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Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut  
tuottajan näkökulmasta 



Caverion suunnittelee, toteuttaa,  
huoltaa ja ylläpitää 
käyttäjäystävällisiä ja 
energiatehokkaita ratkaisuja 
rakennuksille ja teollisuuslaitoksille. 
 



Caverion 

Megatrendit tukevat palvelujen kysyntää 

3 

Teknologian 
lisääntyminen 
rakennuksissa 
 
Talotekniikan merkitys 
kasvaa teknologian 
kehittyessä. 
 
Teknisen järjestelmä-
osaamisen ja taloteknisten 
prosessien kokonais-
ymmärryksen tarve 
korostuu kiinteistön 
kaikissa elinkaaren 
vaiheissa 
 

 

Ilmastonmuutos 
ja energia- 
tehokkuus 
 
Kansainväliset ja  
kansalliset sopimukset  
ja regulaatio ohjaavat 
rakentamista yhä energia-
tehokkaampaan ja 
ympäristöystävällisempään 
suuntaan 
 
Uusiutuvan energian 
hyödyntäminen vaatii uutta, 
edistynyttä teknologiaa. 

 

Digitalisaatio 
 
Automaatio ja  
etävalvonta lisääntyvät 
kiinteistöjen kunnossa-
pidon perustuessa 
ennakointiin, tarpeen-
mukaisuuteen ja  
todellisiin olosuhteisiin. 
 
Automaatio on avain 
energiatehokkuuteen ja 
elinkaaren hallintaan 
  
 

Kiinteistöteknisten 
palvelujen 
hajaantuneet 
markkinat 
 
Markkinoilla on lukuisa 
määrä toimijoita ja 
palvelujen tarjonta on 
pirstoutunutta.  
 

Presenter
Presentation Notes
	Jotta voi puhua tulevaisuudesta, pitää katsoa megatrendejä, jotka ohjaavat yrityksiä, toimintaympäristöä ja yhteiskuntaa.	Ennen tekniikka muodosti n. 10 % rakennuksen kustannuksista, nykyisin sen osuus on jopa 30-40 %,  elinkaarihankkeissa >50 %.	20 -20 -20 :  Energiansäästö, uusiutuvat energiat ja kasvihuonepäästöt -> tekniikka kuluttaa energiaa, mutta sen avulla energiaa myös säästyy.	Kaikki mitä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan! Informaatiovirrat kasvavat ja datan jalostaminen hyötykäyttöön lisääntyy.	Hajautuneet markkinat -> hajautunut vastuu.
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Nykyinen rakentamisprosessi 
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Presenter
Presentation Notes
Nykyinen rakentamisprosessi koostuu useista palapelin palasista, lukuisista toimijoista investointivaiheessa: suunnittelijoita, konsultteja, rakennusliike, tekniikan toimittajat, alihankkijat -> kymmeniä toimijoita eri vaiheissa.Nämä kokonaisuudet on edelleen pilkottu vielä pienempiin osa-alueisiin: vesi, viemäri, lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, sähköistys, turva, sammutus, automaatio jne. Liian usein eri vaiheiden  ja palapelin osien hankinnassa ja päätöksenteossa vain HALVIN HINTA ratkaisee. 
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Nykyinen rakentamisprosessi 
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Presenter
Presentation Notes
Syntyy lopputulos, joka on ainakin jotakin siihen suuntaan, jota oli tarkoitettu. Se on varmasti halvin mahdollinen, mutta…Kenelle tässä palapelissä jää vastuu lopputuloksesta ja elinkaaresta?->TILAAJALLE, OMISTAJALLE (julkinen, yksityinen, investori, omistaja, käyttäjä)Ainoa ”liima” hajanaisten palasten välissä on automaatio, joka kokoaa hajanaisista järjestelmistä yhden toimivan prosessin. Oma mielipiteeni on:Tekniikkaa pitäisi käsitellä omana kokonaisuutenaan ja rinnastaa rakentamisen tasolle sivu-urakoitsijaksi, ei alistaa rakennusurakkaan.
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Tulevaisuuden rakentamisprosessi 
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Presentation Notes
Tulevaisuuden rakentamisprosessi lähtee liikkeelle lopputuloksesta ja elinkaaren hallinnasta.Tämä ei ole enää edes tulevaisuutta vaan se on jo tätä päivää. Erilaiset elinkaarimallit ja allianssit toimivat juuri näin. 
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Tulevaisuuden rakentamisprosessi 
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Presenter
Presentation Notes
Kokonaisvastuun ottavan toimijan valinta ei estä silti investointivaiheen toteutuksen hajauttamista. Joka tapauksessa toteutus tullaan hajauttamaan pienempiin osiin.Erilaisia urakkamuotoja tällaiseen toteutukseen on tarjolla, esimerkkinä  projektinjohtomalli. Myös rakennuksen tekniikka voidaan hankkia tällä mallilla. Projektinjohtomalli ei sulje pois mahdollisuutta kilpailutukseen, mutta projektinjohtajan on hallittava kokonaisuus voidakseen sitoutua vastuuseen. ELINKAARIMANAGERI tarvitaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa. On ymmärrettävä kokonaisuuksien merkitys myös huollon ja ylläpidon kannalta.
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Tulevaisuuden rakentamisprosessi 
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Presenter
Presentation Notes
Tulevaisuuden rakentamisprosessilla syntyy haluttu lopputulos ja toimivat prosessit hajanaisten järjestelmien sijasta.Vastuun sovitusta laajuudesta kantaa sovitun ajan joku muu kuin rakennuksen omistaja tai tilaaja. Elinkaaren käytön kustannukset on mietitty: lipputangon sijainti, lumen varastointi yms. Kaikki tekijät vaikuttavat kiinteistön käytönaikaisiin kustannuksiin elinkaaren aikana ja siksi ne tulisi miettiä jo suunnitteluvaiheessa.Ei rakenneta enää homekouluja vaan toteutetaan kokonaisuus, joka on osaavissa käsissä.Energiatehokkaassa rakennuksessa käytön ohjaaminen  sekä oikea huolto ja ylläpito takaavat elinkaarenaikaiset säästöt ja terveelliset sisäilmaolosuhteet.Jos energiatehokasta rakennusta ylläpidetään huonosti tai osaamattomasti, voi lopputulos olla surkea.



Caverion 

Rakennuksen elinkaari 

Rakennuksen elinkaari ja kustannusten syntyminen 
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0–5 vuotta 
Suunnittelu ja  
rakentaminen 

50 v. 
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Presenter
Presentation Notes
Punainen käyrä = nykyinen rakennustapa, jossa investointivaiheen (S&R) kustannukset optimoidaan. Seurauksena ovat kalliit elinkaaren kustannukset.Violetti käyrä = mahdollisuudet vaikuttaa elinkaaren kustannuksiin.Sininen käyrä = elinkaarikustannukset on optimoitu, toimijat vastaavat kustannuksista elinkaaren aikana.Valinnat elinkaaren kustannuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Lisäämällä hieman kustannuksia rakentamisvaiheessa säästetään  tehty investointi takaisin moninkertaisesti käytön aikana. Automaation kustannus on nykyisin noin  1 %  rakennuksen kokonaisinvestoinnista. 
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Rakennuksen suorituskyky 
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Rakennuksen elinkaari 

100% 

Presenter
Presentation Notes
Rakennukset ovat pysyviä, mutta ympäristö muuttuu.Omistajat, käyttäjät, vuokralaiset ja jopa rakennuksen käyttötarkoitus voi muuttua, mutta rakennus pysyy silti ”asetusarvoissaan”.Elinkaaren aikana suorituskyky laskee, vaikka tehtäisiin korjausinvestointeja. 
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Rakennuksen elinkaari 

100% 

Presenter
Presentation Notes
Automaatio ja etäohjaus mahdollistavat suorituskyvyn hallinnan. Rakennus toimii optimaalisesti 24/7/365. Energiankustannukset ovat hallittuja ja ne muuttuvat rakennuksen muutosten mukana. Investoi automaatioon – sen lisäarvo on valtava!Jos 1 prosentin panostus automaatioon nostetaan 2 prosenttiin, se mahdollistaa etähallinnan ja monitoroinnin koko kiinteistön elinkaaren ajan.  Antureiden, mittaroinnin, diagnostiikan ja monitoroinnin avulla tyhmistä järjestelmistä tulee älykkäitä. Digitalisaatio mahdollistaa kiinteistön ”ajamisen” sen elinkaaren aikana. Ylläpito muuttuu kalenteripohjaisesta tarpeenmukaiseksi, passiivisesta tai aktiivisesta proaktiiviseksi. Myös energiavirtoja voidaan liikutella rakennuksen sisällä ja niiden välillä.Rakennusta voi verrata autoon: auton rekisteritunnus tai avain riittää huoltoliikkeelle tunnistimeksi, lisää vääntöä tai tehoa voi saada autoonsa  puhelinsoitolla.Rakennusten, ympäristön ja käyttäjien tuottaman informaatio luo uusia ansaintalogiikoita ja liiketoimintamalleja. Tuntihintojen sijasta myydään olosuhteita. Etähallinta mahdollistaa sen, että ammattilaiset ja asiantuntijat ohjaavat resursseja, olivatpa ne kenen tahansa. Kaikki tämä istuu myös olemassa olevaan kiinteistökantaan. Automaation tason nostaminen tulisi olla yksi ensimmäisiä energiatehokkuusinvestointeja jokaiseen rakennukseen.
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Presenter
Presentation Notes
Miltä tulevaisuuden yhteiskunta näyttää? Kuinka energiatehokas se on? Mikä on sen hiilijalanjälki?



Caverion 

Aurinkovoima 

Tuulivoima 

°  

Kantaverkko 

°
  

Vesivoima 

Presenter
Presentation Notes
Kun älykkäät rakennukset liittyvät osaksi kaupunkia ja yhteiskuntaa. Mittakaava muuttuu suuremmaksi.Uusiutuvat energiamuodot aiheuttavat heilahduksia valtakunnan verkkoihin, kiinteistöjä voidaan käyttää puskureina. Ilmanvaihdon tai jäähdytyksen kytkentä pois muutamaksi minuutiksi ei vaikuta olosuhteisiin. Energiavirtoja voidaan ohjata rakennusten välillä niiden tarpeiden mukaan.Digitalisaatio muuttaa rakentamista pysyvästi: Syntyy jälleen uusia ansainta- ja liiketoimintamalleja. Kaikki tähtää yhä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään yhteiskuntaan.Suomessa olisi osaamista ja mahdollisuuksia kehittyä näiden alojen osaajaksi ja edelläkävijäksi myös kansainvälisesti. Rakennuksia ei voi viedä, ne ovat täällä ja pysyvät, niitä tarvitaan aina. Teknologista osaamista ja tuotekehitystä on viety pois Suomesta. Tarvitaan korkeasti koulutettuja asiantuntijoita suunnittelemaan ja ymmärtämään yhä monimutkaisempia kokonaisuuksia ja tarvitaan osaavia käsiä ylläpitämään niitä. Vastaavatko nykyiset koulutuspanostukset korkeakouluissa riittävästi tähän haasteeseen?
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