
Licence to Breathe, artikla 1: Yritys- ja tutkijaverkoston
vuorovaikutus

”Kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämiseksi tarvitaan vahvaa monialaista
yhteistyötä tutkimuksen ja yritysten välillä.”
”Yhteistyön mahdollistamiseksi on Licence to Breathe -hankkeessa hyödynnetty
reaaliaikaista digitaalista tilannehuonetta.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe -selvitykset
Viestintä ei ollut tutkimusaiheena hankkeessa. Se oli kuitenkin oleellinen osa
tutkimushaasteiden kartoittamisessa, koska SARS-CoV-2 koronaviruksen leviämisen
hillitsemiseksi pinnoilta ja ilmateitse on tunnettava monialaisesti

1. viruksen käyttäytyminen ilmassa ja pinnoilla,
2. rakennuksen talotekniikan toteutus,
3. ihmisten käyttäytyminen eri toimintaympäristöissä ja
4. kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden mahdollisuudet.

Jotta pystyimme etsimään tehokkaita teknisiä ja ei-teknisiä ratkaisuja viruksen
leviämisen estämiseksi, tarvitsimme poikkitieteellistä lähestymistä ja yritysyhteistyötä
yhdistäen lääke- ja biotieteelliset tulokset virtaus- ja talotekniikan sekä kiinteistöalan
tutkimukseen.

Licence to Breathe (L2B) -verkosto on perustunut jatkuvalle vuoropuhelulle tutkimuksen,
kansainvälisten kartoitusten ja kansallisen osaamisen välillä.  Tavoitteena on ollut
tunnistaa välittömät  tutkimushaasteet yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi.
Tiedonvälityksen nopeus ja luotettavuus on ollut tärkeää nopeasti muuttuvassa
pandemiatilanteessa.

Hankkeelle luotiin reaaliaikainen, digitaalinen tilannehuone, joka integroi
tutkimusosapuolet ja kumppaniverkoston sekä mahdollisti tiedon
reaaliaikaisen virtautuksen osapuolelta toiselle.  Yrityskumppanit ovat voineet käyttää
tilannehuonetta nostaakseen esiin tutkimuskysymyksiä, joihin L2B-tutkimusryhmä on
hakenut vastauksia. Lisäksi tutkimusryhmä on seurannut viruksen käyttäytymistä
koskevaa maailmanlaajuista tutkimusta ja tuonut tilannehuoneeseen tutkittua tietoa
teknologisten ratkaisujen ja turvallisten käytänteiden käyttöönotossa sisätiloissa ja
yritysten liiketoiminnassa.

Hankkeen Co-Creation –vaiheessa kartoitettiin tutkimustarpeita integroidun verkoston
kanssa työpajojen muodossa hyödyntäen kuvassa 1 nähtävää digitaalisen
tilannehuoneen yhteistoiminta-alustaa. Työpajoissa jokaisella osallistujalla on ollut
mahdollisuus vaikuttaa tutkimustarpeiden esiin nostamiseen.

Kuva 1: Licence to Breathe -hankkeen digitaalinen t ilannehuone.



Licence to Breathe -julkaisut:
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/licence-breathe

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet

Tartuntariskitutkimuksen tieteelliset riippuvuudet ovat erittäin monimutkaisia minkä
vuoksi monitieteellinen lähestymistapa ja tiedon analysointi on ollu ensiarvoisen tärkeää
tartuntamekanismien ymmärtämisessä ja tiedon jakamisessa.

Jatkuvasti kehittyvä tutkimustieto ja sen monimutkaisuus tuovat myös haasteita
tutkimusorganisaation ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön. Oikeiden
tutkimuskysymysten löytyminen ja elinkeinoelämän haasteiden ymmärtäminen vaatii
tutkijoilta aktiivista yhteydenpitoa yritysten suuntaan, mikä täytyy ottaa huomioon jo
hankevalmistelussa.

Tulevaisuudessa Licence to Breathe -hanke yhdistyy Excellence in Pandemic Response
and Enterprise solutions -hankkeeseen (E3), jossa yhdistyy kolmen eri hankkeen voimat
ja yritysverkostot. Tällöin tiedon jakaminen ja hyödyntäminen nopeutuu entisestään.
Oleellisessa roolissa on poikkitieteellinen tutkimus ja tartuntamekanismien
ymmärtäminen, jotta toimenpiteet voidaan kohdistaa oikealla tavalla mahdollisimman
tehokkaasti.
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Uuden kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämiseksi tarvitaan vahvaa
monialaista yhteistyötä tutkimuksen ja yritysten välillä, koska luottamuksen
saavuttamiseksi on tärkeää pystyä tieteellisesti osoittamaan ratkaisujen
toimivuus.

 Hankkeen aikana on havaittu poikkitieteellisen yhteistyön syventäneen
kaikkien osapuolten tietoa työpakettien aihepiireistä. Näin tutkimusaiheissa
pystytään huomioimaan eri tieteenalojen vaikutukset.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Työpajoissa kerätyt tutkimuskysymykset on integroitu hankkeen muihin
artikloihin.


