelmien välillä on merkittäviä eroja 

tuettujen älylaitteiden määrässä. Vaikka esimerkiksi Samsungin SmartThings tukee yli 300 

laitetta, ei tämä riitä kattamaan kaikkia markkinoilla olevia älylaitteita. Näin ollen käyttäjä voi 

joutua ostamaan toisen järjestelmän pystyäkseen käyttämään tiettyjä älylaitteita. Tästä syystä 

käyttäjän on otettava huomioon mahdolliset yhteensopivuusongelmat ostovaiheessa. (Phan and 

Kim, 2020) 

 

Älykotijärjestelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, jotka ovat itse asennettavat sekä 

ammattilaisen asennuksen vaativat älykotijärjestelmät. Itse asennettavia järjestelmiä 

valmistavat esimerkiksi Google, Apple, Samsung sekä suomalainen Cozify. Itse asennettavat 

järjestelmät mahdollistavat eri älylaitteiden yhdistämisen ja niiden asentamiseen ei vaadita 

suuria kodin rakenteellisia muutoksia, joka helpottaa asennusprosessia. (Brush et al., 2018; 
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Cozify, n.d.; Sovacool and Furszyfer Del Rio, 2020) Markkinoilla on saatavilla myös 

ratkaisuita, joiden asentamiseen tarvitaan sähköasentaja. Kyseisiä järjestelmiä tarjoavat 

esimerkiksi ABB sekä Schneider Electric Oy. (ABB, n.d.; Schneider Electric, n.d.) 

 

 

 

Kuva 2. Avoimen lähdekoodin Home Assistant älykotijärjestelmän hallintapaneeli (Alström, 

2020; Home Assistant, n.d.) 

 

Maailmalla älykaiuttimien ja niissä olevien älyavustajien käyttö IoT-laitteiden hallinnassa 

yleistyy jatkuvasti. Älykaiuttimet edistävät helppokäyttöisyydellään alan kasvua ja älylaitteiden 

ohjaaminen äänellä on jo nyt suuressa suosiossa, mutta myös perinteisemmille 

hallintaympäristöille on edelleen kysyntää. (Statista, 2020d) Suomessa älykaiuttimien käyttöä 

vähentää kuitenkin älyavustajien heikko tuki suomen kielelle (Globalme, 2020). 

 

Älykoteihin on tarjolla myös avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Kuvassa 2 nähdään esimerkki 

Home Assistant älykodin hallintapaneelista. Avoimen lähdekoodin ratkaisuilla voi toteuttaa 

vastaavia älykotikokonaisuuksia kuin myös kaupallisilla järjestelmillä. Avoimen lähdekoodin 
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järjestelmissä asentaminen ja konfiguroiminen vaatii kuitenkin käyttäjältä teknistä osaamista 

sekä esimerkiksi Raspberry Pi pienoistietokoneen tai muun vastaavan palvelimen. (Home 

Assistant, 2020) 

 

 

3.2 Älykotiarkkitehtuuri 

 

Älykotiarkkitehtuuri voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, jotka ovat pilvipohjainen laskenta 

ja kodin sisäinen hallinta (Yang et al., 2016). Pilvessä, eli älykodin palvelinpuolella hoidetaan 

tiedon tallennus, jakaminen sekä tiedon laskentaan ja käsittelyyn liittyviä operaatioita 

(Mokhtari et al., 2019). Sen sijaan kodin sisällä on monesti vähintään yksi paikallinen 

älykotijärjestelmä, joka yhdistää sensoreita ja IoT-laitteita yhteen ja välittää niiden antamaa 

tietoa palvelimelle (Yang et al., 2016). Paikallisia järjestelmiä voi olla myös useita, jos 

älylaitteet tai sensorit ovat monilta eri valmistajilta, joiden laitteet eivät ole yhteensopivia 

keskenään (Phan and Kim, 2020). Jotkin älylaitteet pystyvät kommunikoimaan myös suoraan 

käyttäjän puhelimen kanssa käyttämällä esimerkiksi Bluetooth -yhteyttä ilman, että erillistä 

järjestelmää tarvitaan (Aloi et al., 2016). 

 

Älykotiarkkitehtuuri voidaan jakaa karkean jaottelun lisäksi myös tarkempiin kerroksiin, joilla 

on kaikilla oma tehtävänsä kokonaisarkkitehtuurissa. Mokhtari et al. (2019) esittää älykodin 

arkkitehtuurin, joka koostuu alla olevista seitsemästä kerroksesta. (Mokhtari et al., 2019) 

 

1) Fyysinen kerros: Fyysinen kerros on älykotiarkkitehtuurin alin kerros, johon kuuluvat 

älykotien laitteet sekä sensorit. Tältä kerrokselta saadaan dataa esimerkiksi älyvalojen 

tilasta sekä kirkkaudesta ja nämä tiedot välitetään ylempiin kerroksiin. Myös älykotien 

sensorit, kuten kosteustunnistimet tai lämpömittarit voivat tuottaa suuria määriä dataa. 

(Mokhtari et al., 2019) 

 

2) Sumulaskentakerros: Kaikkea älykodin laskentaa ei tarvitse toteuttaa pilvessä, vaan 

osa laskennasta voidaan tehdä paikallisesti laitteiden lähellä. Sumulaskennan etuna on 

pienempi vasteaika verrattuna pilven kautta tehtävään älylaitteiden hallintaan ja 
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yhdistämällä sumulaskennan sekä pilvilaskennan, voidaan pyrkiä parempaan 

järjestelmän skaalautuvuuteen. (Mokhtari et al., 2019) 

 

3) Verkkokerros: Monia IoT-laitteita voi hallita etänä ja niissä voidaan käyttää 

palvelimelle tallennettavaa tietoa tai pilvipohjaista laskentaa. Tällöin laitteiden 

kommunikointi kodin ja palvelimen välillä toteutetaan internetin välityksellä. Internet 

pohjaisella ratkaisulla voidaan myös korjata eri valmistajien välisiä 

yhteensopivuusongelmia. Eri valmistajien älylaitteet voivat käyttää eri 

kommunikointiprotokollia, mutta laitteiden välinen kommunikointi voidaan toteuttaa 

pilven kautta. (Mokhtari et al., 2019; Shahryari and Anvari-Moghaddam, 2017) 

 

4) Pilvilaskentakerros: IoT-laitteet, kuten älysensorit voivat tuottaa suuria määriä dataa 

ja raskaampaa laskentaa ei välttämättä pystytä toteuttamaan lähellä käyttäjää. 

Paikallisesti voidaan suorittaa kevyempiä toimintoja, joiden suoritusajalla on 

merkitystä, mutta pidemmän aikavälin laskenta on järkevintä tehdä pilvessä. (Mokhtari 

et al., 2019) Pilvipohjaisen laskennan vahvuutena onkin suoritusteho ja skaalautuvuus 

tarvittavan kapasiteetin mukaan (Mokhtari et al., 2019; Yang et al., 2016). 

 

5) Palvelukerros: Pilvessä voi olla tallessa suuria määriä tietoa ja tavalliset 

tietokantakyselyt vaativat silloin liian pitkän suoritusajan. Pitkiä suoritusaikoja voidaan 

kuitenkin lyhentää tekemällä tietokantakyselyitä etukäteen ja tallentamalla tulokset 

näkyminä. Tällöin esimerkiksi datahistoriaa voidaan etsiä valmiista näkymästä ja 

suoritusajat pienenevät. (Mokhtari et al., 2019) 

 

6) Istuntokerros: Jotta sovelluksilla voidaan hallita pilvessä olevia tietoja, niiden 

hakemiseen ja muuttamiseen tarvitaan rajapinta (Mokhtari et al., 2019). Esimerkiksi 

Philips Hue ekosysteemin älyvaloja voidaan hallita Philipsin tarjoaman rajapinnan 

kautta, jonka avulla voi toteuttaa esimerkiksi oman räätälöidyn hallintapaneelin 

älyvaloille (Philips, 2020). Rajapintojen käyttö helpottaa myös useiden eri valmistajien 

tarjoamien älykotiratkaisuiden yhdistämistä (Mokhtari et al., 2019). 

 

 



14 

 

7) Sovelluskerros: Älykotiarkkitehtuurin sovelluskerros sisältää kaikki konkreettiset 

sovellukset, joita älykodeille voidaan toteuttaa. Sovellukset voivat hyödyntää 

rajapintaa, jonka avulla älylaitteiden tilaa hallitaan pilven välityksellä tai ne voivat 

toimia kodin paikallisverkossa, jolloin hallinta voi tapahtua esimerkiksi suoraan kodin 

reitittimen kautta. (Mokhtari et al., 2019) 

 

Osassa älykotiratkaisuja ei kuitenkaan käytetä pilvipohjaisia ratkaisuita ja kommunikointi 

tapahtuu ainoastaan paikallisesti kodin sisällä. Tässä tapauksessa arkkitehtuurissa ei ole yhtä 

paljon kerroksia kuin pilvipohjaisessa ratkaisussa ja kodin ulkopuolista kommunikointia 

kuvaavat kerrokset voidaan jättää pois kokonaisarkkitehtuurista. (Mokhtari et al., 2019) 

 

Edellä esitettyä seitsemän kerroksen älykotiarkkitehtuuria voidaan soveltaa moniin eri 

kohteisiin. Se sopii erityisesti tilanteisiin, joissa käsitellään suuria määriä dataa, sillä näissä 

tilanteissa pilvipohjainen ratkaisu toimii paikallista laskentaa paremmin. Kodin sisäisen 

hallinnan ja sumulaskennan merkitys kuitenkin korostuu tilanteissa, joissa vasteajalla on 

merkitystä ja samalla on myös mahdollista hallita älylaitteita kodin sisäisesti ilman internet-

yhteyttä. (Mokhtari et al., 2019; Yang et al., 2016) 

 

 

3.3 Älykotien käyttäjät 

 

Älykotien viimeaikainen suosio on lisännyt merkittävästi älykotien määrää, ja älylaitteet ovat 

tulleet saataville yhä useammille kotitalouksille (Statista, 2019). Lähteenaro (2018) nimeää 

tekemässään tutkielmassa älykotien aktiivisimpia toimijoita eli henkilöitä, jotka käyttävät 

kyseistä teknologiaa eniten. Tutkielmassa nousivat esille aktiivisimpina toimijoina miehet, 

jotka käyttivät älykodin ominaisuuksia selvästi naisia enemmän. Aktiivisimmat toimijat olivat 

usein myös kiinnostuneita tekniikasta ja perustelivat omaa asemaansa sillä, etteivät muut 

kotitaloudessa asuvat henkilöt olleet yhtä hyviä käyttämään tekniikkaa tai eivät olleet 

kiinnostuneita siitä. Tutkielma nostaakin esille yhden älykodin ongelmista, jossa joidenkin 

käyttäjien tietotaito ei riitä kaikkien kodin IoT-laitteiden käyttöön ja tämä voidaan kokea 

esteenä laitteiden ostamiselle. (Lähteenaro, 2018) 
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Statista (2019) mukaan 60,9 % älykotien käyttäjistä Suomessa oli miehiä vuonna 2019 ja myös 

maailmalla miehet käyttävät älykoteja hieman naisia enemmän. Suomessa älykotien 

markkinaosuus jakautuu melko tasaisesti nuorempien ikäryhmien välillä ja vasta yli 45-

vuotiaissa markkinaosuus alkaa tippua. (Statista, 2019) 

 

Yhtenä potentiaalisena käyttäjäryhmänä ovat kuitenkin vanhukset, joiden kotona asumista 

voidaan tukea älykotien avulla. Vanhuksille suunnattuja älykotiratkaisuja on tutkittu jo paljon, 

mutta vanhusten määrän kasvaessa kotiasumista tukevien älykotiratkaisujen merkitys korostuu. 

(Klemets et al., 2019; Yu et al., 2019) Zimmermann et al. (2017) tekemässä kyselyssä valtaosa 

vastaajista piti kiinnostavana mahdollisuutta tukea vanhusten itsenäistä asumista 

älykotiteknologioiden avulla. 

 

Valtaosassa alan tutkimuksista on keskittynyt älykotien tekniseen puoleen, ja käyttäjiin liittyvät 

tutkimukset ovat jääneet vähäisemmäksi. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun rooli on merkittävä ja 

siihen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota älykotien suosion kasvaessa. Eri 

käyttäjäryhmien tarpeet pitää pystyä ottamaan huomioon ja älykotien käytöstä pitää saada 

tarpeeksi yksinkertaista, jotta älykodeilla voidaan tavoittaa yhä uusia käyttäjäryhmiä. (Paetz et 

al., 2012; Rohracher, 2003; Solaimani et al., 2011; Wilson et al., 2014) 

 

 

3.4 Asuminen älykodissa 

 

Älykotiasuminen on muuttunut entistä suositummaksi ja samalla myös helpommaksi, sillä 

monien IoT-laitteiden asentaminen ei vaadi kotiin suuria rakenteellisia muutoksia (Brush et al., 

2018). Älykodit tarjoavat kotitalouksille erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan parantaa 

esimerkiksi kodin turvallisuutta, viihtyvyyttä tai energiatehokkuutta.  

 

Yhtenä vahvana älykotien osa-alueena on kodin valaistukseen liittyvät IoT-laitteet. Statistan 

vuonna 2020 tekemän raportin mukaan 11,2 % suomalaisissa kotitalouksissa on älyvalot 

(Statista, 2020e). Älyvalaistuksen markkinajohtajana on tällä hetkellä Philips, jonka tarjoaman 

Hue älyvalaistusekosysteemin vahvuutena on helppokäyttöisyys sekä yhteensopivuus 

yleisimpien älykotijärjestelmien kanssa (Statista, 2020f). Philips tarjoaa älyvaloilleen myös 
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rajapinnan, joka mahdollistaa täysin omien älykotiratkaisuiden toteuttamisen (Philips, 2020) 

Kuvassa 3 nähdään Philips Hue älykotiekosysteemin silta sekä kaksi älylamppua. 

 

 

Kuva 3. Philips Hue silta sekä kaksi älylamppua 

 

Energiasektorilla tapahtuu suuria muutoksia, kun energiantuotannossa käytetään yhä enemmän 

uusiutuvia energianlähteitä (Martín-Lopo et al., 2020). Samalla kotitalouksissa halutaan 

tavoitella yhä parempaa energiatehokkuutta, jolla voidaan saada aikaan rahallisia säästöjä 

(Zimmermann et al., 2017). Tämän lisäksi älykodeissa käytettävillä 

energianhallintajärjestelmillä pyritään parantamaan asumismukavuutta (Statista, 2020b). 

Älykodit mahdollistavat jatkuvan sähkönkulutuksen seurannan sekä mahdollisuuden hallita 

yksittäisiä kodin laitteita ja kodin lämpötilaa (Leitão et al., 2020). 

 

Suosituimpia laitteita ovat älytermostaatit sekä pattereihin asennettavat hallintalaitteet, joilla 

voidaan hallita asunnon lämpötilaa huonekohtaisesti (Statista, 2020g). Jotkin järjestelmät 

voivat oppia asukkaiden rutiineista ja säätää lämpötilaa sen perusteella. Älykodeissa voidaan 

hyödyntää myös esimerkiksi GPS (Global Positioning System) -pohjaista seurantaa tai 
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sensoreita, joiden avulla pystytään tunnistamaan, onko asunto tyhjä. Tällaisessa tilanteessa 

voidaan laskea kodin lämpötilaa ja pyrkiä säästämään energiakustannuksissa. (Statista, 2020b) 

Älykkään sähköverkon avulla, älykodeissa voidaan myös pyrkiä välttämään energiankulutusta 

kysyntäpiikeissä ja siirtämään kulutusta hiljaisemille tunneilla (Zhao et al., 2011). Tämän 

lisäksi käyttäjällä pitää olla oikeus hallita sähkölaitteiden toimintaa myös itse, vaikka 

esimerkiksi astianpesukoneen käynnistys päivällä aiheuttaisikin keskimääräistä suuremmat 

kustannukset (Sou et al., 2011). Tällä hetkellä älykodeissa keskitytään pääasiassa energian 

säästämiseen, mutta potentiaalisia laajennuskohteita ovat myös energian varastoiminen sekä 

energian tuottaminen itse (Statista, 2020b). 

 

Kolmantena merkittävänä älykodin osa-alueena älykodeissa on turvallisuus, jonka 

pääasiallisena tehtävänä on parantaa kodin yleistä turvallisuutta ehkäisemällä ja tunnistamalla 

murtautumisyrityksiä sekä muita mahdollisia uhkia, kuten tulipaloja sekä vesivuotoja. 

Internetiin kytkettyjen tunnistimien etuna on, että käyttäjälle voidaan ilmoittaa esimerkiksi 

tulipalosta tai vesivuodosta puhelimen välityksellä, vaikka ketään ei olisi paikalla asunnossa. 

Näin voidaan välttää suuremmat vauriot ja parantaa kotitalouksien turvallisuutta. (Statista, 

2020c) Älykoteihin voidaan asentaa myös valvontakameroita, liiketunnistimia sekä älylukkoja, 

joiden ansiosta asunnon tilaa voidaan valvoa internetin välityksellä ja tunnistaa vaaratilanteet 

mahdollisimman aikaisin (Fernandes et al., 2016). 

 

Viihteen osalta älykotiin voi kuulua Googlen Chromecastin tapaisia mediatoistimia tai 

kokonaisia viihdejärjestelmiä. Kyseisten laitteiden hallinta onnistuu älykodissa esimerkiksi 

sovelluksen, virtuaaliavustajan tai kaukosäätimen kautta. (Statista, 2020a)  Älykotiasumiseen 

voidaan liittää mukaan myös älykkäitä kodinkoneita. Älykkäät kodinkoneet sisältävät 

perinteisten kodinkoneiden ominaisuudet, mutta antavat käyttäjälle lisää vaihtoehtoja niiden 

toiminnallisuuksien muokkaamiseen. Joillakin älykodinkoneilla voidaan parantaa myös kodin 

asumisturvallisuutta, kuten esimerkiksi älykkäällä hellalla. (Statista, 2020h) Hella voi varoittaa 

käyttäjää mahdollisista riskeistä sekä tehdä tarvittavia toimenpiteitä automaattisesti, kuten 

sammuttaa hellan, jos käyttäjä ei reagoi annettuihin varoituksiin (Yared and Abdulrazak, 2018). 

Myös perinteisistä sähkölaitteista voidaan tehdä osittain etähallittavia älypistorasioiden avulla. 

Älypistorasioiden virta voidaan kytkeä päälle tai pois internetin kautta, jolloin kodin 
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automaatioita ja etähallittavuutta voidaan hyödyntää myös kodin muissa laitteissa. Taulukossa 

1 on tuotu esille esimerkkejä älykodin eri osa-alueilta. 

 

Energia • Älytermostaatit 

• Etäohjattavat ilmalämpöpumput 

• Lämpötila- ja kosteusanturit 

Valaistus • Etähallittava valaistus 

• Valaistuksen automatisointi esimerkiksi vuorokaudenajan 

mukaan 

Turvallisuus • Kamerat, liiketunnistimet, älylukot 

• Älykkäät palohälyttimet, kosteusanturit 

Viihde • Älykaiuttimet 

• Mediatoistimet, esimerkiksi Chromecast 

Kodinkoneet • Esimerkiksi älyjääkaappi tai älypesukone 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä älykodin osa-alueista (Statista, 2020a). 

 

Älykotien tuomat mahdollisuudet kotitalouksille ovat siis kokonaisuudessaan hyvin laajat ja 

IoT-laitteilla voidaan automatisoida monia kodin osa-alueita sekä tarjota mahdollisuus 

laitteiden etähallintaan. Älylaitteilla voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä niin kodin 

turvallisuudessa, viihtyvyydessä kuin myös energiatehokkuudessa. 

 

 

3.5 Tekoälyn hyödyntäminen älykodeissa 

 

Tekoälyn käsite on peräisin 1950-vaihteesta, jolloin Alan Turing esitti ajatuksen älykkyyden 

tuomisesta koneille, mutta tätäkin aikaisemmin on jo esitetty ajatuksia robotiikasta (Haenlein 

and Kaplan, 2019; Lexcellent, 2019). Tekoäly on tällä hetkellä vahvasti kasvava teknologia, 

jolla on paljon sovelluskohteita älykodeissa (Gladence et al., 2020). 
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Tekoäly sopii hyvin suurten datamassojen käsittelyyn, jolloin sitä voidaan hyödyntää 

tehokkaasti IoT-laitteiden tuottaman datan kanssa (Osuwa et al., 2017). Älykodeissa voi olla 

sensoreita, joilla voidaan seurata esimerkiksi lämpötilaa, kosteutta tai henkilöiden liikettä 

asunnon sisällä. Sensorit tuottavat suuren määrän dataa, jolloin tulee merkitykselliseksi 

suodattaa tiedoista hyödyllinen data sekä poistaa esimerkiksi toistuvat tiedot, jotta voidaan 

vähentää tallennuskapasiteetin käyttöä (Osuwa et al., 2017). 

 

Ihmisten ja koneiden välinen kommunikaatio on muuttunut tekstipohjaisesta kommunikaatiosta 

yhä enemmän puheen avulla käytäväksi keskusteluksi, jonka tulkinnassa tekoäly on tärkeässä 

roolissa. Älykotien hallinta perustuu tällä hetkellä vahvasti älykotijärjestelmiin, joiden yhtenä 

osa-alueena ovat monesti virtuaaliavustajat, joilla käyttäjät voivat hallita kootusti kaikkia kodin 

IoT-laitteita. Yleisimpien virtuaaliavustajien toiminta perustuu puheeseen, jolloin 

puheentunnistuksen merkitys on korostunut myös älykotien toiminnan kannalta. (Pridmore and 

Mols, 2020) 

 

Zimmermann et al. (2017) nostaa tutkimuksessaan esille tekoälyn tuomat mahdollisuudet 

asennusvaiheen yksinkertaistamisessa. Jotta monista IoT-laitteista saa mahdollisimman paljon 

hyötyä, niiden toimintaa voi joutua määrittelemään manuaalisesti. Laitteiden toiminnan 

räätälöiminen omaan käyttöön voi olla monimutkaista, joten yhtenä ratkaisuna on tekoälyn 

hyödyntäminen asennusprosessissa (Zimmermann et al., 2017). Tekoäly voi pyrkiä etsimään 

optimaaliset oletusasetukset juuri tietyn käyttäjän tarpeisiin sekä auttaa asennusvaiheessa ja 

näin ollen käyttäjällä ei tarvitse olla teknistä osaamista (Zimmermann et al., 2017). 

 

Tekoälyn avulla voidaan myös vähentää kotitalouksien energiankulutusta. Älykodeista 

saatavan datan perusteella asukkaat voivat vähentää omaa kulutustaan sekä tekoäly voi seurata 

kotitalouden energiankulutusta ja varoittaa toiminnasta, joka kuluttaa tavallista enemmän 

energiaa. (Zimmermann et al., 2017) Energiankulutusmallia, jossa kulutusta ohjataan hiljaisille 

tunneille, voidaan pyrkiä ennustamaan tekoälyn avulla ja arvioida etukäteen milloin 

sähkölaitteiden käyttö on energiatehokkuuden kannalta järkevintä (Ciabattoni et al., 2020; 

Koolen et al., 2017). 
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3.6 Tietoturva ja älykotien asumisturvallisuus 

 

Monille käyttäjille digitaalisen turvallisuuden ja tietoturvan merkityksen ymmärtäminen on 

vaikeampaa kuin fyysisen turvallisuuden tapauksessa. Digitaalisessa ympäristössä monet 

laitteet vaativat säännöllisiä tietoturvapäivityksiä ja niiden turvallisuutta ei pysty varmistamaan 

helposti itse. (Milanović, 2020) Älykotien ja IoT-laitteiden tietoturvaan liittyen on tehty paljon 

tutkimusta, mutta alaa vaivaa edelleen suuret kysymykset laitteiden tietoturvasta (Pänkäläinen, 

2016).  

 

Milanović (2020) jakaa älykotien tietoturvaongelmat kahteen osa-alueeseen: 

1) Laitteiden tietoturva ei ole riittävää, joka altistaa käyttäjän tietomurroille (Milanović, 

2020). 

2) Laite on turvallinen, mutta käyttäjä painostetaan jakamaan enemmän dataa itsestään, 

mitä hän todellisuudessa haluaa (Milanović, 2020). 

 

Ensimmäisenä osa-alueena heikolla tietoturvalla tarkoitetaan sitä, että rikolliset voivat 

hyödyntää jotain laitteen haavoittuvuutta ja päästä tätä kautta käsiksi esimerkiksi käyttäjän 

tietoihin (Milanović, 2020). Koska älykodeissa laitteet ovat yhteydessä toisiinsa sekä 

internetiin, yhdenkin laitteen heikko tietoturva voi altistaa kaikki samassa verkossa olevat 

laitteet tietomurroille (Laughlin, 2019). 

 

Turvattomissa IoT-laitteissa voi piillä suurempi vaara, mitä tavallinen käyttäjä osaa odottaa. 

Yhtenä suurena ongelmana käyttäjien laitteissa on se, ettei niitä ole suojattu kunnollisella 

salasanalla. Esimerkiksi monien internetiin liitettävien kameroiden hallintapaneelin 

kirjautumistiedot voivat olla helposti arvattavia, joka altistaa käyttäjän tietoturvan vaaraan. 

(Laughlin, 2019) Arabo (2015) toteaakin, että heikoin lenkki tietoturvassa on käyttäjä, sillä 

monet jättävät laitteet niiden tehdasasetuksiin eivätkä esimerkiksi vaihda salasanoja 

turvallisempiin. 

 

Toisena osa-alueena on yritysten pyrkimys viedä käyttäjältä valta datan hallinnasta. Vaikka 

laitteet itsessään olisivatkin turvallisia, yritykset saattavat silti kerätä käyttäjästä suuria määriä 

dataa. Euroopan unionin luoma tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) 



21 

 

parantaa käyttäjien mahdollisuutta hallita yritysten datan keräämistä sekä auttaa omien tietojen 

poistamisessa verkosta, mutta ei siltikään täysin ratkaise kyseistä ongelmaa. (Milanović, 2020) 

Yritykset voivat edelleen piilottaa haluamiaan asetuksia monimutkaisten valikkojen taakse, 

jättää oletuksena päälle asetuksia, jotka sallivat datan jakamisen tai painostaa käyttäjää 

hyväksymään ylipitkän listan käyttöehtoja (Nekrutenko, 2020). Tällä tavalla käyttäjä voidaan 

saada edelleen jakamaan enemmän tietoja itsestään, mitä hän todellisuudessa haluaa. 

 

Älykotien tietoturvan merkitys tulee korostumaan, kun yhä useammissa kodeissa on älylaitteita. 

On otettava huomioon, että kun laitteet sisältävät ohjelmistoa ja ovat yhteydessä internetiin, on 

olemassa mahdollisuus, että rikolliset pääsevät käsiksi näihin laitteisiin (Pänkäläinen, 2016). 

Jotta älykodeista voidaan tehdä mahdollisimman turvallisia ja luotettavia, Han et al. (2015) 

esittää julkaisussaan, että seuraavan kolmen kohdan tulee täyttyä 

 

a) Luottamuksellisuus: Laitteiden välillä lähetettävä dataa tulee salata ja älykodin 

laitteissa tulee käyttää turvallisia salasanoja. (Han et al., 2015) 

b) Eheys: Kaiken lähetetyn datan eheys tulee varmistaa, jotta sitä ei pystytä muokkaamaan 

välissä. Ainoastaan autentikoiduilla laitteilla ja käyttäjillä saa olla pääsy älykodin 

dataan. (Han et al., 2015) 

c) Saatavuus: Laiteohjelmiston eheys, päivityspalvelin sekä päivitysten yhteydessä saadut 

tiedostot tulee vahvistaa. Älykodin laitteiden tilaa tulee valvoa jatkuvasti ja samalla 

kaikki tarpeettomat pyynnöt laitteille tulee estää. (Han et al., 2015) 

 

Kokonaisuudessaan älykotien ja IoT-laitteiden tietoturvassa on vielä paljon parantamisen varaa 

ja suuria tietoturvaongelmia löytyy muun muassa halpojen IoT-laitteiden tietoturvasta 

(Laughlin, 2019; Pänkäläinen, 2016). Valmistajien tulee ottaa enemmän vastuuta käyttäjien 

tietoturvasta ja tarvittaessa alan tietoturvaa voidaan pyrkiä parantamaan myös lainsäädännön 

toimesta (Milanović, 2020). 
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4 PÖKSÄNLAHDEN ASUINALUE 

 

Pöksänlahti sijaitsee Etelä-Karjalassa Savitaipaleen kunnassa. Pöksänlahdelta on muutama 

kilometri Savitaipaleen keskustaan sekä noin 40 kilometriä Lappeenrantaan, joka on Etelä-

Karjalan maakuntakeskus. Asuinalue sijaitsee Kuolimojärven rannalla ja osa myytävistä 

tonteista on rantatontteja. 

 

Tässä työssä suunnitellaan kaksi esimerkkiälykotia Pöksänlahdelle, joiden tarkoituksena on 

avata älykotien tämänhetkisiä käyttökohteita. Suunnittelussa hyödynnetään älykotien 

nykytilanteen katsausta, aiemmin Suomessa rakennettuja älykoteja sekä Pöksänlahden tuleville 

asukkaille suunnattua kyselyä. 

 

 

4.1 Kyselyn toteuttaminen 

 

Kun tonttien lopulliset omistajat ovat selvinneet, alueen tuleville asukkaille lähetetään kysely, 

jossa selvitetään heidän älykotitoiveitaan. Kyseessä on tavallisia suomalaisia, joista kaikki eivät 

välttämättä käytä erityisen paljon tekniikkaa eivätkä kaikki välttämättä edes tiedä älykotien 

tarkkaa määritelmää. Tämän kandidaatintyön nykytilanteen katsauksen yhtenä tarkoituksena 

onkin avata älykotien tämänhetkisiä mahdollisuuksia, jonka pohjalta voi lähteä 

suunnittelemaan omaa älykotia. 

 

Kyselystä halutaan tehdä mahdollisimman yksinkertainen, jotta kaikki pystyvät vastaamaan sen 

kysymyksiin teknisen osaamisen tasosta riippumatta. Kyselyn tavoitteena on saada 

konkreettisia toiveita alueen tulevilta asukkailta, jotta käytännön vaiheessa toteutetut älykodit 

vastaavat mahdollisimman hyvin asukkaiden toiveita. 
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4.2 Älykodit Suomessa 

 

Suomessa on toteutettu useita eri pilotteja älykkään sähköverkon sekä älykkään rakentamisen 

osalta (Lähteenaro, 2018). Espoossa toteutettiin vuonna 2012 kerrostaloon älykkään 

sähköverkon järjestelmä. Kyseisessä kohteessa asukkailla on mahdollisuus säädellä ja seurata 

omaa sähkönkulutustaan järjestelmän avulla ja tämän lisäksi osa talon sähköstä voidaan tuottaa 

talon katolla olevilla aurinkopaneeleilla. (Skanska, 2012) 

 

Älykotiasumisen ratkaisuja on toteutettu myös Helsinkiin, sillä esimerkiksi Kalasatamaan 

valmistuneissa kerrostaloissa asukkaat voivat seurata lähes reaaliaikaisesti veden- ja 

sähkönkulutusta. ABB on toteuttanut palvelun Helsingin Energian kanssa, joka mahdollistaa 

edullisten sähkön tuntien hyödyntämisen. Kodin tietojen seuraaminen onnistuu esimerkiksi 

mobiililaitteella. (ABB, 2014) 

 

 

4.3 Älykodin suunnittelu 

 

Ihmisten toiveet älykotien osalta vaihtelevat merkittävästi, jolloin yhden kaikille sopivan 

älykodin suunnitteleminen ei ole mahdollista. Myös asukkaiden teknisen osaamisen taso 

vaikuttaa siihen, minkälaiset älykotiratkaisut ovat mahdollisia. Osa haluaa käyttää valmiita 

älykotiratkaisuja, kun taas osa haluaa rakentaa älykodin itse. 

 

Älykotien suunnittelussa käyttäjäkeskeisen suunnittelun merkitystä ei voi aliarvioida, sillä 

älyteknologiaa tulevat käyttämään myös henkilöt, joiden teknisen osaamisen taso ei ole korkea. 

Älykotien suunnittelussa on tärkeää miettiä perusteellisesti mitä laitteita älykotiin ostetaan ja 

mikä älykotijärjestelmä sopii parhaiten omiin käyttötarkoituksiin. Suunnittelussa pitää ottaa 

huomioon mahdolliset yhteensopivuusongelmat, jotta kaikki ostettavat laitteet toimivat 

varmasti yhdessä ongelmitta. Yhteensopivuuden huomiointi on tärkeää myös 

laajennettavuuden kannalta, sillä älykotijärjestelmän valinta vaikuttaa siihen, mitä laitteita 

järjestelmään on mahdollista lisätä jälkikäteen. Lähdin suunnittelemaan kahta eri älykotia, jotka 

on suunnattu eri käyttäjäryhmille. 
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Esimerkkiskenaario 1 

 

Kaikki eivät ole valmiita laittamaan suuria määriä rahaa täysin automatisoituun ja pitkälle 

vietyyn älykotiin, jolloin monille paras ratkaisu on lähteä liikkeelle yksittäisillä älylaitteilla ja 

lisätä niiden määrää tarpeen mukaan. Näin ollen lähdin kehittämään ensimmäistä älykotia tästä 

näkökulmasta pitämällä sen suhteellisen yksinkertaisena ja valitsemalla järjestelmän, jonka 

asennus ei vaadi erillistä sähköasentajaa. 

 

Älykotijärjestelmäksi valitsin Samsung SmartThingsin, sillä se tarjoaa laajan tuen eri 

älylaitteille, mutta käyttäjä pystyy tekemään asennuksen itse (Phan and Kim, 2020). Alusta 

lähtien on kuitenkin tärkeää miettiä, mitä älylaitteita kotiin saatetaan lisätä jälkeenpäin ja ostaa 

älykotijärjestelmä tämän perusteella, jotta vältyttäisiin mahdollisimman hyvin laitteiden 

välisiltä yhteensopivuusongelmilta. 

 

Ensimmäisenä älykodin osa-alueena valitsin valaistuksen, sillä se on suhteellisen 

yksinkertainen tapa aloittaa älykotiasuminen. Älyvalaistuksessa voidaan hyödyntää 

etähallittavuutta sekä automaatiota, jolloin valaistuksen voi esimerkiksi asettaa sammumaan 

automaattisesti, kun käyttäjä poistuu kotoa. Valaistukseen käytetään Philips Hue 

älyvalaistusekosysteemiä, joka on yhteensopiva Samsung SmartThings järjestelmän kanssa 

(Samsung, n.d.). Philips Hue ekosysteemi on suhteellisen laaja, joka tarjoaa mahdollisuuden 

laajentaa valaistusta helposti tulevaisuudessa. Philipsin valikoimasta löytyy laajasti valaisimia, 

jotka on suunnattu sijoitettavaksi sisälle, mutta myös ulkovalaistukseen suunnattuja valaisimia 

löytyy valikoimasta. (Philips, n.d.) 

 

Älypistorasioiden tuomat mahdollisuudet ovat laajat, jolloin niiden hyödyntäminen on 

tärkeässä osassa myös kyseisessä älykodissa. Älypistorasioiden avulla voidaan hyödyntää 

automaatiota ja etähallittavuutta myös perinteisillä sähkölaitteilla. Esimerkiksi tavallisista 

lampuista voidaan tehdä etähallittavia älypistorasioiden avulla. Tässä yhteydessä käyttäjä voi 

valita useiden eri valmistajien välillä, sillä älypistorasioita kuuluu Philips Hue ekosysteemiin, 

mutta luonnollisesti myös esimerkiksi Samsungin valmistajat älypistorasiat toimivat 

käytettävän järjestelmän kanssa (Philips, n.d.; Samsung, n.d.). 
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Kodin turvallisuutta saa lisättyä helposti vesivuototunnistimilla, jotka voidaan sijoittaa 

esimerkiksi astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen läheisyyteen. Jos tunnistin huomaa 

kosteutta esimerkiksi pyykinpesukoneen alla, siitä ilmoitetaan välittömästi käyttäjälle ja näin 

voidaan minimoida aiheutuvat vesivahingot (Samsung, n.d.). 

 

Kyseisen älykodin tarkoituksena on toimia helppona tapana aloittaa älykotiasuminen ja siihen 

on liitetty asumismukavuutta parantavien ominaisuuksien lisäksi myös turvallisuutta lisäävät 

vesivuototunnistimet. Käyttäjä voi lähteä laajentamaan älykotiaan tästä eteenpäin esimerkiksi 

älytermostaateilla, valvontakameroilla tai älylukoilla, joita kaikkia löytyy Samsungin 

tuotevalikoimasta (Samsung, n.d.). Samsungin älykotiratkaisu sopii hyvin myös valmiisiin 

rakennuksiin, joihin ei haluta tehdä älykodin takia remonttia. Erilliset IoT-laitteet toimivat 

langattomasti ja kotiin ei tarvitse tehdä suuria rakenteellisia muutoksia älykotijärjestelmän 

asennuksen yhteydessä. 

 

Esimerkkiskenaario 2 

 

Toisessa älykodissa käytetään ammattilaisen asennuksen vaativaa älykotiratkaisua, jolloin 

käyttäjällä ei tarvitse olla teknistä osaamista järjestelmän asentamisesta. Tällainen 

älykotiratkaisu on esimerkiksi ABB free@home, jolla toteutetaan toinen esimerkkiälykoti 

(ABB, n.d.). 

 

Älyvalaistus on tärkeässä osassa myös kyseisessä älykodissa, sillä se mahdollistaa valojen 

etähallinnan sekä automatisoinnin. Valot voidaan asettaa syttymään automaattisesti esimerkiksi 

vuorokaudenajan mukaan tai silloin, kun käyttäjä tulee kotiin. Valaistusta voidaan hallita 

muiden kodin älylaitteiden tapaan esimerkiksi mobiililaitteella, mutta luonnollisesti hallinta 

onnistuu myös fyysisistä painikkeista vastaavasti kuin perinteisillä valaisimilla (ABB, 2018). 

Yhtenä ABB:n älykodin etuna on sääasema, jonka tuottaman tiedon perusteella voidaan 

automatisoida kodin eri toimintoja (ABB, 2018, n.d.). Sääasemasta saadaan tietoa 

valoisuudesta, lämpötilasta, sateesta sekä tuulennopeudesta. (ABB, 2018) 
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Turvallisuuden osalta pyritään tunnistamaan mahdollisimman tehokkaasti kodin eri uhkia 

sensoreiden ja kameravalvonnan avulla. Älyteknologian ansiosta erilaisista uhista voidaan 

ilmoittaa suoraan käyttäjän mobiililaitteeseen, jolloin tilanteisiin voidaan vaikuttaa 

mahdollisimman aikaisin (ABB, n.d.). Älykotiin voidaan lisätä esimerkiksi kosteusvahti 

astianpesukoneen läheisyyteen, joka ilmoittaa käyttäjälle vesivahingoista ja katkaisee 

vedentulon automattisesti (ABB, n.d.). Kodin turvallisuutta voidaan parantaa myös 

etähallittavilla valvontakameroilla ja ovipuhelimella, jonka etäkäyttö mahdollistaa oven 

avaamisen sekä kuvayhteyden suoraan käyttäjän mobiililaitteelta (ABB, 2018, n.d.). 

 

Älykotiasumisen yhtenä osa-alueena on energiankulutuksen hallinta älyteknologian avulla. 

Ilmastoinnin ja lämmityksen liittäminen osaksi älykotia mahdollistaa yhä pidemmälle viedyn 

kodin automatisoinnin ja etähallinnan. Konkreettisesti tämä tarkoittaisi esimerkiksi pattereihin 

liitettäviä älytermostaatteja sekä ilmalämpöpumppuohjainta (ABB, 2018, n.d.). 

Huonekohtaisella lämpötilanhallinnalla voidaan pyrkiä parantamaan asumismukavuutta sekä 

vähentää kodin energiankulutusta. ABB:n älykotijärjestelmään voidaan lisätä kotona / poissa-

kytkin, jolla tiettyjä kodin toimintoja voidaan hoitaa automaattisesti (ABB, n.d.). Käyttäjän 

poistuessa kotoa voidaan esimerkiksi laskea kodin lämpötilaa, poistaa halutuista pistorasioista 

virta sekä sammuttaa kaikki kodin valot (ABB, n.d.). 

 

ABB free@home -järjestelmä tarjoaa kokonaisuudessaan suuren määrän erilaisia vaihtoehtoja 

kodin automatisointiin älykodin eri osa-alueilla. Älykodin ohjaukseen on saatavilla useita eri 

vaihtoehtoja ja käyttäjä voi hallita kodin laitteita esimerkiksi tietokoneen, mobiililaitteen tai 

erillisten kosketusnäyttöjen kautta. Järjestelmän asennus onnistuu väyläkaapeloinnin lisäksi 

myös langattomasti, joka helpottaa asennusta esimerkiksi saneerauskohteissa. (ABB, 2018, 

n.d.) 
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5 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Jotta älykodit saadaan yhä useampiin kotitalouksiin, on ratkaistava älykotien suurimpia uhkia 

sekä tämänhetkisiä heikkouksia. Älykotien yhtenä suurena ongelmana on tällä hetkellä 

toisistaan eroavat protokollat ja niiden aiheuttamat yhteensopivuusongelmat eri älylaitteiden 

välillä (Gomez and Paradells, 2010; Phan and Kim, 2020). Älykotien käytöstä pitää saada 

tarpeeksi yksinkertaista, jotta älykodeilla voidaan tavoittaa yhä uusia käyttäjäryhmiä ja alaa 

pitää pyrkiä yksinkertaistamaan myös laitteiden yhteensopivuuden kannalta (Wilson et al., 

2014). 

 

Toisena uhkakuvana ovat älykotien tietoturvaongelmat, joiden ratkaisemiseen tarvitaan 

lisätutkimusta lähitulevaisuudessa sekä erityisesti vastuunottoa valmistajien puolelta 

(Milanović, 2020; Pänkäläinen, 2016). Erityisiä ongelmia löytyy halpojen IoT-laitteiden 

tietoturvasta (Laughlin, 2019). Tietoturvan osalta turvallisuusuhkana on myös yritysten 

pyrkimys viedä käyttäjältä valta datan hallinnasta vaikka käyttäjän vaikutusvaltaa pyritäänkin 

parantamaan lainsäädännöllisin keinoin (Milanović, 2020). Tämänhetkisiin ongelmiin, kuten 

asetusten piilottamiseen monimutkaisten valikkojen taakse sekä ylipitkiin käyttöehtoihin tulee 

pyrkiä vaikuttamaan lähitulevaisuudessa, jotta kuluttajien tilanne paranee tietoturvan osalta 

(Nekrutenko, 2020). 

 

Älykodeilla on kuitenkin paljon potentiaalia ja lähitulevaisuudessa älykotien avulla voidaan 

pyrkiä vaikuttamaan myös yhteiskunnallisesti merkittäviin ongelmiin. Energian säästäminen 

älykotiteknologioiden avulla on muiden älykodin osa-alueiden tavoin vasta saavuttamassa 

suurempaa suosiota (Statista, 2020a). Kun yhä useammissa kotitalouksissa käytetään älykkäitä 

energianhallintajärjestelmiä, taloihin voidaan lisätä yhä enemmän myös järjestelmiä, joilla 

voidaan varastoida sekä tuottaa energiaa itse esimerkiksi aurinkopaneelien avulla (Statista, 

2020b). Kehitys tekoälyn osalta voi tuoda älykodeille uusia käyttömahdollisuuksia sekä 

helpottaa laitteiden käyttöä. Tekoäly voi pyrkiä etsimään optimaaliset oletusasetukset juuri 

tietyn käyttäjän tarpeisiin sekä auttaa asennusvaiheessa, jolloin käyttäjällä ei tarvitse olla 

teknistä osaamista (Zimmermann et al., 2017). Myös puheentunnistusta sekä virtuaaliavustajia 

voidaan pyrkiä parantamaan ja laajentaa niiden toimintaa yhä useammille kielille. 
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Tulevaisuudessa älykodeilla voidaan pyrkiä tukemaan yhä enemmän vanhusten kotona 

asumista. Vanhuksille suunnattuja älykotiratkaisuja on tutkittu jo paljon, mutta vanhusten 

määrän kasvaessa kotiasumista tukevien älykotiratkaisujen merkitys korostuu. (Klemets et al., 

2019; Yu et al., 2019) 

 

Älykotimarkkinoille on tullut viime vuosina yhä enemmän yrityksiä, ja kuluttajien tilanne 

markkinoilla on parantunut valikoiman laajentuessa. Älykodit ovat vielä hakemassa paikkaansa 

markkinoilla, mutta viime vuosien nousu älykotien ja IoT-laitteiden määrässä viittaa siihen, että 

lähitulevaisuudessa älykodeilla tulee olemaan yhä enemmän kysyntää. 
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6 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli toteuttaa älykotien suunnittelusta tapaustutkimus, jonka kohteena toimii 

Pöksänlahden asuinalue. Tutkimusta pohjustettiin tekemällä älykotien nykytilanteen katsaus, 

jossa käydään läpi alan viimeaikaista kirjallisuutta ja nostetaan esille tällä hetkellä yleisimpiä 

älykotien käyttökohteita. 

 

Nykytilanteen katsauksessa selvisi, että markkinoilla on tällä hetkellä eri älykotijärjestelmiä, 

jotka eroavat toisistaan muun muassa asennuksen, ominaisuuksien sekä yhteensopivuuden 

kannalta. Älykotijärjestelmät voidaan jakaa karkeasti itse asennettaviin sekä ammattilaisen 

asennuksen vaativiin älykotijärjestelmiin. Nykytilanteen katsauksessa perehdyttiin myös 

älykotien tämänhetkisiin käyttökohteisiin ja käytiin läpi sitä, minkälaisia IoT-laitteita 

kuluttajille on tarjolla älykotien eri osa-alueilla. Älykotien suunnittelun pohjana käytettiin 

nykytilanteen katsauksen lisäksi kyselyä, joka oli suunnattu Pöksänlahden asuinalueen tuleville 

asukkaille. 

 

Ihmisten toiveet älykotien osalta vaihtelevat merkittävästi, jolloin yhden kaikille sopivan 

älykodin suunnitteleminen ei ole mahdollista. Suunnittelussa pyrittiin ottamaan eri 

käyttäjäryhmät huomioon valitsemalla yksi itse asennettava älykotijärjestelmä ja yksi 

ammattilaisen asennuksen vaativa järjestelmä, jolloin käyttäjällä ei tarvitse olla teknistä 

osaamista järjestelmän asentamisesta. 

 

Ensimmäisen älykodin tarkoituksena oli toimia itse asennettavana ratkaisuna, josta on helppo 

aloittaa älykotiasuminen. Samsung SmartThings älykotijärjestelmä mahdollistaa helpon 

laajennettavuuden, jos älykotiasumista halutaan laajentaa uusille osa-alueille. Ensimmäisen 

älykodin ominaisuuksiin kuuluu älyvalaistus, turvallisuutta lisäävät kosteusanturit sekä 

älypistorasiat, joilla voidaan tehdä myös perinteisistä sähkölaitteista osin etähallittavia. 

 

Toisen älykodin osalta älykotiasumista vietiin selvästi pidemmälle käyttämällä ABB 

free@home älykotijärjestelmää. ABB:n järjestelmään lisättiin ensimmäisen älykodin tavoin 

älyvalaistus sekä etähallittavia pistorasioita. Tämän lisäksi älykotiin lisättiin mahdollisuus 

lämmityksen ja ilmastoinnin etähallintaan ja automatisointiin, jolla voidaan esimerkiksi laskea 
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kodin lämpötilaa, kun ketään ei ole kotona. Älykodin turvallisuutta pyrittiin parantamaan 

kosteusantureilla ja kameravalvonnalla. 

 

Kokonaisuudessaan älykotiasumisen vaihtoehdot ovat jo tällä hetkellä laajat ja edellä 

mainittujen älykotien lisäksi markkinoilla on paljon erilaisiin ympäristöihin sopivia 

älykotiratkaisuja. Älykotien yleistyessä ja älykotimarkkinoiden kasvaessa kuluttajille 

suunnattujen laitteiden määrä tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään, mutta älykotien 

tämänhetkisiä ongelmakohtia tulee pyrkiä ratkaisemaan, jotta älykodit voivat laajentua jatkossa 

yhä uusiin käyttäjäryhmiin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Pöksänlahden tuleville asukkaille lähetettävä kysely, jolla kartoitetaan heidän 

älykotitoiveitaan. 

 

Kuinka paljon tiedät älykodeista tällä 

hetkellä? 

Asteikko 1–5 

Miten laajaksi arvioit nykyistä 

älyteknologian teknistä osaamistasi? 

Asteikko 1–5 

Mistä älykodin osa-alueista olet 

kiinnostunut? 

• Energia 

• Valaistus 

• Turvallisuus 

• Viihde 

• Kodinkoneet 

• Muu 

Mitä laitteita pidät tärkeimpänä osana 

älykotia? 

Avoin vastaus 

Minkä älykotijärjestelmän ostaisit 

mieluiten? 

• Itse asennettava älykotijärjestelmä 

• Täysin valmis älykotiratkaisu 

• Muu 

Oletko käyttänyt aikaisemmin joitain 

älykotien laitteita? 

• Kyllä 

• En 

➔ Mitä älykodin laitteita olet käyttänyt 

aikaisemmin? 

Avoin vastaus 

 


