
Licence to Breathe, artikla 15: Älyrakennusten
talotekniikka

” Olosuhteiden mukavuuden ja energiatehokkuuden maksimoinnin lisäksi
älyrakennuksen tulee kyetä myös minimoimaan tarttuvien tautien leviäminen.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Eurooppalainen, voittoa tavoittelematon, ajatushautomo BPIE (Buildings Performance
Institute Europe) on raportissaan määritellyt älyrakennuksen seuraavasti:

Älyrakennus on erittäin energiatehokas ja kattaa sen alhaisen energian tarpeen pääosin
itsenäisesti tai korttelitasolla tuotetulla uusiutuvalla energialla. Älyrakennus

 vakauttaa ja nopeuttaa energiajärjestelmän irtautumista hiilen käytöstä energian
varastoinnin ja kysyntäjouston avulla.

 antaa rakennuksen käyttäjille mahdollisuuden hallita rakennuksen
energiavirtoja.

 tunnistaa käyttäjien tarpeet mukavuuden, terveyden, sisäilman laadun,
turvallisuuden ja toiminnallisuuksien suhteen ja reagoi niihin.

Raportissa älyrakennuksen on kuvatta koostuvan sen sisältävistä komponenteista,
niiden avulla toteutettavista toiminnallisuuksista sekä toiminnallisuuksien mukanaan
tuomista tuloksista tai eduista. Taloteknisestä näkökulmasta tarkasteltuna rakennus
koostuu komponenttitasolla erilaisista järjestelmistä, kuten lämmitys-, ilmanvaihto-,
valaistus-, automaatio- ja turvallisuusjärjestelmistä ja niihin liittyvistä komponenteista.
Määriteltäessä älyrakennusta ei riitä kuitenkaan vain komponenttitason tarkastelu, vaan
pitää tarkastella myös minkälaisiin tehtäviin älyrakennus kykenee näitä komponentteja
käyttämällä. Rakennus voi esimerkiksi valvoa energian käyttöä, vastata kysyntäjouston
tarpeisiin, ohjata ja säätää teknisiä järjestelmiä, tuottaa ja varastoida uusiutuvaa
energiaa. Näillä rakennuksen toiminnallisuuksilla on tiettyjä tuloksia ja hyötyjä joko
rakennuksen ja sen käyttäjien näkökulmasta tai tietyn yhteisön tai ympäristön
näkökulmasta. Älyrakennus hyödyttää esimerkiksi ympäristöä vähäisellä energian
tarpeella ja uusiutuvien lähteiden käyttämisellä. Käyttäjiä älyrakennus hyödyttää hyvillä
sisäilmasto-olosuhteilla ja kustannustehokkuudella.

Kuva1. Älyrakennuksen kolmiportainen muodostuminen taloteknisestä
näkökulmasta tarkasteltuna osana tarttuvien tautien ehkäisemistä.



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

Kuten raportinkin perusteella voi todeta, on älyrakennusta tarkasteltu tyypillisesti
energiatehokkuuden näkökulmasta ja hyvien sisäilmasto-olosuhteiden merkityksessä
rakennuksen käyttäjille on korostunut työskentelyn tuottavuus ja rakenteista sisäilmaan
tulevien epäpuhtauksien terveysvaikutukset. Covid-19 pandemian myötä keskiöön on
noussut kuitenkin myös ihmisistä itsestään peräisin olevien tarttuvien tautien
ehkäiseminen talotekniikan keinoin (ks. kuva 1). Yksi merkittävimpiä keinoja vaikuttaa
talotekniikalla tarttuvien tautien leviämiseen on ilmanvaihdon oikea käyttö.
Älyrakennuksen toiminnallisuuksien kannalta tarkasteltuna tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi rakennuksen käyttöasteen valvontaa ja ilmanvaihdon entistä
kohdennetumpaa ohjausta tämän avulla. Toisaalta integraatio mahdollistaa ihmisistä
itsestään kerätyn tiedon ja rakennuksen turvallisuusjärjestelmien tietojen yhdistämisen,
mikä voi tarjota apua esimerkiksi tartuntojen nopeampaan ja tarkempaan jäljitystyöhön.
Erilaisten mahdollisuuksien lisäksi tämä herättää kuitenkin kysymyksiä myös entistä
tarkemman valvonnan eettisistä puolista, joita on syytä tarkastella myös kehitettäessä
uudenlaisia tapoja käyttäjien seurantaan.

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
Erilaiset tekniset järjestelmät ja niiden välinen integraatio tarjoaa tänä päivänä
lukemattomia mahdollisuuksia valvoa ja ohjata rakennusten toimintaa ja sisäilmastoa.
Vaatii kuitenkin vielä paljon tutkimus- ja kehitystyötä määritellä ja löytää ne
toiminnallisuudet ja niiden vaatimat komponentit, joilla on merkittävää vaikutusta
tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemisessä. Myös lisääntyvään valvontaan liittyvät
eettiset näkökulmat vaativat syvällistä tarkastelua.
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Olosuhteiden mukavuuden ja energiatehokkuuden maksimoinnin lisäksi
älyrakennuksen tulee kyetä myös minimoimaan tarttuvien tautien
leviäminen.

 Tulevaisuuden älyrakennukset ja eri järjestelmien välinen integraatio
tarjoavat tähän entistä enemmän mahdollisuuksia.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Minkälaisilla taloteknisillä toiminnallisuuksilla voidaan vaikuttaa tehokkaasti
tarttuvien tautien leviämiseen?

 Minkälaisia komponentteja ja järjestelmiä rakennuksessa tulee olla, jotta
kyseiset toiminnallisuudet voidaan toteuttaa?

 Minkälaisia eettisiä haasteita muodostuu lisääntyvän ja
henkilökohtaisemman valvonnan seurauksena?


