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Sanapari ”Smart Building” viittaa sekä älykkääseen 
rakentamiseen että älykkääseen rakennukseen. 
Käytännössä molemmat osa-alueet liittyvät vah-
vasti koko rakennusalan asteittaiseen digitalisaa-
tioon suunnitteluvaiheesta rakennusten elinkaaren 

loppuun.
Rakennustoiminnan ja käytön tehostamisen lisäksi digi-

talisointi johtaa myös palvelutarjonnan lisääntymiseen ja pa-
rantumiseen: kiinteistöt tuottavat ja tarjoavat asukkaille tai 
käyttäjille parempia tai osin uusia ”palveluja”. Älykkäät ra-
kennukset auttavat ihmisiä lisäämään käyttömukavuutta ja 
tehostamaan kiinteistön toimintoja. Tämä tuottaa lisäarvoa 
omistajille ja lisää kiinteistön arvoa koko sen elinkaaren ai-
kana. Rakennusten huoltoliikkeet voivat tarjota kiinteistön 
käyttäjille lisäpalveluja, jotka tuovat lisätuloja huoltoliikkeille.

Tehokkuudesta elämänlaadun parantamiseen
Rakennustietomallinnusta (BIM) käytetään jo rakennus-
ten suunnittelun tai remontoinnin yhteydessä. Mallinnuksen 
avulla luodaan digitaalinen ja dynaaminen kuva rakennuk-
sesta fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien kera. Näitä 
tietoja voidaan käyttää perustana rakennuksen eri sidos-
ryhmien päätöksenteolle kaikissa rakennusvaiheissa, myö-
hemmässä toimintavaiheessa sekä purkamisen yhteydessä. 
Suomi on ollut tässä edelläkävijämaa, Saksassa taas on tällä 
hetkellä huutava pula BIM-osaajista. 

Älykkäät rakennusratkaisut tuovat parannuksia yhteen tai 
useampaan seuraavista alueista:

· kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys
· huolto ja turvallisuus
· mukavuus ja elämänlaatu

Saksan energiankulutuksesta 35 prosenttia koituu rakennus-
ten kokonaisenergiankulutuksesta. Tuosta 35 prosentista noin 
4/5 aiheutuu kiinteistöjen lämmityksestä. Kuuma vesi, valais-

tus ja ilmastointi jakavat loput noin 20 prosenttia. Energian-
kulutusta voidaan vähentää nykyaikaistamalla rakennusten 
lämpö-, valaistus- ja ilmastointiratkaisuja. Lisäksi rakennuk-
set voivat alkaa tuottaa osan tarvitsemastaan energiasta itse. 
Rakennusten energiatehokkuusjärjestelmien (BEMS/ Building 
Energy Management Systems) avulla voidaan säästää jopa 40 
prosenttia rakennuksen energiankulutuksesta hallitsemalla 
ja ohjaamalla kaikkia energiankulutuslähteitä.

Rakennukset saavat ”aistit”, jotka vaihtelevat yksinker-
taisista antureista korkearesoluutioisiin kameroihin. Niiden 
avulla kerättyjä tietoja käytetään (usein) automaattiseen pää-
töksentekoon, kuten kulunvalvontaan, palohälytyksiin, paik-
katietojen hallintaan ja ennakoivien huoltotoimien järjestä-
miseen. Rakennusten hallintajärjestelmät oppivat tuntemaan 
asukkaat tai käyttäjät ja varmistavat, että he kaikki tuntevat 
olonsa mukavaksi oleskelutiloissa (ml. lämpötila, valoisuus 
ja ilmanlaatu). Kaikki nämä ohjausmekanismit käyttävät yhä 
enemmän tekoälysovelluksia kerätyn datan analysointiin ja 
entistä parempien päätösten tekemiseen.

Rakennusten energiatehokkuus Saksan fokuksessa
”Energiewenden” puitteissa Saksan tavoitteena on vähen-
tää energiankulutusta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä 
vuoteen 2008 verrattuna ja puolittaa maan energiankulutus 
vuoteen 2050 mennessä. Tätä varten Saksassa suunnitellaan 
erityisesti kiinteistöalaa koskevia muutoksia – rakennuskanta 
aiotaan muuttaa lähes ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 men-
nessä. Tämä saavutetaan hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa 
ja lisäämällä energiatehokkuutta.

Saksan talous- ja energiaministeriön mukaan digitaali-
set ratkaisut, ts. smart building -ratkaisut, edistävät merkit-
tävästi edellä mainittujen siirtymävaiheen ilmastotavoittei-
den toteutumista rakennusalalla. Tavoitteiden toteutuminen 
varmistetaan lakimuutoksilla, kuten energiansäästölailla 
(Energieeinsparungsgesetz, EnEG), energiansäästöase-
tuksella (Energieeinsparverordnung, EnEV) ja uusiutuvien 
energialähteiden lämpölailla (Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz, EEWärmeG). Lisäksi valtion rahoituslaitokset tar-
joavat rahoitusratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi.

Smart Building
Saksan kiinteistökannalla  
suuret korjaustarpeet
Saksassa etenevä kaupungistuminen, 
lisääntynyt väestönkasvu maahanmuu-
ton kautta ja myös väestön vanhenemi-
nen vaikuttavat lukuisiin uusiin raken-
nushankkeisiin. Tämä näkyy etenkin 
suurkaupungeissa, joissa smart buil-
ding -ratkaisuja otetaan jo huomioon 
suunnittelussa.

Lisäksi yli puolet Saksan noin 21 mil-
joonan rakennuksen rakennuskannasta, 
erityisesti asuinrakennukset, on raken-
nettu yli 40 vuotta sitten. Siten raken-
nuskanta ei enää täytä nykyisen lainsää-
dännön ja ei-oikeudellisten tavoitteiden 
edellyttämää tasoa. Niiden kunnostami-
nen tehokkuus-, kestävyys- ja elämän-
laatustandardin lisäämiseksi on näin 
ollen jatkuva prosessi, joka vaatii myös 
smart building -ratkaisuja.

Suomalaiset smart building -ratkaisut 
kohtaavat Saksan markkinat
Muun muassa Suomen erityiset sääolot 
ovat kannustaneet suomalaisia kehit-

tämään älykkäitä ja resurssitehokkaita 
ratkaisuja rakennuksiinsa. Nämä ratkai-
sut kiinnostavat saksalaisia rakennus-
alan toimijoita. 

Smart Building -vientiohjelmamme 
tavoitteena on viedä suomalaiset osaajat 
Saksan markkinoille. Ohjelman osallis-
tujille tehdään markkinointisuunnitelma, 
he pääsevät tapaamaan yrityskohtaisesti 
valittuja potentiaalisia liikekumppaneita 
ja saavat näkyvyyttä viestintäkanavis-
samme. Ohjelma alkaa huhtikuussa 
2019 ja päättyy vuoden 2020 alkukesään.

Smart Building -ohjelma on sak-
salais-suomalaisen digikumppanuus-
hankkeen toinen ohjelma. Vuoden 2018 
lopussa päättyneen Industrie 4.0 -ohjel-
man suomalaisosanottajat pääsivät Sak-
san markkinoille, tai yli kaksinkertaisti-
vat liiketoimintansa Saksassa. 

HALUATKO OSALLISTUA  
VIENTIOHJELMAAN TAI  
TARVITSETKO LISÄTIETOJA? 

OTA YHTEYTTÄ:  
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oliver.boldt@dfhk.fi | 050 308 2094
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