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Tutkimushankkeen tausta
RealGO – Voittavat liiketoimintamallit ja talotekniikka digitaalisuuden aikakaudella tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää ratkaisumalleja, joilla voidaan edistää laadukkaiden,
digitaalisuutta hyödyntävien sähkö- ja muiden taloteknisten ratkaisujen yleistymistä kiinteistö- ja
rakennussektorilla. Tutkimus käytti alusta- ja palveluliiketoiminnan malleja laadukkaan
talotekniikan hyötyjen konkretisoimiseksi omistajalle ja käyttäjälle.
Hankkeen johtamisesta ja koordinaatiosta vastasi Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön
laitoksen Kiinteistöliiketoiminnan tutkimusryhmä. Tutkimus toteutettiin poikkitieteellisessä
yhteistyössä Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI-tutkimusryhmän, Tietotekniikan
laitoksen, Aalto IT:n sekä Aalto-yliopistokiinteistöjen kanssa.
Hankkeen rahoittajina ovat STUL/Tiklin sähköasennusalan rahasto, Sähköturvallisuuden
edistämiskeskus STEK, Rakennustuotteiden laatu säätiö sekä Aalto-yliopisto. Ajallisesti hanke
sijoittui välille 6/2017 – 9/2018.
Hankkeessa tehdyn tutkimuksen tuloksista tehtiin kaksi diplomityötä, akateeminen lehtiartikkeli
sekä kaksi konferenssiesitystä:
Janhunen, E. 2018: Real estate and construction sector investment logic on smart buildings,
Master’s Thesis, School of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Aalto University.
Janhunen, E. 2018/2019: Akateeminen lehtiartikkeli, julkaistaan vuodenvaihteessa 2018-2019.
Kopra, J. 2018: Smart Room Systems for Retrofitted Educational Buildings, Master’s Thesis, School
of Engineering, Department of Energy Technology, Aalto University.
Kopra, J. 2018: Posteri Roomvent 2018 -konferenssissa Espoossa 2.-5. kesäkuuta 2018.
Kosonen, R. 2018: Esitys World Summit on Digital Built Environment WDBE 2018 -konferenssissa
Helsingissä 11.-12. syyskuuta 2018.

Aalto-yliopiston diplomityöt ovat saatavilla internetissä: https://aaltodoc.aalto.fi
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1 Johdanto
Digitalisaatio on suurin yksittäinen, kaikkia yrityksiä koskettava trendi ja se tulee asiantuntijoiden
mukaan muuttamaan yhteiskuntaa enemmän kuin höyrykone tai sähkö aikoinaan (Iyer &
Venkatraman 2015, Brynjolfsson & McAfee 2014). Digitalisaation arvoperustainen määritelmä ITsanakirja Gartnerin mukaan on suomennettuna: ”Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisten
teknologioiden käyttöä liiketoimintamallin muuttamiseen, uusien tulovirtojen luomiseen sekä
arvonmuodostusmahdollisuuksien hyödyntämiseen; se on digitaaliseen liiketoimintaan siirtymisen
prosessi” (Gartner 2018). Business Finlandin laatima ”Digitaalisen alustatalouden tiekartasto”
kuvaa digitalisoitumiseen liittyvää murrosta seuraavasti: ”Tietotekniset ratkaisut kehittyvät
liiketoimintaa ja asiakasprosesseja avustavista laite-ohjelmistokokonaisuuksista koko operatiivisen
liiketoiminnan moottoriksi” (Viitanen et al. 2017). Digitalisaatio vaikuttaisi olevan kaikkien
yritysten strategiassa toimialasta riippumatta, vaikka läheskään kaikki eivät vielä tiedä mitä se
omassa liiketoiminnassa tarkalleen ottaen tarkoittaa.
Digitalisaation keskeisimpänä uutena resurssina on data, jonka avulla voidaan tuottaa lisäarvoa
sekä data-analyysin että liiketoiminnan transformaation kautta. Uutta dataa tuotetaan
päätähuimaavalla nopeudella. Aikojen alusta vuoteen 2003 dataa oli tuotettu yhteensä viisi
exabittiä (5 miljardia gigabittiä). Nykyään sama määrä dataa tuotetaan kahdessa päivässä. Dataa
hyödyntävät yritykset analysoivat sitä saadakseen uusia näkökulmia menestyksekkääseen
päätöksentekoon. Toisaalta jo pitkällekin ehtineet toimijat ovat vasta raaputtaneet niiden
mahdollisuuksien pintaa, joita datan hyödyntäminen voi tuoda tullessaan. (Brock et al. 2013)
Kirjallisuuden perusteella yritykset ovat olleet viime vuosina siirtymässä ensimmäisen vaiheen
itsenäisistä digitaalisista sovelluksista toisen vaiheen toimialojen välisiin sovelluskokonaisuuksiin
(Iyer & Venkatraman 2015). Vaikka itsenäisesti toimivia tuotteita ja laitteita pystytään
etäohjaamaan ja niiden keräämän datan avulla pystytään kehittämään entistä paremmin
käyttötarkoituksia palvelevia tuotteita ja sovelluksia, toimialojen välisten sovelluskokonaisuuksien
myötä pystytään reilusti runsaampaan asiakasarvon tuotantoon. Esimerkkinä tästä älykkäiden
rakennusten saralta voi mainita Googlen Protect-palovaroittimen, joka savua havaitessaan aktivoi
kameran, ottaa kuvia vakuutusasioita varten sekä sulkee lämmitysjärjestelmän (Iyer &
Venkatraman 2015).
Kiinteistö- ja rakennussektorit ovat edenneet McKinsey & Company:n selvityksen ”Digital America:
A Tale of Haves and Have-Mores” mukaan Yhdysvalloissa digitalisaation suhteen hieman
hitaammin pisimmälle ehtineisiin sektoreihin, kuten ICT- media- ja konsulttipalveluihin, verrattuna
(Manyika et al. 2015). Olettaen, että tilanne on pääpiirteittäin sama myös Suomessa, tulokset voi
nähdä myös positiivisessa valossa, sillä liiketoiminnan transformaatiossa voidaan vielä tavoitella
myös ”matalalla roikkuvia omenoita” edelläkävijöitä seuraamalla. McKinsey & Companyn
selvityksen mukaiset eri sektoreiden digitalisoitumisasteet on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1: Toimialojen digitisoitumisasteet Yhdysvalloissa (Manyika et al. 2015)
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Älykkäät rakennukset ovat yksi digitalisaation näkyvimpiä ilmentymiä KIRA-sektorilla. Siemensin
määritelmän mukaan: ”Älykkäät rakennukset ovat dynaamista omaisuutta (dynamic assets), jotka
parantavat käyttäjien viihtyvyyttä, pienentävät energiakustannuksia ja kommunikoivat ongelmista.
Älykkäiden rakennusten odotetaan myös toimivan yhteistyössä rakennuksen ulkopuolisen
elementtien, kuten sähköverkkojen, ympäristöolosuhteiden sekä organisaatioiden kutsumusten
(mission), kanssa” (Siemens Industry Inc. 2016). Näitä odotuksia täyttääkseen älykkäät
rakennukset on varustettu muun muassa sensoreilla, esineiden internetin (IoT) laitteilla ja
älykkäällä talotekniikalla, jotka mahdollistavat datan keräämisen sekä älykkäiden palveluiden
tuotannon (Balta-Ozkan et al. 2013).
Rakennusten älykkyydelle on jo kehitetty arviointikehikoita, joista yksi ajankohtaisimmista on EU:n
rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD:n (Energy Performance of Building Directives) SRI
(smart readiness indicator). Kestävän kehityksen periaatteet ovat olleet vahvana
taustavaikuttajana SRI:n kehityksessä, mutta SRI:n mukaisessa älykkäässä rakennuksessa on
huomioitu myös muun muassa käyttömukavuus- ja helppokäyttöisyysnäkökulmia.
Kulmakivinä älykkäiden palveluiden tuotannossa on edistyksellisen talotekniikan lisäksi
rakennuksen käyttäjien ja heidän preferenssiensä tunnistaminen joko passiivisesti tai
osallistamalla heidät palveluntuotantoon. Lopputuloksena saadaan tuotettua parempi
käyttökokemus rakennuksen käyttäjälle sekä säästettyä arvokkaita resursseja, kun ei ole tuotettu
palvelua, jota käyttäjä ei tarvitse.
Vaikka älykkäiden rakennusten hyödyt käyttäjille ovat helposti tunnistettavissa, ei niihin
investoiminen ole toistaiseksi houkutellut sijoittajia laajassa mittakaavassa (Janhunen 2018). Syinä
vaikuttaisivat olevan kiinteistösijoittajien investointilogiikka, joka ei vielä toistaiseksi ole
sisällyttänyt älykkäiden palveluiden potentiaalia arvonmuodostuksen laskelmiin. Uuden tiedon
tuottaminen ja viestintä älykkäiden palveluiden toteutuksesta ja hyödyistä on oleellista, jotta
älykäs teknologia ja niihin nojautuvat älykkäät palvelut nähdään jatkossa tuottoisana investointina
ylimääräisten kustannusten sijaan.
Tässä raportissa pureudutaan älykkäiden palveluiden suunnitteluun sekä toteutukseen, KIRAsektorilla toimivien sijoittajien investointilogiikkaan sekä rakennusten käyttäjien kokemuksiin
älykkäistä palveluista. Raportti jakautuu kolmeen pääosaan. Ensimmäisessä osassa (luku 2)
kuvataan alustaliiketoiminnan perusteet ja digitaaliseen alustaan perustuvan palvelumallin
kehittämisprosessi, komponentit sekä toimijoiden välinen yhteistyö. Toisessa osassa (luku 3)
pureudutaan älykkään talotekniikan mahdollisuuksiin kiinteistöjen arvonmuodostuksessa.
Kolmannessa osassa (luku 4) esitellään digitaalisia teknologioita, joilla voidaan tuottaa lisäarvoa
sekä kiinteistöjen käyttäjille että omistajille. Raportin lopuksi esitetään yhteenveto hankkeessa
tehdystä tutkimuksesta sekä toimialan kehittämiseen liittyviä ehdotuksia. Raportin liitteenä
on hankkeen päätöskokouksessa esitetty Powerpoint-yhteenveto tutkimuksen tuloksista.
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2 Digitaaliseen alustaan perustuvan palveluliiketoimintamallin
kehittäminen
Alustat ja alustaliiketoiminta ovat yksi digitalisaation näkyvimmistä ilmentymistä, joilla voidaan
tuottaa runsaasti lisäarvoa yhdistämällä tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja tarjontaa
digitaalisen kanavan, kuten mobiilisovellusten, kautta. Alustat mahdollistavat myös käyttäjien
tiiviin osallistamisen palveluntuotantoon, joka on omiaan lisäämään alustan tuottamaa lisäarvoa.
Pääosa alustoihin liittyvästä keskustelusta ja kirjallisuudesta keskittyy fyysisistä rajoitteista
irtautuneisiin esimerkkeihin, kuten Airbnb:hen ja Uberiin. Toisaalta myös fyysisten omistusten,
tuotteiden sekä perinteisten palveluiden integrointi menestyksekkääseen alustaliiketoimintaan on
mahdollista.
RealGO-hankkeessa selvitettiin ja demonstroitiin älykkäiden taloteknisten palveluiden uusia
arvontuotannon mahdollisuuksia alustatyyppisessä toimintaympäristössä. Tässä luvussa
johdatellaan ensin alustaliiketoiminnan perusasioihin, jonka jälkeen esitellään älykkään
taloteknisen palvelun tekninen toteutus ja kehitysprosessi. Luvun lopussa vedetään johtopäätöksiä
älykkään palvelun kehittämisestä ja hyödyistä alustatyyppisessä ympäristössä.

2.1 Siirtyminen alustaliiketoimintaan
Digitaaliset alustat ja alustatalous ovat muuttaneet liiketoimintaa läpi sektorirajojen. Uberilla,
maailman suurimmalla taksipalvelujen tarjoajalle ei ole autoja ja Airbnb, maailman suurin
majoituspalvelujen tarjoaja ei omista kiinteistöjä. Menestyneimpien alustaliiketoimintaa tekevien
yritysten räjähtävän kasvun takana on kysynnän ja tarjonnan kitkaton yhdistäminen, positiiviset
verkostovaikutukset ja käytännössä rajaton skaalautuvuus. Alustaliiketoiminnan huippuyritysten
moottorina on kysynnän ja tarjonnan yhdistämiseen perustuva teknologia ja
alustaliiketoimintamalli varsinaisten tuotannontekijöiden omistamisen sijaan.
Kaikilla toimialoilla ei ole tosin järkevää eikä edes mahdollista luopua kokonaan kiinteistä
omistuksista, mutta toimialasta riippumatta alustaliiketoiminnan keskiössä ovat datan hankinta,
datan jakaminen sekä datan hyödyntäminen. Alustoille on myös ominaista käyttäjien
osallistaminen palveluntuotantoon. Käyttäjien itsestään tarjoama data mahdollistaa räätälöidyn ja
on-demand palveluntuotannon sekä myös kohdennetun markkinoinnin, jota esim. Google ja
Facebook hyödyntävät alustaliiketoimintamallissaan. Käyttäjien osallistaminen
palveluntuotantoon mahdollistaa alustan tarjoaman jatkuvan kasvun ja tuo uusia käyttäjiä alustan
ympärille positiivisen verkostovaikutuksen myötä. Youtube, Instagram ja Facebook ovat
esimerkkejä käyttäjien luoman sisällön hyödyntämisestä alustan päätarjoamana.
Kirjallisuudessa (esim. Van Alstyne et al. 2016, Parker et al. 2016, Johnson 2017) ”perinteistä”,
fyysisiin tuotannontekijöihin ja klassiseen arvoketjuun perustuvaa liiketoimintaa kutsutaan
lineaariseksi (linear, pipeline). Lineaarisessa liiketoiminnassa raaka-aineet jalostetaan askeleittain
valmiiksi tuotteiksi ja tuotteen arvo lisääntyy jokaisella askeleella. Alustaliiketoimintaan
siirtyminen edellyttää van Alstynen et al. (2016) mukaan kolmea avainsiirtymää: resurssien
kontrolloimisesta resurssien orkestrointiin, sisäisestä optimoinnista ulkoiseen interaktioon ja
asiakasarvosta ekosysteemiarvoon. Parker et al. (2016) sekä Van Alstyne et al. (2016) ovat helposti
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lähestyttäviä lähteitä alustaliiketoiminnan periaatteiden ja mekanismien perusasioiden laajaalaiseen ymmärtämiseen.
Digitaalisten hyödykkeiden rajaton skaalautuvuuspotentiaali perustuu äärimmilleen pienennettyyn
marginaalikustannukseen: Johnsonin (2017) esimerkissä digitaalisen sovelluksen, musiikin tai
kirjan ensimmäinen kappale voi maksaa esim. 250 000 dollaria, mutta kaikki seuraavat kopiot ovat
käytännössä ilmaisia. Kun lisäksi digitaalisten hyödykkeiden jakelu on käytännössä ilmaista, uuden
asiakkaan palvelemisen kustannukset ovat yrityksille käytännössä nolla. Lineaarisesta, fyysisiin
tuotteisiin perustuvasta liiketoiminnasta digitaalisiin tuotteisiin ja lopulta alustaliiketoimintaan
siirtyminen on kuvattu Johnsonin (2017) mukaan kuvassa 2.

Kuva 2 Fyysisten ja digitaalisten tuotteiden ja palveluiden skaalautuminen (Johnson 2017)

Jokaisen alustaliiketoimintaan tähtäävän yrityksen on lopulta itse laadittava sopiva
liiketoimintamalli. Esimerkkien avulla voidaan kuitenkin johdatella ideoita alustojen suuntaan. Van
Alstyne et al. (2016) esittelee esimerkin Applesta puhelinvalmistajana, jolla ei käytännössä ollut
vuonna 2007 markkinaosuutta, mutta vuonna 2015 Applen omistamassa App Storessa oli 1,4
miljoonaa sovellusta ja se oli kerryttänyt kumulatiivisesti sovelluskehittäjille 25 miljardia dollaria.
Applen menestyksen taustalla olivat Applen näkemys iPhone-puhelimesta sekä iOSkäyttöjärjestelmästä tuotteen tai palvelukäyttöliittymän sijaan välineenä kuluttajien ja
palveluntarjoajien yhdistämiseen. App Store -sovelluskaupan kautta Apple yhdisti
sovelluskehittäjät ja sovellusten käyttäjät kaksisuuntaisessa markkinassa, josta oli hyötyä
kummallekin osapuolelle. Kun App Store -ympäristöön liittyi joko uusi kehittäjä tai käyttäjä,
kaksisuuntaisessa markkinassa kumpikin osapuoli sai lisäarvoa positiivisten verkostovaikutusten
kautta, joka on yksi alustaliiketoiminnan ydinmekanismeja. Toisin kuin Uber tai Airbnb, Applen
liiketoimintaan kuuluu olennaisena fyysiset tuotteet eli matkapuhelimet. Kun sen päälle
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rakennettiin sovelluskauppa, joka yhdistää sovellusten kehittäjät ja matkapuhelimen käyttäjät,
Applella oli tehokkaasti skaalautuva digitaalinen alustaliiketoiminta.
Johnson (2017) esittelee erinomaisella esimerkillä, miten Amazon harjoittaa rinnakkain puhtaasti
lineaarista- sekä alustaliiketoimintaa, niiden tukiessa toisiaan. Amazonin verkkokauppa on
Amazonin itse tarjoamien tuotteiden suhteen pohjimmiltaan tuotekeskeistä vähittäiskauppaa,
jossa Amazon hankkii fyysisen tuotteen tilausta kohti ja hoitaa logistiikan ym. vähittäiskauppaan
kuuluvat toimitusketjun vaiheet, vaikka kauppapaikka onkin digitaalinen. Toisaalta verkkokaupan
ulkopuolisten myyjien asiakkailleen käymä kauppa on Amazonin näkökulmasta puhdasta
alustaliiketoimintaa, jossa yhdistetään kysyntä ja tarjonta, omistetaan ainoastaan digitaalinen
kauppapaikka ja kotiutetaan arvoa esim. suhteellisella osuudella myynnistä, myyjien kiinteillä
maksuilla tai myymällä kohdennettuja mainoksia käyttäjille. Amazonin alustaliiketoiminnassa on
vahva verkostovaikutus- sekä skaalautuvuuspotentiaali.
Amazon hyödyntää mielenkiintoisesti alustaliiketoimintaansa lineaarisen liiketoiminnan
tukemisessa. Amazon saa verkkokaupan kautta käsiinsä valtavan määrän dataa muiden tekemien
kauppojen yksityiskohdista, kuten trendeistä, demografisista ja maantieteellisistä tekijöistä sekä
myyntihinnoista. Data-analyysiin perustuvalla päätöksenteolla Amazon pystyy tekemään
strategisesti erittäin valveutuneita valintoja oman tarjoamansa suhteen.
Lineaarisen ja alustaliiketoimintansa välissä Amazon harjoittaa vielä ”hybridiliiketoimintaa”
Fulfillment by Amazon -palvelullaan, jossa se tarjoaa omia varastointi- ja logistiikkapalveluitaan
verkkokaupan ulkoisille myyjille. Näin Amazon hyödyntää parhaimmillaan vajaakäytössä olevia
logistiikka- ja varastointiresurssejaan, parantaa lineaarisen liiketoimintansa kannattavuutta sekä
vahvistaa alustaliiketoimintansa positiivisia verkostovaikutuksia tekemällä verkkokauppaansa
houkuttelevammaksi ulkoisille myyjille. Kuvitus Amazonin lineaarisesta, hybridimallisesta sekä
alustatyyppisestä liiketoiminnasta esitetään kuvassa 3.

LINEAR / PIPELINE

Amazon own
products

Products
Data

PLATFORM

Fulfillment by
Amazon

Amazon
Marketplace
Amazon Customers

Kuva 3 Amazonin liiketoiminta lineaarisen ja alustamallin välillä
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3rd party
sellers

2.2 Palvelumallin kehittäminen: Case Aalto Space Sisäilmapalvelu
Älykkään taloteknisen palvelun kehittämisen tausta
Älykkään, alustatyyppisellä sovelluksella toteutetun taloteknisen palvelun kehittämistä
demonstroitiin Otaniemen kampuksella Aalto Space -mobiilisovelluksen ympärillä. Aalto Space:n
kautta tarjotaan digitaalisia palveluita yliopistotilojen käyttäjille. Aalto Space:n perusominaisuuksia
ovat tilavaraukset mobiililaitteilla sekä navigaatiopalvelut kampusrakennuksissa ja ulkotiloissa.
Aalto Space -sovelluksen omistaa Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) ja pääkehittäjänä on toiminut
Kisko Labs. Lisätietoja Aalto Space -sovelluksesta on saatavilla Internetissä osoitteessa:
https://aaltocre.fi/aaltospace/
Aalto Space -sovellus on erinomainen tapausesimerkki älykkäiden taloteknisten palveluiden
tutkimiseen alustatyyppisessä toimintaympäristössä. Aalto Space:lla on suuri, vakiintuneiden
käyttäjien joukko, joten uudella palvelulla on paljon välitöntä käyttäjäpotentiaalia: Aalto Space sovellusta on ladattu noin 8000 kertaa ja yliopisto-opiskelijat ovat avoimia ja aktiivisia uusien
palveluiden kokeilijoita. Lisäksi alustatyyppisissä ratkaisuissa uusien ominaisuuksien kehittäminen
on jatkuvan käyttäjäpalautteen takia perinteistä palvelukehitystä tehokkaampaa.
RealGO-hankkeen tavoitteiden mukaisesti kehitettäväksi palveluksi valikoitiin alustatyppisen
mobiilisovelluksen päälle kehitetty, käyttäjäpreferenssien perusteella säätyvä Aalto Space
Sisäilmapalvelu. Sisäilmapalvelussa käyttäjälle tarjotaan sisäilman lämpötilan ja ilmanvaihdon
voimakkuuden säätömahdollisuudet mobiilisovelluksella sekä digitaalinen palautekanava.
Kansainväliset esimerkit ovat ohjanneet tutkimuksen suuntaa: Berkeleyn yliopistossa, Kaliforniassa
on käytössä innovatiivinen Comfy-sovellus joka tarjoaa vastaavantyyppistä palvelua (Comfy 2018).
Aalto Space Sisäilmapalvelu toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa Otaniemen kampuksen
Kandidaattikeskuksen Y-siiven ryhmätyötiloissa Espoossa, osoitteessa Otakaari 1. Tilat ovat sekä
opiskelijoiden että henkilökunnan varattavissa maksimissaan 90 minuutiksi kerrallaan. Aalto Space
Sisäilmapalvelu -tapaustutkimuksen tuloksena esitellään ohjekirja palveluekosysteemin
kehittämiseksi alustatyyppisessä toimintaympäristössä.
Rakennetun ympäristön älykkäiden digitaalisten palveluiden toteuttamisen yhtenä suurimmista,
jollei suurimpana, haasteena on monitoimialaisen yhteistyöverkoston osaamisen yhteen
kokoaminen sekä kokonaisuuden koordinointi, sillä kiinteistö- ja rakennussektorin toimijoilla ei
yleensä ole osaamista sovellusten tuottamisesta, digitaalisista käyttöliittymistä tai tietoliikenteen
ja tietojärjestelmien integraatiosta. Toisaalta vaatimus rakentamisen sekä talotekniikan
tuntemuksesta on toistaiseksi pitänyt IT-alan yritykset loitolla taloteknisten palveluiden
tuottamisesta muutamia globaaleja suuryrityksiä, kuten Google, lukuun ottamatta. Lisäksi
kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien intressit eivät useinkaan kohtaa ja älykkäiden palveluiden
hyödyt eivät vaikuta investointipäätöksiin. Aalto Space Sisäilmapalvelun toteutuksen yksi
tärkeimmistä opeista onkin älykkään taloteknisen palvelun kehittämisessä tarvittavan
toimijaverkostojen kuvaaminen sekä vastuunjaot eri osapuolten välillä.
Aalto Space Sisäilmapalvelulla tarjotaan tilojen käyttäjille räätälöityä lämpötilaa sekä ilmanvaihdon
voimakkuutta palvelua tukevissa ryhmätyötiloissa. Lämpötila voidaan säätää kaksi astetta
viileämmäksi tai lämpimämmäksi automaattiasetukseen verrattuna. Kahden asteen
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säätömahdollisuus nähtiin sopivaksi, sillä se on tuntuva muutos vallitsevaan olosuhteeseen
verrattuna ja toisaalta sen toteuttaminen on realistista tilavarauksen maksimissaan 90 minuutin
kesto huomioiden. Ilmanvaihdon suhteen Kandidaattikeskuksen ilmanvaihtojärjestelmä asetti
palvelulle omat rajoitteensa. Paras mahdollinen palvelun laatu nähtiin saavutettavaksi keskitetyn
ilmanvaihdon huonekohtaisia peltejä ohjaamalla. Automaattiasetuksen lisäksi, jossa pellit ovat
auki välillä 50% - 100%, käyttäjä pystyy ”Boost” -asetuksella avaamaan pellit asetukseen 100%.
Tilavarauksen päätyttyä sekä lämpötila että ilmanvaihto palaavat oletusasetuksille.
Aalto Space Sisäilmapalvelussa hyödynnetään Kandidaattikeskuksen tavanomaisen lämmitys- ja
ilmanvaihtojärjestelmän sekä ACRE:n Aalto Space -mobiilisovelluksen lisäksi Fidelixin ja Fourdegin
älykkäitä taloteknisiä järjestelmiä sekä Kisko Labsin ja Aalto IT:n tietoliikenneinfrastruktuuria.
Sovelluksen hyödyt useille osapuolille ovat selkeät: kampustilojen käyttäjille tarjotaan parempaa
sisäilmaa räätälöidyn palvelun muodossa ja samaan aikaan tehostetaan resurssienkäyttöä ”on
demand” -hengessä välttämällä palveluntuotantoa, kun sille ei ole tarvetta. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että kylmällä säällä ei tarvitse lämmittää tiloja automaattiseen asetusarvoon saakka,
mikäli käyttäjä itse asiassa viihtyy paremmin viileämmässä sisälämpötilassa. Näin tuotetaan
parhaimmassa tapauksessa samaan aikaan käyttäjälle lisäarvoa ja säästetään lämmitysenergiaa.
Vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen tilojen käyttäjille on omiaan nostamaan
käyttäjätyytyväisyyttä. Toisaalta taloteknisten järjestelmien kaikkien säätöjen ”avaaminen” tilojen
käyttäjille johtaisi helposti huonosti toimivaan lopputulokseen koko järjestelmän toiminnan
kannalta. Aalto Space Sisäilmapalvelun säätömahdollisuudet nähtiin onnistuneeksi kompromissiksi
käyttäjien säätömahdollisuuksien ja toimivan kokonaisuuden ylläpitämisen suhteen.
Älykkään taloteknisen palvelun tekninen toteutus
Digitaalista ulottuvuutta hyödyntävän palvelun kehittäminen poikkeaa perinteisistä kiinteistö- ja
rakennussektorin palvelukehityksestä etenkin kehityksessä tarvittavan kumppaniverkoston
monialaisuuden suhteen. Aalto Space Sisäilmapalvelun -tyyppisen älykkään taloteknisen palvelun
kehittäminen ja toteuttaminen vaatii osaamista ainakin kiinteistöliiketoiminnan, tietoliikenteen,
tietojärjestelmien, sovelluskehityksen sekä talotekniikan alueilla. Tässä alaluvussa kuvataan
palvelun kehittämisessä tarvittava yhteistyöverkosto ja palvelun tekninen toiminta.
Kokonaisuuden havainnollistava Aalto Space Sisäilmapalvelun tietoliikennemalli esitellään ensin
kaaviossa 1. Tekninen toteutus kuvataan sanallisesti kaavion jälkeen.
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AALTO SPACE APP & KISKO LABS MIDDLEWARE

Aalto Space Front
iOS and Android OS:s
User interface for using the service
•
Delivers space reservation and service requests to Aalto
Space Middleware

Aalto Space Middleware
Provides data connection for Aalto Space Front
•
Delivers space reservation & service requests forward
•
Communicates with Smart Campus through Integration
Service and confirms that the indoor climate service is
available in the space
•
Delivers service confirmations to Aalto Space Front

Aalto Integration Service

AZURE AD
Database of external Aalto users

AALTO AD
Database of internal Aalto users

ASIO

SmartCampus

Central space and asset database
•
Space & asset management
•
Reservation management

Service for building automation integration
•
Checks if the Indoor Climate Service is available in the
space.
•
Piloting phase spaces: ”U101, U103, U105, U106, U108,
U109”.
•
Indoor Climate Service functionalities:
•
Air Conditioning: current → 100%
•
Temperature: current → +2/-2 C
•
Delivers service requests to building automation
•
Delivers service confirmation to Integration Service

Fourdeg service for remote
thermostats
•
Receives service requests
and delivers them to
Fourdeg thermostats

Caches selected ASIO data
•
Reduces data traffic to ASIO

Fidelix Building
Automation
•

LEGEND

Adjusts AC settings (room
specific ventilation sheets)

Fourdeg Thermostats
•

Adjust radiator
temperatures

Kaavio 1 Aalto Space Sisäilmapalvelun tietoliikennemalli
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EXTERNAL
CLOUD
SERVICES

HANDHELD
DEVICES

AALTO IT
INFRASTRUCTURE

BUILDING
AUTOMATION
HARDWARE

BUILDING AUTOMATION AND RELATED CLOUD SERVICES

Fourdeg Cloud Service

ASIO Cache

AALTO IT LOCAL & CLOUD SERVICES

Integrates services to Aalto IT infrastructure
•
Connects Aalto Space Middleware to ASIO, which keeps
track of spaces, assets and reservations
•
Authenticates external/internal users using Aalto AD and
Azure AD

Aalto Space Sisäilmapalvelun tekninen toteutus käyttäjän mobiililaitteilla toimivan sovelluksen, eli
Aalto Space -käyttöliittymän ympärillä, on hyvinkin kaukana KIRA-sektorin perinteisestä
palvelukehityksestä. Ohjelmistontuottaja Kisko Labsin kehittämän Aalto Space -sovelluksen
käyttöliittymää kutsutaan Aalto Space Front:iksi, jolla käyttäjät voivat käyttää Sisäilmapalvelun
lisäksi kaikkia muitakin Aalto Space -palveluita. Aalto Space:n perusominaisuuksiin kuuluva
tilanvarausnäkymä esitetään kuvassa 4. Aalto Space Sisäilmapalvelun käyttäjänäkymä on esitetään
kuvassa 5.

Kuva 4 Aalto Space Front: Tilavarausnäkymä (iOS)

Kuva 5 Aalto Space Front: Sisäilmapalvelu (iOS)

Aalto Space Sisäilmapalvelun toteutuksessa hyödynnetään ulkoisia pilvipalveluita, jotka
integroidaan paikalliseen tietoliikenneinfrastruktuuriin. Aalto Space Front keskustelee Kisko Labsin
pilvipalvelu Aalto Space Middleware:n kanssa, joka välittää Front:in kautta syötetyt tilavaraukset
sekä Sisäilmapalvelun palvelupyynnöt eteenpäin Aalto IT:n tietojärjestelmiin.
Eri tietoliikennekokonaisuuksien yhteensovittamista pidetään yleensä monimutkaisten
digitaalisten palvelukokonaisuuksien haastavimpana tehtävänä, varsinkin kun toteutuksessa on
useita eri osapuolia. Aalto IT:n kehittämän ja hallinnoiman Integraatiopalvelun tehtävä on
integroida eri protokollilla toimivat palvelut yhteensopiviksi Aallon IT-infrastruktuurin kanssa.
Tilavarausten suhteen Integraatiopalvelu mahdollistaa Aalto Space Middleware:n ja Aalto-
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yliopiston tila- ja resurssitietokanta ASIO:n välisen kommunikaation. Integraatiopalvelu hyödyntää
Aalto AD ja Azure AD -tietokantoja Aalto Space -käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnassa.
Middleware selvittää ASIO:sta tilojen varaustilanteen sekä kirjaa uudet varaukset. ASIOjärjestelmän ruuhkautumisen välttämiseksi pyritään hyödyntämään ASIO Cache rinnakkaisjärjestelmää, johon on ”peilattu” ASIO:n tärkeimmät tiedot. Kun käyttöoikeudet on
varmistettu Aalto AD ja Azure AD -järjestelmistä ja tilavarausasiat ovat kunnossa, siirtää
Integraatiopalvelu palvelupyynnön eteenpäin.
Aalto Space Sisäilmapalvelu hyödyntää Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksen kehittämää
SmartCampus-palvelua, joka on kehitetty etäohjattavien taloteknisten järjestelmien
integroimiseen Aalto IT:n tietoliikenneinfrastruktuurin. Aalto Space Middleware kommunikoi
Integraatiopalvelun yhdistämänä SmartCampus -palvelun kanssa ja tarkistaa palvelupyynnön
saapuessa, että palvelupyyntöä koskevassa tilassa on mahdollista tuottaa Sisäilmapalvelua.
Sisäilmapalvelua tukevat tilat on luetteloitu SmartCampus-palvelussa. Vastaanotettuaan
palvelupyynnön Integraatiopalvelulta ja varmistettuaan, että tila tukee Sisäilmapalvelua,
SmartCampus lähettää palvelupyynnöt eteenpäin talotekniikalle, joka jakautuu lämmitykseen ja
ilmanvaihtoon. Lopulta Middleware välittää Aallon järjestelmistä palaavat palvelukuittaukset Aalto
Space Front:ille.
Palvelun toteutuksen viimeisenä lenkkinä on fyysinen talotekninen järjestelmä, joskin
etäohjattavuudella ja ulkoisella pilvipalvelulla varustettuna. Lämmityksen osalta SmartCampus
lähettää palvelupyynnön Aalto-yliopiston IT-infrastruktuurista Fourdeg:in pilvipalveluun, joka
välittää pyynnön Sisäilmapalvelulla varustetuissa sijoissa sijaitseville Fourdeg:n etäohjattaville
radiaattoritermostaateille. Ilmanvaihdon osalta SmartCampus lähettää palvelupyynnön Fidelix:n
taloautomaatiolle, joka säätää ilmanvaihtojärjestelmän huonekohtaisia ilmanvaihtopeltejä.

2.3 Johtopäätökset älykkään palvelun kehittämisestä
Kiinteistön käyttäjälle ja omistajalle lisäarvoa tuottavaa palvelua demonstroitiin Aalto Space
Sisäilmapalvelu -tapaustutkimuksena. Aalto Space Sisäilmapalvelulla tilojen käyttäjät voivat
vaikuttaa sisäolosuhteeseen räätälöidyn, on-demand-periaattella toimivan palvelun avulla, joka on
kehitetty alustatyyppisen Aalto Space -mobiilipalvelun ominaisuudeksi. Palvelu parantaa
käyttäjien työskentelyolosuhteita tiloissa, vähentää tyytymättömyyttä sisäilmaan lisääntyneiden
vaikutusmahdollisuuksien myötä sekä säästää energiaa, kun tarpeetonta palvelua ei tarvitse
tuottaa.
Älykkään palvelun tekninen toteutus vaatii taloteknisten laitteistojen lisäksi
tietoliikenneinfrastruktuuria, pilvipalveluita sekä mobiililaitteistoa sovelluksineen.
Tietoliikenneverkkoja ja -palveluita ylläpitävät tahot, sovelluskehittäjät sekä digitaalisia palveluita
integroivat asiantuntijat ovat Aalto Space Sisäilmapalvelun kehityksessä tiiviisti mukana olleita
tahoja, jotka eivät yleensä osallistu KIRA-sektorin palveluiden suunnitteluun tai toteutukseen.
Tällaisten yhteistyöverkostojen luominen ja hallinta on kuitenkin kriittistä tulevaisuudessa uutta
arvoa luovien, älykkäiden taloteknisten palveluiden kehityksessä. RealGO-hankkeen kannalta
oleellisin tulos oli älykkään palvelun tuottamisen ”ohjekirja”, jossa havainnollistetaan
alustaekosysteemin tyyppisesti toimivan sovelluksen kehityksen tehtävät, vastuut ja roolit.
”Ohjekirjaa” voidaan käyttää avuksi älykkäiden taloteknisten palvelujen kehityksessä kiinteistö- ja
rakennussektorin ulkopuolisten kehityskumppanien kanssa.
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3 Laadukkaan talotekniikan rahataloudelliset hyödyt
Älykkäät, tilojen käyttäjälle lisäarvoa tuottavat palvelut edellyttävät yleensä edistyksellistä
tekniikkaa. Viime vuosikymmeninä tämä on tarkoittanut kehittyviä taloteknisiä järjestelmiä sekä
tietoliikennevalmiuksia. Lisäksi moderneissa älykkäissä rakennuksissa tarvitaan sensoreita datan
tuottamiseen tiloista ja käyttäjistä sekä uusinta talotekniikkaa räätälöityjen palveluiden
resurssitehokkaaseen tuottamiseen digitaalisia signaaleja hyödyntämällä.
Edistykselliseen talotekniikkaan liittyvä ”lisäinvestointi” vaatii kuitenkin perustelunsa. Perinteisesti
lisäinvestointeja on perusteltu pienentyneellä energiankulutuksella, jolloin voidaankin saada
yhtälöstä kannattava investointilaskelma. Nykyinen energiankulutukseen keskittyvä älykkään
talotekniikan investointilogiikka jättää kuitenkin innovatiivisten digitaalisten palveluiden hyödyt
huomioimatta. Tässä luvussa paneudutaan ensin älykkäät palvelut mahdollistavan talotekniikan
kustannuksiin. Seuraavaksi osoitetaan älyrakennuksiin liittyvän investointilogiikan muuttujat ja
vaihteluvälit tarkoitukseen kehitetyllä laskentatyökalulla. Luvun lopussa esitetään tutkimuksen
johtopäätöksiä.

3.1 Taloteknisten järjestelmien kustannusten kehitys digitalisaation aikakaudelle
saavuttaessa
RealGO-hankkeessa selvitettiin talotekniikan hintakehitystä rakennushankkeiden kustannuksista
viime vuosikymmenten aikana. Selvityksen motiivina oli hahmottaa, näkyykö modernilla
talotekniikalla varustettujen rakennusten ja viime vuosina jopa älyrakennusten yleistyminen
rakentamisen kustannusjakaumissa. Selvitys laadittiin Haahtela-kehityksen Talonrakennuksen
kustannustieto -kirjojen perusteella. Selvitys toteutettiin vuosilta 1990, 1995, 2000, 2003, 2007,
2008, 2011 ja 2014. Talonrakennuksen kustannustiedon kustannukset ovat ns. ”niukkoja
minimejä” eli tyypillisesti rakennukset varustellaan kattavammin. Kustannukset eivät sisällä tontin
hintaa eikä kehittäjän katetta.
Yleisesti tekniikkaosien osuus rakentamisen kustannuksista neliötä kohden on vaihdellut
tarkastelujakson aikana kerrostaloissa noin 120 ja 220 euron, rivitaloissa 140 ja 180 euron ja
toimistorakennuksissa 190 ja 330 euron välillä. Kaikki kustannukset ovat indeksoitu vuoden 2014
rakennuskustannusindeksin mukaan. Euromääräiset rakennuskustannukset rakennustyypeittäin
on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6 Tekniikkaosien rakennuskustannukset eri rakennustyypeissä

Tarkasteltaessa talotekniikan kustannusten suhteellisia osuuksia rakennushankkeesta, ne ovat
kerrostaloissa 14 ja 18 prosentin, rivitaloissa 12 ja 16 prosentin ja toimistorakennuksissa 17 ja 22
prosentin välillä. Vuodesta 2003 alkaen tutkimusmateriaalista selvitettiin myös tekniikkaosien,
jotka sisältävät erittäin vaativan ilmanvaihdon sekä teletekniikan, vaikutusta rakennushankkeiden
kustannuksiin. Kerrostaloissa tekniikkaosien kustannukset olivat tällöin noin 410 ja 440 euron,
rivitaloissa 390 ja 430 euron ja toimistorakennuksissa 550 ja 580 euron välillä. Erittäin vaativan
ilmanvaihdon ja teletekniikan sisältävien tekniikkaosien suhteelliset osuudet ovat kerrostaloissa
noin 30 prosenttia, rivitaloissa 26 prosenttia ja toimistorakennuksissa 33 prosenttia hankkeesta.
Tekniikkaosien suhteelliset osuudet rakennushankkeiden kustannuksista on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7 Tekniikkaosien suhteelliset osuudet rakennushankkeiden kustannuksista

Tuloksia tarkasteltaessa on huomionarvoista, että vaikka rakennusten talotekniset järjestelmät
ovat kehittyneet muun muassa energiatehokkuusvaatimusten myötä, ei niiden suhteellinen osuus
rakennushankkeen kustannuksista näytä juuri nousseen. Haastatellun talonrakennuksen
asiantuntijan mukaan yhtenä syynä suhteellisten kustannusten pysymiseen melko stabiilina, tai
jopa laskevana, saattaa olla muiden kalliimpien rakennusosien määrän suhteellinen kasvu, sillä
esimerkiksi julkisivujen monimuotoistuminen on saattanut kasvattaa hankkeen kustannuksia
tekniikkaosia enemmän (Säynäjoki 2017).
Moderneja älyrakennuksia rakennettaessa kustannustason eron tavalliseen rakennukseen voidaan
suoraviivaistettuna olettaa olevan vertailun mukaisen tavanomaisen ja erittäin vaativalla
ilmanvaihdolla ja teletekniikalla varustetun talotekniikan välinen ero. Selvityksen mukaan
vaativalla ilmanvaihdolla ja teletekniikalla varustettu rakennus on kerrostalojen tapauksessa noin
210 euroa, rivitalojen tapauksessa 240 euroa ja toimistorakennusten tapauksessa noin 260 euroa
tavanomaisilla tekniikkaosilla varustettua rakennusta kalliimpi rakentaa bruttoneliötä kohden.
Tämän voisi olettaa olevan minimikustannus älyrakennuksia rakennettaessa ja vähintään tähän
kustannuseroon tulisi suhteuttaa älykkäistä palveluista omistajille ja käyttäjille aiheutuva lisäarvo.

3.2 Rakennusten älykkyyteen investoimisen kannattavuus
Vaikka älykkäitä palveluita on jo saatavilla, hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan älykkäisiin
rakennuksiin investoiminen ei vaikuttaisi olevan vielä erityisen houkuttelevaa kiinteistösijoittajien
keskuudessa (Janhunen 2018). Merkittävä syy investointien vähäisyyteen on löydettävissä
kiinteistöalan investorilogiikassa, jossa tähdätään tyypillisesti kiinteistön arvon maksimointiin eri
aikajänteillä. Vimpari & Junnilan (2017) mukaan suoraviivaistettu kiinteistön arvo määräytyy
laskukaavalla:
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𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡ö𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 =

𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 − 𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑣𝑎𝑎𝑡𝑖𝑚𝑢𝑠

Älykkään rakennuksen suurempi investointikustannus sijoittuu kaavassa kiinteistökustannuksiin
lisääntyneiden pääomakustannusten muodossa. Jotta älykkään rakennuksen rakennuttaminen
voitaisiin nähdä sijoituksena kustannuksen sijaan, tulisi kiinteistön arvonmuodostuksen muiden
komponenttien kompensoida suurempi rakennuskustannus. Älykkään tekniikan ja palveluiden
seurauksena aiheutuvat tuotot, kustannukset ja riskit vaikuttavat samanaikaisesti laskukaavan eri
komponenteissa ja määrittävät lopulta investoinnin kannattavuuden. Seuraavaksi esitellään
lyhyesti älykkääseen rakennukseen investoimisen logiikkaa käyttäen rakenteena kiinteistön
arvonmuodostuksen kaavaa.
Vuokratuotto
Tuotolla tarkoitetaan sijoitetusta pääomasta tietyllä aikavälillä saatavaa korvausta (RAKLI 2012).
Kiinteistösijoittamisen tuotot realisoituvat useimmiten tiloista maksettavien vuokrien muodossa.
Älykkään rakennuksen rakentaminen on tavanomaista rakennusta kalliimpaa. Älykkääseen
rakennukseen investoimisen motiivina investorin tulisi saada suurempaa kuukausivuokraa neliötä
kohden tavanomaiseen rakennukseen verrattuna. Älykkään rakennuksen mahdollistamien
älykkäiden palveluiden lisäarvo on usein suunnattu rakennuksen käyttäjille, mutta rakennusten
omistajat tarkastelevat kuitenkin investointia tuottavuusnäkökulmasta. Tässä muodostuu usein
ristiriita käyttäjien ja omistajien intressien välillä.
Jotta omistajan ja käyttäjän intressit kohtaisivat, omistaja tarvitsee vakuuttavaa näyttöä
investoinnin perustelemiseksi esimerkiksi työtekijöiden suorituskyvyn paranemisesta tai
sairauspoissaolojen vähenemisestä älykkäiden palveluiden myötä. Tästä on toistaiseksi vain vähän
tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Hankkeessa tehtyjen haastattelujen mukaan alalla toimivat
asiantuntijatkaan eivät vielä näe älykkäiden palveluiden suhteen perusteita vuokratason
nostamiselle. Hankkeessa tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella älykkään rakennuksen
vuokratuoton voidaan olettaa tulevaisuudessa kasvavan yleisesti kasvaneen myönteisen
tunnettavuuden kautta. Kasvanut vuokratuotto voitaisiin tällöin perustella kysynnän kasvun
kautta, mikä tarkoittaisi käyttäjien halukkuutta valita älykäs rakennus ei-älykkään sijaan ja
valmiutta korkeampaan vuokratasoon, vaikuttaen positiivisesti kiinteistön arvoon. Vuokratuoton
kasvun perustelu tunnettavuuden kautta on kuitenkin tänä päivänä mahdotonta, sillä älykkään
rakennuksen määritelmä näyttäytyy tutkimuksen tulosten mukaan epämääräisenä. Lisäksi
kiinteistön arvo -laskukaava perustuu nykyiseen markkinatilanteeseen, missä ei huomioida
tulevaisuuden mahdollisuuksia, kun taas älykkään rakennuksen kiinteistön arvon nousu kasvavan
vuokratuoton kautta perustuisi juuri tulevaisuuden mahdollisuuksiin. (Janhunen 2018)
Kiinteistökustannukset
Kiinteistökustannuksiin kuuluu pääomakustannukset, pääoman erilliskustannukset ja
ylläpitokustannukset (RAKLI 2012). Kiinteistön omistajan ja käyttäjän välisestä sopimuksesta
riippuen, näihin voi kuulua lisäksi käyttökustannuksia esimerkiksi veden, sähkön ja
kiinteistöpalveluiden kulutuksesta. Nykyisellään älykkäiden rakennusten suurempi
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investointikustannus sekä toisaalta älykkäiden palveluiden mahdollistamat kustannussäästöt on
nähty vaikuttavan pääasiassa arvonmuodostuskaavan kiinteistökustannuskomponenttiin
Älykkään rakennuksen suurempi investointi näkyy suurempina pääomakustannuksina.
Vastapainoa suuremmalle investoinnille voidaan saavuttaa älykkäiden rakennusten ja palveluiden
mahdollistamalla pienemmällä energiankulutuksella. Esimerkiksi uusiutuvaa energiaa hyödyntävät
älykkäät järjestelmät, lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta vähentävät ratkaisut ja
kysyntäjoustoon perustuvat ratkaisut ovat jo melko vakiintuneita älykkäiden rakennusten
mahdollistamia palveluita. Näiden palveluiden hyödyt ovat laskettavissa ja todennettavissa jo
suunnitteluvaiheessa ja näin ollen sopivat erinomaisesti investointilaskennan kaavaan
kiinteistökustannuksia laskevana tekijänä. Käyttökustannusten pienentämisen ennustettavuuden
takia resurssienkulutusta pienentävät ratkaisut ovat pääasiassa määritelleet älykkäiden
rakennusten kehitystä ja toisaalta jättäneet uutta lisäarvoa tuottavat älykkäät palvelut enemmän
taka-alalle. Tämä näkyy muun muassa SRI-arviointikehikon rakenteessa (Janhunen 2018).
Hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan älykkään rakennuksen arvon nousu on mahdollista
yksiselitteisesti perustella vain kiinteistökustannuskomponentin kautta. Siitä huolimatta, osana
tutkimusta toteutettujen haastatteluiden perusteella havaittiin, että
kiinteistökustannuskomponentin kautta saavutettu kiinteistön arvon nousu ei riitä älykkään
rakennuksen merkittävään investointivalmiuden kasvuun tulevaisuudessa. Tutkimuksen tulosten
mukaan älykkään rakennuksen kiinteistösijoituspäätöksen tueksi tarvitaan lisätodisteita, kuten
vuokratulon odotettu nousu tai kysynnän kasvu (Janhunen 2018). Kiinteistön omistajan ja
käyttäjän välisestä sopimuksesta riippuen, älykkään rakennuksen kiinteistökustannusten hyöty ei
välttämättä näy käyttäjälle, jolloin kysynnän ei havaittu haastattelujen perusteella kasvavan
suhteessa laskeviin kiinteistökustannuksiin.
Tuottovaatimus
Kokonaistuottovaatimus on alin sijoitusajanjakson nimelliseen sisäiseen korkoon kohdistuva
tuottovaatimus, jolla sijoitukseen oltaisiin halukkaita. Kokonaistuottovaatimuksessa huomioidaan
sijoituksen nettotuotto ja oletettu arvonmuutos. (RAKLI 2012) Riskittömän sijoituksen tuoton
lisäksi tuottovaatimukseen sisällytetään kiinteistösijoituksen arvioitu riski. Esimerkiksi
vuokrattavuuteen liittyvä riski sisällytetään tuottovaatimus-komponenttiin. Lähtökohtaisesti riski
vajaakäytöstä on suurempi esimerkiksi toimistotilan suhteen kaupunkien laita-alueilla, kuin
suurten kaupunkien keskustoissa. Hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan älykkäiden
rakennusten mahdollistamat palvelut voisivat olla investorin kannalta houkuttelevampia
laitakaupunkien toimitiloihin sisältyvien riskien hallitsemiseksi (Janhunen 2018). Suurten
kaupunkien keskustoissa vajaakäyttöön liittyvä riski on pienempi, joten tuottovaatimuksen
suhteen on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia.
Hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan rakennusten sertifioinnit, kuten ympäristösertifikaatti
LEED, vaikuttavat epäsuorasti kiinteistön arvon yhtälöön (Janhunen 2018). Vaikutuksen havaittiin
näkyvän todennäköisimmin tuottovaatimuskomponentissa. Tämä selittyy esimerkiksi suurien
yrityskonsernien vastuullisuusstrategioiden kautta, missä konsernin toimitilojen edellytetään
täyttävän sertifikaatin rakennukselle asettamat vaatimukset. Näin ollen esimerkiksi LEEDsertifioiduille rakennuksille voidaan asettaa sertifioimattomia rakennuksia pienempi tuottoodotus. Tällöin tuottovaatimuskomponenttiin vaikutetaan epäsuorasti kasvavan kysynnän ja
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laskevan vajaakäyttöriskin kautta, minkä voidaan havaita vaikuttavan positiivisesti kiinteistön
arvoon ja peittävän esimerkiksi sertifioinnin aiheuttamat mahdollisesti kasvaneet
kiinteistökustannukset. Tutkimuksen tulosten mukaan voidaan epäsuorasti perustella, että
älykkään rakennuksen arvoa voitaisiin kasvattaa esimerkiksi älykäs rakennus -arvioinnin kautta,
jonka voidaan tulevaisuudessa odottaa vaikuttavan kiinteistön arvoon ja näyttäytyvän investorille
kannattavana sijoituksena LEED-sertifioitujen rakennusten tapaan. Yleinen tunnettavuus, jota
esimerkiksi kansainvälinen sertifikaatti tukee, näyttäisi olevan ainut tapa ohittaa kiinteistöalan
investorilogiikka ja perustella kiinteistösijoituksen epäsuora arvonnousu ilman yksiselitteistä
perustelua kiinteistön arvo -laskukaavan kautta.

3.3 Laskentaesimerkki älykkään talotekniikan investorilogiikasta työkalulla
Investointeja älykkäisiin rakennuksiin on tähän asti perusteltu lähinnä pienentyneillä energia-,
ylläpito- ja korjauskuluilla, jotka sisältyvät kiinteistön arvon laskukaavan kiinteistökustannuksetkomponenttiin. Niillä onkin merkittävä vaikutus arvonmuodostuksessa. Toisaalta laskukaavan
vuokratuotto- ja tuottovaatimuskomponentit ovat toistaiseksi olleet hyvin pienessä roolissa
älykkäisiin kiinteistöjen investoimisen logiikassa, vaikka niillä on vähintään yhtä merkittävä rooli
arvonmuodostuksessa. (Janhunen 2018)
Tässä kappaleessa esitellään markkinatietoa hyödyntäen laskuesimerkki älykkääseen rakennuksiin
investoimisesta kiinteistön arvon laskentakaavasta muodostetun työkalun avulla. Tulosten
herkkyystarkastelulla haetaan raja-arvot, joilla älykkääseen rakennukseen investoiminen tulee
kannattavaksi. Syitä eri komponenttien vaihteluille esiteltiin jo aiemmin tässä luvussa. Varsinainen
keskustelu investorilogiikan muuttumismahdollisuuksista käydään raportin viimeisessä,
”Yhteenveto ja ehdotukset toimialan kehittämiseksi” -luvussa.
Kiinteistön arvonmuodostusesimerkkejä varten tarvittiin lähtötietoja laskelmien tueksi.
Laskelmissa tarvittavat lähtötiedot ovat vuokrataso, kiinteistökustannukset sekä tuottovaatimus
realistisine vaihteluväleineen. Laskentaesimerkeissä käydään skenaariotyyppisesti läpi eri
muuttujien herkkyystarkastelu ja haetaan raja-arvot, jossa investointi muuttuu positiiviseksi
jokaiselle muuttujalle. Kaikissa tarkasteluissa käytetty yksikkö on € per neliömetri. Kaikissa
tarkasteluissa älykkääseen rakennukseen investoinnin arvo on lähtökohtaisesti negatiivinen -250 €
eli investoinnin lisähinta tavalliseen rakennukseen verrattaessa muiden muuttujien pysyessä
vakiona.
Vuokratuotto
Esimerkkikohteen oletettiin olevan toimistotila Helsingissä ja sijaitsevan KTI Kiinteistötiedon
määrittelemällä ”indeksialueella”, joka käsittää osia Kluuvista, Kaartinkaupungista ja Kampista.
”Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2016” -julkaisun perusteella vuokratason
määriteltiin olevan noin 25 € neliömetriä kohden. (Helsingin kaupunki 2017)
Herkkyystarkastelun skenaarioissa vuokratasoon tehdään 1 - 4 € vuokrankorotus älykkäistä
palveluista käyttäjälle koituvan lisäarvon vastineeksi.
Mikäli vuokratasoa korotetaan 1 €:lla, on investoinnin arvo tappiollinen -10 €. 2 € korotuksen
tapauksessa arvo on jo kannattava 230 €. 3 € korotuksen tapauksessa arvo on 470 € ja 4 €
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korotuksen tapauksessa 710 €. Vuokrannousun raja-arvo jolloin investointi ei ole enää tappiollinen
on noin 4% korotus perusvuokratasoon verrattuna.
Kiinteistökustannukset
Kiinteistökustannusten määrä ja muodostuminen arvioitiin ”KTI Ylläpitokustannusvertailu 2017” julkaisun mukaan. Analyysissä ei oteta huomioon pääomakustannuksia. Aineiston perusteella
Helsingissä sijaitsevan toimistorakennuksen ylläpitokustannukset arvioitiin olevan noin 5 €
neliömetriä kohden. (KTI 2017) Älykkäillä palveluilla oletettiin voitavan vaikuttaa seuraaviin
osakustannuksiin: ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö ja kaasu,
jätehuolto, vahinkovakuutukset ja korjaukset. Kokonaisuudessaan nämä osakustannukset
muodostavat noin 60% hoitokustannuksista.
Herkkyystarkasteluissa analysoidaan hoitokustannusten alentumisen vaikutuksia kiinteistön
arvoon skenaarioilla, jossa älykäs tekniikka ja siihen liittyvät palvelut voivat alentaa niihin liittyviä,
edellä mainittuja ylläpitokustannuksia 0,5 - 2,0 €.
Mikäli älykkäisiin palveluihin liittyviä hoitokustannuksia pystytään laskemaan 0,5 €, on älykkääseen
rakennukseen investoimisen arvo vielä tappiollinen -130 €. 1,0 € laskulla investoinnin arvo on -10
€, 1,5 € laskun tapauksessa investoinnin arvo on jo positiivinen 120 € ja 2,0 € laskun tapauksessa
investoinnin arvo on 230 €. Raja-arvo, jolloin investointi on kannattava on noin 21% lasku
hoitokustannuksissa.
Tuottovaatimus
Laskentaesimerkin tuottovaatimustaso arvioitiin ”Catellan Markkinakatsaus, Suomi, Kevät 2018” julkaisun perusteella. Sen perusteella Helsingin ydinkeskustan toimistojen tuottovaatimukset ovat
noin 5% (Catella 2018).
Hankkeessa tehtyjen haastatteluiden mukaan esimerkiksi ympäristösertifikaattien voidaan olettaa
vaikuttavan tuottovaatimukseen laskevasti noin 0,25% verran, joten herkkyystarkasteluissa
käytetään tuottovaatimuksen laskulle 0,05% ja 0,35% välisiä skenaarioita (Janhunen 2018).
Mikäli tuottovaatimusta voidaan riskien pienentämisen myötä laskea 0,05%, on investoinnin arvo
-202 €. Mikäli tuottovaatimusta voidaan laskea 0,15%, on investoinnin arvo -102 €. 0,25% laskun
tapauksessa investoinnin arvo on jo positiivinen 3 €. Tuottovaatimuksen laskiessa 0,35% on
investoinnin arvo 81 €. Raja-arvo tuottovaatimuksen laskulle investoinnin saamiseksi
kannattavaksi on 0,25 prosenttiyksikköä eli noin 5%.
Laskentaesimerkin muuttujat ja tulokset on esitetty taulukossa 1. Toimistokiinteistön lähtöarvo
(4800 €) on laskettu kiinteistön arvonmuodostuskaavalla käyttäen edellä esitettyä markkinatietoa
lähtötietoina.
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Toimisto HKI
Vuokrataso
Käyttökustannukset
Tuottovaatimus
Kiinteistön arvo
SMART kustannukset
vuokrataso
- €
+ 1,0 €
+ 2,0 €
+ 3,0 €
+ 4,0 €

25 €
5,0 €
5%
4 800 €
250 €
hoitokulut
- €
- 0,5 €
- 1,0 €
- 1,5 €
- 2,0 €

/kk m2
/kk m2
/m2
/m2
tuottovaatimus
0,00 %
-0,05 %
-0,15 %
-0,25 %
-0,35 %

Kiinteistön arvon (4800€/m2) nousu > SMART kustannus 250€/m2
4 800 €
4 800 €
4 800 €
5 040 €
4 920 €
4 848 €
5 280 €
5 040 €
4 948 €
5 520 €
5 160 €
5 053 €
5 760 €
5 280 €
5 161 €
Taulukko 1 Herkkyystarkastelu älykkääseen rakennukseen investoimisen kannattavuudesta

3.4 Johtopäätökset älykkääseen talotekniikkaan investoimisen logiikasta
RealGO-hankkeessa pureuduttiin älykkäisiin rakennuksiin investoimisen haasteisiin. Hankkeessa
tehdyn haastattelututkimuksen tulosten mukaan merkittävänä jarruna investoinneille toimii
nykyinen investorilogiikka, jossa alalla tyypillisesti vältetään riskejä ja investoidaan ainoastaan
laskelmilla selkeästi tuottaviksi osoitettaviin investointikohteisiin. Tämän logiikan mukaisesti,
älykkäiden rakennusten tapauksessa, kiinteistökustannukset ovat ainoa arvonmuodostuksen
komponentti, johon älykkäät palvelut vaikuttavat tarpeeksi ennustettavasti, esimerkiksi
alentuneiden energia-, vesi- ja kiinteistöpalvelukustannusten muodossa. Älykkäiden palveluiden
kautta oletettavasti lisääntyvää työsuorituskykyä, parempaa hyvinvointia ja pienentynyttä
vajaakäytön riskiä ei voida vielä toistaiseksi sisällyttää arvonmuodostuksen vuokratuotto- tai
tuottovaatimuskomponentteihin konkreettisen näytön puuttuessa, vaikka tutkimuksen mukaan
sektorin toimijat näkevät jo yhteyden hyvinkin vahvana.
Älykkääseen rakennukseen investoimisen kannattavuutta arvioitiin tarkoitusta varten kehitetyllä
laskentatyökalulla. Laskelmien ja niiden herkkyystarkastelun perusteella vaikuttaisi, ettei edes
kiinteistön arvonmuodostuksen yksittäisen komponentin tarvitse muuttua kovin radikaalisti
yhtälön kannattavaksi saamiseksi: muutaman prosentin korotus vuokratasoon,
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kahdenkymmenen prosentin lasku hoitokuluissa tai muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen
lasku tuottovaatimuksessa muuttaa jo investoinnin kannattavaksi. Kun otetaan huomioon
useamman komponentin samanaikainen muutos, on investoinnin muuttuminen kannattavaksi
enää marginaalisen vuokrannousun, hoitokulujen pienentymisen ja tuottovaatimuksen laskun
yhteisvaikutuksen tulos.
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4 Elinkaariliiketoimintamallien mahdollistavat digitaaliset teknologiat
RealGO-hankkeessa tutustuttiin SRI-viitekehykseen ja kokeiltiin SRI-arviointiprosessia modernin
kampusrakennuksen älykkyyden arvioinnissa. SRI-viitekehys sekä arviointi olivat myös yhtenä
aiheena hankkeessa tehdyssä haastattelututkimuksessa. Lisäksi hankkeessa integroitiin muutamia
älykkäitä IoT-ominaisuuksilla varustettuja laitteita vanhan rakennuksen talotekniseen
järjestelmään ja kerättiin sisäilmaan liittyvää käyttäjäpalautetta. Täydelliset kuvaukset
tutkimuksista löytyvät RealGO-hankkeessa tehdyistä diplomitöistä Janhunen (2018) ja Kopra
(2018).
Ensimmäisessä alaluvussa kerrotaan lyhyesti SRI-viitekehyksen taustoista ja hankkeessa
haastateltujen asiantuntijoiden viitekehykseen liittyvistä näkemyksistä. Toisessa alaluvussa
kuvaillaan hankkeessa rakennettua testiympäristöä ja -asetelmaa. Viimeisessä alaluvussa vedetään
teknologioihin liittyviä johtopäätöksiä.

4.1 Smart Readiness Indicator -viitekehys digitaalisen alustan rakentamiseen vaadittavista
teknologioista
’Smart readiness indicator for buildings’ (SRI) viitekehys on Euroopan Komission työryhmän (DG
Energy, Verbeke et al. 2017) valmistelema selvitys ja ehdotus rakennusten älykkyyden arvioinnin
metodologiasta. Viitekehyksen kautta arvioidaan rakennuksen taloteknisten järjestelmien
valmiutta älykkääseen palveluntuotantoon. Selvitystyö on toimeenpantu Euroopan Unionin
päivitetyn energiatehokkuusdirektiivin (amended EPBD 2016) esityksestä ja viitekehyksen taustalla
vaikuttavat EU:n rakennetulle ympäristölle asettamat vuoden 2020-, 2030- ja 2050energiatavoitteet. Viitekehyksen kautta EU pyrkii lisäämään tietoisuutta älykkään talotekniikan
hyödyistä ja mahdollisuuksista, kuten esimerkiksi energiatehokkaiden ICT-ratkaisujen vaikutuksista
kiinteistökustannuksiin. Tietoisuuden lisäämisen odotetaan kasvattavan investorien halukkuutta
sijoittaa älykkäisiin rakennuksiin ja sitä kautta SRI viitekehyksen nähdään tukevan muun muassa
terveellisempien rakennusten suunnittelua sekä kestävää kehitystä uusitutuvien energiavarojen
hyödyntämisen muodossa. Selvitystyön ensimmäisen osan, SRI arvioinnin tekninen toteutus ehdotuksen, on määrä valmistua elokuussa 2018. Selvitystyön toinen osa, joka sisältää ehdotetun
viitekehyksen oikeudellisten käytännön toteutus- ja toimeenpanosuunnitelman, on määrä
valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. (https://smartreadinessindicator.eu/milestones-anddocuments)
Viitekehyksen teknisen selvityksen pohjalta SRI työryhmä on päätynyt älykkään rakennuksen
määritelmään, joka vapaasti suomennettuna on: ”Älykäs (valmis) rakennus on rakennus korkealla
SRI pistemäärällä” (Verbeke et al. 2017). Viitekehyksen kautta pisteytetään ja arvioidaan
rakennuksen älykkyyttä 10 pääkategorian ja työryhmän toimesta tunnistettujen palveluiden
kautta. Pääkategoriat SRI:ssä ovat:
• Lämmitys
• Lämmin käyttövesi
• Jäähdytys
• Ilmanvaihto
• Valaistus
• Rakennuksen vaippa
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•
•
•
•

Energian tuotanto (uusiutuva energia)
Kysyntäpuolen hallinta
Sähköautojen lataus
Valvonta ja kontrollointi.

Viitekehyksessä palvelut pisteytetään niiden toiminnallisen älykkyysvalmiuden perusteella ja
saadut pisteet painotetaan työryhmän esittämien painokertoimien mukaisesti. Viitekehyksen
tekniset selvitykset löytyvät SRI-viitekehyksen viralliselta internet-sivulta:
https://smartreadinessindicator.eu/milestones-and-documents.
Osana hankkeessa tehtyä tutkimusta toteutettiin monimuotoisen kampusrakennuksen SRIviitekehyksen tapaustutkimus, teknisen väliselvityksen (Verbeke et al. 2017) mukaisesti, missä
tavoitteena oli todentaa työkalun kautta älykkään rakennuksen määritelmä. (Janhunen 2018)
Älykkyysvalmiusarvioinnin lisäksi tutkimuksessa haastateltiin kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.
Tutkimuksen tulosten perusteella havaittiin, että korkea SRI pisteytys oli riippuvainen rakennuksen
valmiudesta energiaälykkääseen, keskitettyyn ja automaattiseen tarpeen perusteella säädeltyyn
palveluntuotantoon. Tutkimuksessa haastateltujen asiantuntijoiden näkemyksen mukaan,
viitekehys painotti rakennuksen energiaälykkyyttä, ja vähemmälle huomiolle jäivät älykkään
rakennuksen muut ominaisuudet, kuten palvelut jotka tuovat käyttäjälle lisäarvoa.
Tutkimuksessa haastateltujen toimijoiden näkemys viitekehyksestä oli varsin yhtenevä. Työkalu
nähtiin yksiselitteisenä tapana lähestyä rakennuksen luonnetta ja sen älykkyyttä vastaavaan eiälykkääseen rakennukseen verrattuna. Viitekehyksen ja SRI pistemäärän ei kuitenkaan
haastatteluiden perusteella havaittu yksiselitteisesti määrittelevän älykästä rakennusta. SRIviitekehyksen todettiin kuitenkin vastaavan hyvin sen alkuperäiseen tarkoitukseen edistää
energiaälykkyyttä osana rakennettua ympäristöä ja tukea EU:n energiatavoitteita. (Janhunen
2018)

4.2 Käyttöasteen ja tyytyväisyyden mittaamisen teknologiat taloteknisen järjestelmän
osana
Useiden älykkäiden palveluiden tuottamiseksi tulisi rakennuksissa olla talotekniikkajärjestelmä,
joka mahdollistaa olosuhteiden tarpeenmukaisen hallinnan, järjestelmien toiminnan
monitoroinnin ja liitäntäpinnan kysyntäjouston mukaiseen energiakäytön hallintaan. Teknisesti
älykkäiden palveluiden tuottaminen edellyttää eri talotekniikkajärjestelmien säätö- ja
ohjaustoimintojen yhdistämistä ja myös niiden liittämistä kiinteäksi osaksi kiinteistön
ydintoimintojen palveluiden kanssa. On huomattava, että nykyisin edellä mainittujen
kokonaisratkaisujen suunnittelu ei kuulu normaaleihin suunnittelutoimeksiantoihin, eikä näitä
kokonaisratkaisuja ole toistaiseksi juuri toteutettu.
Uusissa rakennuksissa eri talotekniikkajärjestelmien yhdistäminen on teknisesti mahdollista
toteuttaa, kun taas talotekniikan ja kiinteistöliiketoiminnan yhdistäminen edellyttää nykyisin aina
kiinteistökohtaisten rajapintojen yhdistämistä räätälöidyillä ratkaisuilla. Suurin haaste älykkäiden
ohjausten toteutukselle ovat olemassa olevat kiinteistöt, joissa tekniset ratkaisut eivät usein
mahdollista suoraan älykkäiden palvelujen tekemistä. Näissä olemassa olevissa rakennuksissa
yhtenä ratkaisumallina on yhdistää erilliset IoT-pohjaiset ratkaisut ja rakennusautomaatioratkaisut
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toisiinsa pilvipalveluna. Tällöin voidaan saada suhteelliset pienellä investointikustannuksella
merkittävä parannus järjestelmien palvelutasossa.
On huomattava, että Suomen rakennuskanta uusiutuu vain noin prosentin vuodessa
(Rakennusteollisuus RT ry). Vanhojen rakennusten varustaminen modernilla talotekniikalla
älykkäiden palveluiden tukemiseksi onkin oleellista palveluiden kehittämisessä kannustavan
kysyntävolyymin muodostamiseksi ja kokonaan uusien palveluliiketoimintamallien kehittymiselle
Älykkäiden IoT-ratkaisujen yleistyminen lisää painetta kehittää urakkalaskentaan ja kiinteistön
ylläpitoon liittyviä suunnitteluasiakirjoja. Nykyisissä rakennusautomaatioasiakirjoissa yleisesti
käytetty esitystapa ei sovellu uusien kokonaisratkaisujen kuvaamiseen ja tältä osin olisi tarve
kehittää kokonaan uudenlainen esitystapa älykkäiden rakennusten automaatioratkaisuille ja niihin
liittyville palveluille.
RealGO-hankkeessa tutkittiin rakennuksen koko elinkaarta tukevia älykkäitä LVI-järjestelmiä
vanhassa rakennuksessa, jossa on käytössä on-off-toiminen tarpeenmukainen ilmanvaihto ja
erillinen vesiradiaattorilämmitys varustettuna perinteisillä termostaateilla. Tällaisissa ratkaisuissa
taloteknisten järjestelmien palvelutason varmistus läpi rakennusten koko elinkaaren on ollut
toistaiseksi haasteellista ja tilojen käyttäjillä on ollut vain vähän mahdollisuuksia sisäympäristön
säätämiseen. Hankkeessa tutkittiin muun muassa eri ohjaustapojen käyttökelpoisuutta hyvän
sisäilman tuottamisessa, käyttöasteen mittausta optisella sensorilla sekä käyttäjien tyytyväisyyttä
sisäilmaan. (Kopra 2018)
Tutkimusympäristö rakennettiin Otaniemen Kandidaattikeskuksen Y-siiven ryhmätyötiloihin,
samoihin tiloihin Aalto Space Sisäilmapalvelun kanssa. Tutkimuksessa mitattiin paine-eroja
rakennuksen vaipan yli ilmanvaihdon suunnitellun toiminnan varmistamiseksi sekä käyttöasteita
hiilidioksidiantureilla sekä optisilla havaintomenetelmillä. Käyttäjä liitettiin osaksi
palveluntuotantoa Aalto Space -mobiilisovelluksen avulla ja vanhan rakennuksen ilmanvaihto- ja
lämmitysjärjestelmä modernisoitiin osin Fourdegin etäohjattavien älytermostaattien sekä Fidelixin
etäohjattavan ilmanvaihdon ohjauksen avulla. (Kopra 2018)

4.3 Johtopäätökset digitaalisista teknologioista
RealGO-hankkeessa tehdyissä haastatteluissa ennustetaan rakennuksen älykkyyttä arvioivan
työkalun merkityksen kasvavan. Lisäksi tulevaisuudessa SRI-viitekehystä vastaavan työkalun, joka
kuitenkin ottaisi kattavammin huomioon esimerkiksi uusien älykkäiden palveluiden tuottaman
käyttäjäkohtaisen lisäarvon, todettiin kasvattavan epäsuorasti älykkään rakennuksen kiinteistön
arvoa perustuen arvioinnin tuottamaan lisäarvoon yleisen tunnettavuuden suhteen.
Tunnettavuuteen perustuvaa älykkään rakennuksen arvon kasvua ei kuitenkaan tänä päivänä
voida suoraan perustella kiinteistön arvo -laskukaavan mukaisesti. (Janhunen 2018)
Taloteknisiin sovelluksiin liittyvän tutkimuksen johtopäätösten mukaan eri järjestelmien
integraatio on erityisesti vanhan rakennuksen tapauksessa haasteellista, mutta johtaa
parempaan sisäympäristöön. Tutkimuksen mukaan tilojen käyttäjät olivat tyytyväisiä uuden
parannetun ratkaisun sisäilmaan. Tutkimuksessa voitiin varmistaa, että talotekninen järjestelmän
asetusarvot oli oikein aseteltu ja olosuhteet olivat tavoitteiden mukaiset. Lisäksi käyttäjille
tarjottiin aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa sisäilmaan, mikä edelleen paransi
käyttäjätyytyväisyyttä.
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5 Yhteenveto ja ehdotukset toimialan kehittämiseksi
RealGo-hankkeessa kehitettiin ratkaisumalleja, joilla voidaan edistää laadukkaiden digitaalisuutta
hyödyntävien taloteknisten ratkaisujen yleistymistä kiinteistö- ja rakennussektorilla.
Digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen arvo muodostuu joko käyttäjille tai kiinteistön omistajille
aiheutuvasta lisäarvosta, joka näkyy lopulta kiinteistön arvossa kolmen komponentin,
vuokratuottojen, kiinteistökustannusten ja tuottovaatimuksen, kokonaisvaikutuksena.
Hankkeen kolmessa osakokonaisuudessa tuotetun tiedon pohjalta voidaan kehittää uutta arvoa
luovia digitaalisia palveluita, perustella älykkäisiin palveluihin kykenevään talotekniikkaan
investoimista sekä valmistautua älykkäitä rakennuksia määrittelevien ja arvioivien
metodologioiden vaikutuksiin. Tiedolla voidaan edistää uusien palveluiden kehitystä, alan
toimijoiden strategista fokusoitumista ja investointirohkeutta digitalisaation mahdollistaman
tuottavuusharppauksen saavuttamiseksi.
Hankkeen tuloksista voidaan vetää viisi keskustelunomaista ehdotusta, joilla voitaisiin saada
älykkäiden palveluiden lisäarvoa investorilogiikkaan ja tätä kautta perusteltua investointeja, joista
on lopulta kotiutettavissa lisäarvoa kaikille osapuolille.
Kiinteistön arvonmuodostuksen nykyiseen kaavaan sopivaa investointilogiikkaa saataisiin tuettua
esimerkiksi tuottamalla konkreettista näyttöä älykkäiden palveluiden ja työhyvinvoinnin
korrelaatiosta, vaikka parantuneen sisäilman ja vähentyneiden sairauspoissaolojen yhteys
osoittamalla. Toisenlainen mahdollinen lähestymiskulma olisi työsuorituskyvyn parantumisen
yhdistäminen älykkäisiin palveluihin konkreettisella näytöllä. Nämä vaikuttaisivat älykkäiden
rakennusten kysyntään ja vuokratuottoon positiivisesti vuokratason nousun myötä tai
tuottovaatimukseen negatiivisesti vuokrattavuuden paranemisen seurauksena, pienentyneen
riskitason myötä.
Toinen vaihtoehto olisi panostaa käyttäjäomistajiin investorien sijaan. Käyttäjäomistajat toimivat
pidemmällä sijoitushorisontilla investoreihin verrattuna ja heillä työntekijöiden suorituskyky ja
hyvinvointi ovat eri lailla konkreettisia ilman suoraa vaikutusta kiinteistön arvoon. Tätä kutsutaan
CREM (corporate real estate management) -johtamiseksi investorijohtamisen sijaan.
Käyttäjäomistajilta siirtyvien positiivisten kokemusten perusteella investoinnit älykkäiden
palveluiden mahdollistamiseksi voisivat yleistyä myös investorijohtamisen alueella.
Kolmas vaihtoehto olisi investorikaavan muuttaminen vastaamaan paremmin tulevaisuuden KIRAsektorin vaatimuksia, jossa jopa liioitellun varovaisesti toimivat investorit saattavat jäädä helposti
startup-maailmasta tuttujen riskiä kaihtamattomien toimijoiden jalkoihin. Vähemmän
konkreettista näyttöä vaatien älykkäisiin rakennuksiin investoimalla voisi saada sijoitukselleen
tulevaisuudessa merkittävästi parempaa tuottoa, hankkeessa tehtyjen asiantuntija haastattelujen
perusteella syy-yhteys on jo olemassa.
Neljäs vaihtoehto on varsinaisen kaavan muuttaminen paremmin tulevaisuuden mahdollisuuksia
ja haasteita huomioon ottavaksi. Reaalioptiolaskenta on laskentakaava kiinteistösijoituksille, joissa
otetaan huomioon tulevaisuuden mahdollisuudet rakennusvaiheessa toteutettaville ”optioille”.
Reaalioptiolaskenta on jo vakiinnuttanut asemansa akateemisessa kirjallisuudessa ja sitä
hyödynnetään myös joissain KIRA-sektorin innovatiivisimmissa konsulttiyrityksissä. Se ei ole
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kuitenkaan laajassa mittakaavassa korvannut suoran kassavirtalaskelman diskonttaukseen
perustuvaa perusmenetelmää, ainakaan toistaiseksi. Reaalioptionlaskennan yleistyminen
investorilogiikan työkaluna avaisi mahdollisuuksia niin älykkäiden rakennusten kuin muidenkin
muuntojoustavuuteen ja uusiin palveluihin nojaavien investointien vauhdittamiseen.
Viides vaihtoehto on maankäytön suunnitteluun vaikuttaminen. Digitalisaation kulmakivenä
toimiva data tarjoaa mahdollisuuksia rakennetun ympäristön tehokkaampaan käyttöön ja
johtamiseen, esimerkiksi energian, liikenteen ja turvallisuuden saralla. Kaavoituksella voitaisiinkin
edistää älykkäiden rakennusten ja sitä myötä älykkäiden kaupunkien kehittymistä, jolloin suuren,
älyrakennuksista saatavan, datamäärän kautta voitaisiin kehittää uusia palveluita ja tuottavampaa,
viihtyisämpää sekä resurssitehokkaampaa rakennettua ympäristöä.
RealGO-hankkeen tulokset tuottavat konkreettista tietoa uusien palveluiden toteutettavuudesta ja
hyödyistä sekä käyttäjille että kiinteistöjen omistajille. Hankkeessa tehtyjen haastattelujen
perusteella logiikka älykkäisiin palveluihin investoimiseen on jo olemassa, mutta toimialan
varovaisuus hidastaa etenemistä. Smart-investoinnin kannattavuuden laskentatyökalulla
osoitetuilla herkkyystarkasteluilla on haettu raja-arvot, jotka osoittavat ettei investointien
kannattavuus nykyiselläkään investorilogiikalla vaadi kovin suuria muutoksia vuokratuotoissa,
hoitokustannuksissa tai tuottovaatimuksissa. Hankkeen johtopäätöksissä esitettyjen
kehitysehdotusten viestinnällä voidaan kehittää KIRA-sektorilla vallitsevia toimintatapoja, edistää
laadukkaiden digitaalisuutta hyödyntävien taloteknisten ratkaisujen yleistymistä ja tuottaa
digitalisaation mahdollistamana merkittävästi enemmän lisäarvoa sektorin tulevaisuuden
alustaekosysteemeissä ja muissa verkostoissa.
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Tulosten esittely

Työpaketti 1. Digitaaliseen alustaan perustuvan palveluliiketoimintamallin kehittäminen
Johtopäätökset:
•

Aalto Space Sisäilmapalvelun kuvausta voidaan käyttää älykkään palvelun tuottamisen
ohjekirjana, jossa havainnollistetaan alustaekosysteemin tyyppisesti toimivan sovelluksen kehityksen
tehtävät, vastuut ja roolit palveluekosysteemin kehityksessä

•

Älykkään palvelun tekninen toteutus vaatii talotekniikan lisäksi tietoliikenneinfrastruktuuria,
pilvipalveluita sekä mobiililaitteistoa sovelluksineen

•

Kehityksessä tarvitaan tietoliikenneverkkojen ja -palveluiden ylläpitäjiä, sovelluskehittäjiä sekä
digitaalisia palveluita integroivia asiantuntijoita

•

Uusien yhteistyöverkostojen luominen ja hallinta on kriittistä tulevaisuudessa uutta arvoa luovien,
älykkäiden taloteknisten palveluiden kehityksessä

Tulosten esittely
Työpaketti 2. Laadukkaan talotekniikan
rahataloudelliset hyödyt
TULOS: Työkalu laadukkaiden taloteknisten
ratkaisujen rahataloudellisten hyötyjen
laskemiseksi asiakkaalle
•

•

•

Haahtela kustannustietyökalulla selvitys
erittäin vaativan ilmanvaihdon ja teletekniikan
investointikustannusvaikutus
uudisrakennuskohteessa
“Impact of the technology on market
value” työkalu investoinnin kannattavuuden
arvioimiseksi
Rahataloudellisen arvioinnin logiikan
laskentaesimerkki hyödyntäen markkinoilta
kerättyjä lähtötietoja

!""#$%"&$ö# )*+, =
Toimisto HKI
Vuokrataso
Käyttökustannukset
Tuottovaatimus
Kiinteistön arvo
SMART kustannukset
vuokrataso
- €
+ 1,0 €
+ 2,0 €
+ 3,0 €
+ 4,0 €

25 €
5,0 €
5%
4 800 €
250 €

/

hoitokulut
- €
- 0,5 €
- 1,0 €
- 1,5 €
- 2,0 €

+.,/*)$.,$$, − /""#$%"&$ö/.&$)##./&%$
$.,$$,+))$"1.&
/kk m2
/kk m2
/m2
/m2

/

tuottovaatimus
0,00 %
-0,05 %
-0,15 %
-0,25 %
-0,35 %

Kiinteistön arvon (4800€/m2) nousu > SMART kustannus 250€/m2
4 800 €
4 800 €
4 800 €
5 040 €
4 920 €
4 848 €
5 280 €
5 040 €
4 948 €
5 520 €
5 160 €
5 053 €
5 760 €
5 280 €
5 161 €

Tulosten esittely

Työpaketti 2. Laadukkaan talotekniikan rahataloudelliset hyödyt
Johtopäätökset:
•

•
•

•

Jarruna nykyinen investorilogiikka, jossa vältetään riskejä ja investoidaan ainoastaan markkinadataan
perustuvilla laskelmilla selkeästi tuottaviksi osoitettaviin investointikohteisiin
•
Kiinteistökustannukset ovat ainoa arvonmuodostuksen komponentti, johon älykkäät palvelut vaikuttavat
tarpeeksi ennustettavasti (Sijoittajahaastattelut)
Älykkäiden palveluiden kautta oletettavasti lisääntyvää työsuorituskykyä, parempaa hyvinvointia ja
pienentynyttä vajaakäytön riskiä ei voida vielä toistaiseksi sisällyttää arvonmuodostukseen näytön puuttuessa
Kiinteistön arvonmuodostuksen yksittäisen komponentin ei tarvitse muuttua kovin radikaalisti yhtälön
kannattavaksi saamiseksi:
•
4% korotus vuokratasoon
•
20% lasku hoitokuluissa tai
•
5% lasku tuottovaatimuksessa
Kun otetaan huomioon useamman komponentin samanaikainen muutos, on investoinnin muuttuminen
kannattavaksi enää yhteisvaikutuksen tulos
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Tulosten esittely
Työpaketti 3. Elinkaariliiketoimintamallien mahdollistavat digitaaliset teknologiat
Johtopäätökset:
•
•

Rakennuksen älykkyyttä arvioivan työkalun merkitys kasvaa tulevaisuudessa (lainsäädännön kautta
pakottamalla tai markkinaehtoisesti)
SRI tai vastaava arviointikehikko voi kehittää rakennuksen brändiarvoa

•

Brändiin perustuvaa älykkään rakennuksen arvon kasvua ei voida tänä päivänä suoraan perustella
kiinteistön arvo -laskukaavan mukaisesti

•

Eri järjestelmien integraatio on erityisesti vanhan rakennuksen tapauksessa haasteellista, mutta johtaa
parempaan sisäympäristöön
Tutkimuksessa voitiin varmistaa, että taloteknisen järjestelmän asetusarvot oli oikein asetettu ja
olosuhteet olivat tavoitteiden mukaiset
Tutkimuksen mukaan tilojen käyttäjät olivat tyytyväisiä uuden parannetun ratkaisun sisäilmaan

•
•
•

Lisäksi käyttäjille tarjottiin aikaisempaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa sisäilmaan, mikä
edelleen paransi käyttäjätyytyväisyyttä

Tulosten esittely
RealGO-tutkimuksen perusteella: neljä ehdotusta toimialalle:
1.

2.
3.

•
•

•

•
•

4.
•
•

Smartin edistäminen nykyisen investorilogiikan mukaisesti levittämällä uutta tietoa:
Konkreettista näyttöä älykkäiden palveluiden ja työhyvinvoinnin korrelaatiosta
Työsuorituskyvyn parantumisen yhdistäminen älykkäisiin palveluihin

Käyttäjäomistajiin panostaminen investorien sijaan eli CREM-johtaminen investorijohtamisen sijaan
Positiivisten kokemusten myötä investoinnit voisivat yleistyä myös investorijohtamisen puolella

Investorilogiikan muuttaminen vastaamaan paremmin tulevaisuuden mahdollisuuksia
Kiinteistösijoitukset vs. startup-investoinnit –logiikka
Investointia voidaan tarkastella kiinteistöalalla Investment Driver Network –viitekehyksen tyyppisesti
yrityksen/yhteiskunnan eri tasoilla à alustaliiketoiminnan logiikka, verkostovaikutukset

Kaavan muuttaminen paremmin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita huomioon ottavaksi,
esim. reaalioptiolaskenta
Ei ole korvannut laajassa mittakaavassa suoran kassavirtalaskelman diskonttaukseen perustuvaa
perusmenetelmää, ainakaan toistaiseksi.
Reaalioptionlaskennan yleistyminen investorilogiikan työkaluna avaisi mahdollisuuksia niin älykkäiden rakennusten
kuin muidenkin muuntojoustavuuteen ja uusiin palveluihin nojaavien investointien vauhdittamiseen
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