
Älykoti tarjoaa tietoa ja palveluja 

ABB:n huoneistoautomaatio ohjaa kodin toimintoja ja antaa 
alustan palveluille Kalasataman Fiskarissa ja Fregatissa.

Helsingin Kalasatamaan valmistuvat asunto-osakeyhtiöt 

Kalasataman Fiskari ja Fregatti antavat asukkaille lähes 

reaaliaikaista tietoa kulutuksestaan ja omilla kulutustottu-

muksilla uskotaan olevan vaikutusta energiankäyttöön ja sitä 

kautta sekä oman että koko taloyhtiön kokonaiskustannuksiin. 

Tämänkaltaisia ominaisuuksia ja vaatimuksia tulee myös EU-

lansäädännöstä ja sen energiatehokkuustavoitteista.

Helsingin Kalasatamaan valmistuvissa asunto-osakeyhtiöissä 

Kalasataman Fiskarissa ja Fregatissa ABB:n KNX-taloauto-

maatiojärjestelmä yhdistää rakennusten kaikki sähköiset toi-

minnot yhtenäiseksi, älykkäästi toimivaksi, kaksisuuntaiseksi 

verkoksi. ”Se tarjoaa tulevaisuuden asumisen mukavuutta 

ja tänään”, huomauttaa Fiskarin ja Fregatin rakennuttaneen 

SATO-Rakennuttaja Oy:n projektipäällikkö Hannu Korhonen.

Avoin standardoitu väylätekniikka

ABB:n KNX-huoneistoautomaatiojärjestelmä toimii osana 

Kalasatamaan tulevaa älykästä sähköverkkoa. Kulutuspistei-

den ohjausmahdollisuutta voidaan käyttää esim. kysynnän-

jouston mahdollistajana ja sitä edellytettiin Helsingin kaupun-

gin esittämissä Kalasataman tontinluovutusehdoissa.

Avoimella KNX-taloautomaatiolla toteutettu järjestelmä  

ohjaa kaikkia huoneiston sähköisiä laitteita. Järjestelmä 

mahdollistaa myös uusien palveluiden kehittämisen 

asuinkiinteistöihin. ABB:n palvelinratkaisu käyttää tiedon 

välittämiseen IEC-61968-9 -pohjaista CIM (Common 

Information Model) -mallia.



Älykoti tarjoaa tietoa ja palveluja 

Kulutustietoja ja palveluja

Fiskarin ja Fregatin huoneistoautomaatiojärjestelmä ei vain 

ohjaa, vaan myös kerää tietoa asukkaiden veden ja sähkön 

kulutuksesta. Asukkailla on käytössään Helsingin Energian tar-

joama kodin etäohjauspalvelu, joka näyttää asunnon sähkön-

kulutuksen lähes reaaliaikaisesti jopa yksittäisten pistorasioi-

den osalta. Myös sähköautojen latausta voidaan ohjata etänä.

Järjestelmä tuo turvallisuutta asumiseen mm. kotona/poissa-

kytkimellä ohjataan poissa-tilassa kaikki kulutuslaitteet pois 

päältä. Samoin vanhemmat voivat etäohjauspalvelun kautta 

nähdä ovatko lapset jo tulleet kotiin. 

Asukkaille ABB:n huoneistoautomaatio mahdollistaa jat-

kossa edelleen kasvavan määrän erilaisia sähköisiä palveluja. 

Huoneistoautomaation avulla omassa kodissa voidaan asua 

pitempään turvallisesti myös toimintakyvyn heiketessä.

 

ABB tukena suunnittelussa ja asennuksessa

ABB:n huoneistoautomaatiojärjestelmä mahdollisti Kalasata-

man tiukkojen tontinluovutusehtojen täyttämisen. Järjestelmä 

oli kohteiden sähkösuunnittelijoille ennalta tuttu, mutta sen 

soveltaminen osaksi älykästä sähköverkkoa uutta. Sähkö-

suunnittelu Kortemaa Oy:n projektipäällikkö Antti Kangas-
niemi kiittääkin suunnitteluvaiheessa ABB:lta saatua tukea. 

ABB:n huoneistoautomaatioratkaisussa huoneistojen 

sähkökuormat ryhmitellään ryhmäkeskuksessa 

kulutustyypeittäin, joita ohjataan KNX-taloautomaatio-

järjestelmän standardikomponenteilla. Tiedot välitetään 

eteenpäin TCP/IP-rajapintaa käyttäen.

As. Oy Kalasataman Fiskari

65 asuntoa

HITAS-kohde

Valmistui tammikuussa 2015

As. Oy Kalasataman Fregatti

30 omistus- ja vuokra-asuntoa

Valmistui maalis/huhtikuussa 2015

Yhtiöiden omistama autohalli, jossa 48 KNX-ohjattua sähkö-

autonlatauspaikkaa, joiden sähkönkulutus myös mitataan ja 

voidaan laskuttaa asukkailta.

Rakennuttaja: Sato-rakennuttajat Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy

Rakennusurakointi: Jatke Uusimaa Oy

Sähkösuunnittelu: Sähkösuunnittelu Kortemaa Oy

Sähkö- ja automaatiourakointi: Korson Sähkö-yksikkö Oy

KNX-huoneistoautomaatiojärjestelmä: ABB

 

 www.abb.fi/asennustuotteet

Korson Sähkö-yksikkö Oy:lle Fiskari ja Fregatti olivat ensim-

mäiset kohteet, joissa se vastasi sähkötöiden lisäksi myös 

KNX-automaatioasennuksesta ja -ohjelmoinnista – tiiviissä 

yhteistyössä ABB:n kanssa. ”Kysymyksessä on vakiorat-

kaisu. Perustoiminnot ovat jokaisessa huoneistossa samat, 

vain huoneiden lukumäärä aiheuttaa variaatioita. Näin työ käy 

ensimmäisen huoneistokeskuksen jälkeen varsin nopeasti”, 

projektipäällikkö Sami Haatanen kehuu.

Korson Sähkö-Yksikön Sami Haatainen kehuu KNX-automaatioasennusta 

käteväksi tehdä.

Asunnoissa on käytetty  

Jussi-asennuskalustesarjaa.

Huoneistokeskuksena käytettiin 

ABB:n Näpsä IT-keskusta.


