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Automaatio ohjaa kiinteistöjä toimimaan tehokkaammin
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01 | Johdanto

Schneider Electric on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa useita  
digitaalisia ratkaisuja hyödyntäviä kiinteistöjä. Tässä oppaassa esittelemme,  
miten tulevaisuuden kiinteistöissä teknologia tuo lisäarvoa kiinteistön omistajille  
ja käyttäjille ja millaisia palveluita edistykselliset kiinteistönomistajat ovat ottaneet  
menestyksekkäästi käyttöönsä.

Älykäs, digitaalinen ratkaisu voi olla kiinteistötekniikan tuominen älypuhelimiin, jolloin 
puhutaan mahdollisuuksista toteuttaa kulunvalvonta mobiilina. Kiinteistöhuollolle 
teknologia avaa reaaliaikaisen seurannan ja analytiikan kautta kiinteistökantaan 
näkymän, jonka myötä huoltoyhtiö voi ennakoida toimenpiteitä vaativia tilanteita. 

Digitaaliset ratkaisut luovat ympäristön, joka palvelee oikein suunniteltuna rakenta- 
misen arvoketjun kaikkia osapuolia. Suunnitteluorganisaatiot, rakennusliikkeet, 
urakoitsijat, huoltoliikkeet, kiinteistöjohtamiseen erikoistuneet yhtiöt sekä omistajat  
ja sijoittajat saavat digitaalisista käyttöliittymistä arvokasta tietoa, jonka avulla  
ne voivat tehostaa omaa toimintaansa ja tehdä kiinteistöstä koostettuun tietoon  
perustuvia päätöksiä.

Digitaalisiin kiinteistönhallinnan ratkaisuihin satsaaminen tuo säästöjä esimerkiksi 
energiankäytössä, joka heijastuu kiinteistön hiilijalanjälkeen pienempinä hiilidioksidi- 
päästöinä. Myös resursseja ja aikaa säästyy, kun päätökset perustuvat läpinäky- 
vään tietoon.

Älykästä integraatioalustaa, jota ennen kutsuttiin automaatiojärjestelmäksi, voidaan 
pitää rakennuksen aivoina: se ohjaa kaikkia energian käyttöön ja hankintaan  
tarvittavia toimintoja. Älykkäillä ratkaisuilla kiinteistöt voivat säästää energiaa  
lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähkössä. Tulevaisuutta rakennetaan integroi- 
malla energiaa tuottavat, kuluttavat ja varastoivat järjestelmät yhteen toimivaksi  
kokonaisuudeksi.

Automaation avulla rakennuksista kerätään dataa, jota tekoälypohjaiset sovellukset 
analysoivat ja joka opettaa kiinteistöä toimimaan tehokkaammin. Dataa hyödynne- 
tään muun muassa kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa sekä energiankulu- 
tuksen ennakoinnissa ja optimoinnissa. Tällaiset tekoälypohjaiset analytiikka- 
sovellukset tekevät kiinteistöstä älykkään sisäisesti sekundaarisia energiaresursseja 
ohjaamalla sekä ulkoisesti olemalla osa primäärienergiatuotantojärjestelmiä.  
Kiinteistöstä tulee osa alueellisia ekosysteemejä.
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Kiinteistönomistajien kannattaa olla aktiivisesti mukana, kun rakennushankkeiden 
uusista teknologioista päätetään, sillä rakennusten innovaatioloikka on myös erittäin 
tuottava investointi. Älykäs teknologia auttaa ennakoimaan kustannusten syntymistä, 
ja monissa tapauksissa uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä  
voi tehdä rakennuksesta energiaomavaraisen ja hiilineutraalin.  

Rakennusten osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on jopa kolmannes. Suomen 
tavoite on päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää hiilineut- 
raaliutta edistävien muutosten tekemistä myös olemassa olevaan rakennuskantaan. 
Uusia innovaatioita hyödyntävät energiajärjestelmät vähentävät merkittävästi sekä 
kiinteistön energiakustannuksia että hiilidioksidipäästöjä ja ne soveltuvat käytettä- 
väksi niin uusissa kuin vanhoissakin kiinteistöissä.  

Maailman vastuullisimmaksi yritykseksi Corporate Knightsin tekemässä lista- 
uksessa tammikuussa 2021 valittu Schneider Electric on mukana mahdollista- 
massa hiilineutraalin Suomen syntyä teknologiaratkaisuillaan ja olemme myös  
mukana ratkaisemassa tätä haastetta yhdessä yksityisten kiinteistönomistajien  
ja kaupunkien kanssa.

Jari Vuori
liiketoimintajohtaja 
Digital Energy Finland
Schneider Electric
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Schneider Electric tuo nykyaikaiset työkalut
kiinteistöjen seurantaan

Schneider Electric on mukana mahdollistamassa hiilineutraalin Suomen syntyä
teknologiaratkaisuillaan. Iso rooli muutoksessa on kaupallisilla kiinteistöillä:
Espooseen rakentuva kaupunkikeskus Lippulaiva on kansainvälinen malli-
esimerkki siitä, miten teknologiset innovaatiot otetaan osaksi rakentamisen
arkea. Tässä oppaassa esiteltyjen esimerkkien lisäksi ratkaisuihin voi tutustua  
Schneiderin Espoon toimitiloissa sijaitsevassa Innovation Hub -näyttelytilassa.

02 | Case-esimerkit
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Energiaomavaraisen ja hiilineutraalin kiinteistön 
edellytyksenä on, että energiantuoton, varastoinnin 
ja kulutuksen järjestelmät ovat saumattomasti in- 
tegroituja. Tällainen älykkäiden energiajärjestelmi- 
en ja talotekniikan innovaatioiden malliesimerkki 
on valmistumassa parhaillaan Espooseen, jonne 
Pohjoismaiden johtava kauppakeskusten omistaja  
Citycon rakennuttaa kaupunkikeskus Lippulaivaa. 

Schneider Electric ja Citycon ovat sopineet laajas-
ta teknologiakumppanuudesta markkinoiden älyk-
käimmän ja energiatehokkaimman kiinteistön to-
teuttamiseksi: Lippulaivassa toteutetaan Schneider 
Electricin toimittamien digitaalisten ratkaisujen ja 
datan hyödyntämisen työkalujen avulla täysin uu- 
denlainen energianohjaus. 150 000-neliöinen kau-
punkikeskus avautuu Espoonlahteen keväällä 2022.

Kestävän kehityksen ratkaisut taloudellisesti  
kannattavia

Lippulaivan innovatiivinen virtuaalivoimalaratkaisu 
hyödyntää aurinkoenergiaa, energian varastointia 
ja kysyntäjoustoa. Älykkäällä energiajärjestelmällä 
ohjataan ja optimoidaan kiinteistön energiavirtoja. 

Kiinteistön talotekniset erikoisuudet ovat suuri 
geoenergialaitos lämmitykseen ja jäähdytykseen 
sekä älykäs energiajärjestelmä energiaresurssien 
ohjaamiseen. Lippulaivan edistyksellisten energia-
ratkaisujen ansiosta kaupunkikeskuksesta tulee hiili-
neutraali ensimmäisestä toimintapäivästään lähtien.

Lippulaivaan toteutetaan myös innovatiivinen kiin-
teistön digitaalinen käyttöliittymä talotekniikan ja 
liiketoimintatiedon yhdistämiseksi. Lisäksi Lippulai-
va kytketään tekoälyä hyödyntävään alustapalvelu-
un, joka seuraa keskeytyksettä kaikkia taloteknisiä 
järjestelmiä.

Kiinteistön digitaalisen käyttöliittymän avulla Lippu-
laivan kaikki talotekniset järjestelmät yhdistetään 
yhteen digitaaliseen alustaan. Käyttöliittymä avaa 
mahdollisuuden liiketoiminnan parempaan tiedolla 
johtamiseen ja ennakoivan ohjaukseen, mikä tuo 
merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Citycon säästää kauppakeskusten 
kuluissa analytiikan avulla  
– Espoon Lippulaivasta markki- 
noiden älykkäin kiinteistö

Kiinteistön seuranta tuo säästöjä

Cityconilla on käytössään Schneider Electricin kiin- 
teistönhallintaan liitetty analytiikka ja seuranta myös 
Espoossa sijaitsevassa Iso Omena -kauppakeskuk-
sessa. Automaattinen analysointiohjelmisto tark-
kailee yksittäisten taloteknisten laitteiden ja koko 
kiinteistönhallintajärjestelmän toimintaa ja esittää 
tarvittavia toimenpide-ehdotuksia.

Kauppakeskus Iso Omena pyrkii kohti hiilineut- 
raaliutta kiinteistönhallintaan liitetyn analytiikan ja 
seurannan avulla. Rakennetussa ympäristössä teh- 
tävillä toimenpiteillä onkin merkittävä vaikutus sii-
hen, kuinka ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. Uu-
sia teknologioita on otettava käyttöön sekä uudisra- 
kentamisessa että olemassa olevan rakennuskan-
nan modernisoimisessa. 

Kauppakeskus Iso Omena tavoittelee 10 prosentin 
säästöjä ylläpitokuluissa, ja näkymä rakennuksen 
olosuhteisiin tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa myös 
kiinteistön kuluihin. Analytiikkaohjelma ilmoittaa 
muun muassa kulut, joita syntyy, jos järjestelmän ha-
vaitsemaan vikaan ei reagoida. Kiinteistönhallinta-
järjestelmän avulla energiankulutus voidaan säätää 
optimaaliseksi.

Investointi järjestelmään on jo maksanut itsensä 
takaisin analytiikan ansiosta. Energia- ja huoltokus-
tannukset on saatu merkittävästi alenemaan, kun te-
koäly valvoo laitteistoja väsymättä vuoden jokaisena 
päivänä.  Citycon arvioi, että vuosittaiset vältetyt ku-
lut ovat vuosina 2017–2020 olleet noin 70 000 euroa.  
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Turun ammattikorkeakoulun uuden EduCity-kam-
pusrakennuksen kulunvalvonta on toteutettu mobii- 
lina Schneider Electricin toimittaman järjestelmän 
avulla. Kiinteistön käyttäjiä ja heidän kulkuoikeuk-
siaan hallinnoidaan EcoStruxure Security Expert 
-kulunvalvonta- ja murtovalvontaratkaisun kautta. 
Kulunvalvontajärjestelmän myötä uudisrakennus-
kohteessa liikkuu päivittäin 2 500 käyttäjää mobiili- 
tunnisteiden avulla.

Mobiilitunniste tekee kohteesta poikkeuksellisen, 
sillä opiskelijat, talon henkilökunta ja muut tiloja  
aktiivisesti käyttävät pääsevät kulkemaan talossa 
niiden avulla. Turun ammattikorkeakoulu täysin mo-
biilin kulunvalvonnan toteutus on Suomessa ensim-
mäisiä laatuaan. Tavoitteena oli saada lukitukset ja 
kulunvalvonta sellaiselle tasolle, että opiskelijoilla ja 
henkilökunnalla on mahdollisimman vähän erilaisia 
kulkutunnisteita tai avaimia.

Mobiilitunnisteisiin siirtyminen helpottaa kulku- 
oikeuksien jakamista: kulkulupa myönnetään verkon 
välityksellä ja se toimitetaan linkkinä sähköposti-
osoitteeseen. Linkin kautta käyttäjä lataa itselleen 
tunnisteen kännykkäänsä.

Kulunvalvontajärjestelmän lisäksi Schneider Electric 
on toimittanut EduCityyn myös EcoStruxure Building 
Operation -kiinteistönhallintajärjestelmän ja Esmi 
Sense -paloilmoitinjärjestelmän. 

Kiinteistönhallintajärjestelmä toimii integraatio-
alustana muille järjestelmille, myös kolmannen 
osapuolen järjestelmille. Yhteinen alusta takaa sen, 
että erilaiset järjestelmät toimivat yhdessä ongelmit-
ta muiden käytössä olevien teknologioiden kanssa.

Turun AMK hoitaa opiskelijoiden 
kulunvalvonnan täysin mobiilina

kulunvalvonnassa

Mobiililaite
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Lahden Talot valitsi Schneiderin ohjelmiston 
seuraamaan koko kiinteistökantansa talotekniik-
kaa. Hankkeessa Lahden Talot -konsernin yli 7 000 
asuntoa liitettiin etähallintapalveluna toteutettuun 
EcoStruxure Buildging Advisor Analytics -ohjelmis-
toon. Pilvipohjainen ohjelmisto seuraa kiinteistö- 
kannan talotekniikkaa ympäri vuorokauden.

Analytiikkaohjelmisto havaitsee talotekniikassa mah-
dollisesti ilmenevät vikaantumiset nopeasti ja antaa 
toimenpide-ehdotuksia niiden hoitamiseksi. Analy- 
tiikan ansiosta mahdolliset ongelmat huomataan 
hyvissä ajoin, ja palvelu myös priorisoi havaittuja 
ongelmia niiden euromääräisen suuruuden perus-
teella. 

Kiinteistönhallinnan optimoinnista kertyy säästöä 
myös energiankulutuksen vähenemisen kautta.  
Analytiikka havaitsee esimerkiksi vuotavat lämmitys- 
ja jäähdytysventtiilit välittömästi, jolloin ajoissa tehty 
korjaustoimenpide säästää sekä energiaa että hiili- 
dioksidipäästöjä.

Kiinteistöjen talotekniikan toiminnan tarkkailu etä- 
yhteyden avulla vaikuttaa myös asukkaiden asumis- 
viihtyvyyteen. Talotekniikan optimointi vaikuttaa 
positiivisesti esimerkiksi sisäilman laatuun. Myös 
vikatilanteisiin voidaan kiinteistönhallintajärjes- 
telmän ansiosta reagoida aiempaa nopeammin.

Analytiikka auttaa ennakoimaan  
huoltotoimia – etunoja tuo energian- 
säästöä Lahden Taloille

Etähallinta lisää myös

asumisviihtyvyyttä.

https://www.se.com/fi/fi/work/solutions/building-management/building-advisor.jsp
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Erinomainen esimerkki digitalisaation ja uusien 
taloteknisten innovaatioiden yhdistämisestä on  
Lidlin Järvenpäässä sijaitseva jakelukeskus, jonne 
Schneider Electric toteutti kiinteistön sähköener-
giankulutusta ohjaavan järjestelmän. Järjestelmä 
kerää tietoja sään ja energiahintojen muutoksista 
ja opettaa datan avulla teknisiä järjestelmiä enna- 
koimaan ja optimoimaan energiankulutusta. 

Kysyntäjoustoa hyödyntävän teollisen energian- 
hallinnan järjestelmän ansiosta jakelukeskuksesta 
on pystytty tekemään hiilineutraali, ja Lidlin oman  
arvion mukaan moderni teknologia vähentää 
jakelukeskuksen energiakuluja jopa 70 prosenttia. 

Teknologian ansiosta energiatehokkuus  
huippuluokkaa

Lidl Suomen tavoitteena oli rakentaa Pohjoismai- 
den ympäristöystävällisin päivittäistavarakaupan 
jakelukeskus, ja rakennukselle on määritelty tiukat 
energiatekniset tavoitteet koko elinkaarelle. 

Edistyksellinen, jakelukeskuksen energiaomavarai- 
suuden mahdollistava mikroverkkoratkaisu oli toteu-
tuessaan vuonna 2019 Lidl-konsernille maailman-
laajuisesti ensimmäinen laatuaan.

Jakelukeskus toimii 100-prosenttisesti uusiutuvalla 
energialla. Rakennuksen katolla sijaitsevan 1 600 
paneelin aurinkovoimalan ansiosta aurinkosäh-
kön tuotantoa voidaan hyödyntää lämmityksen ja 
jäähdytyksen yhteistuotannossa. Jakelukeskuksen 
kylmälaitteista ja -järjestelmistä talteen otettava 
lauhdelämpö voidaan hyödyntää rakennuksen ener- 
giatarpeisiin ja syöttää myös eteenpäin järven-
pääläisten asukkaiden käyttöön. Ylijäämälämmöllä 
voidaan lämmittää jopa 500 omakotitalon käyttövesi. 
Älykkään tekniikan ansiosta jakelukeskuksen ener-
giatehokkuus on huippuluokkaa.

Ratkaisu tasaa kulutuspiikkejä ja varmistaa  
sähkönjakelun

Jakelukeskuksen energianhallintajärjestelmään kuu- 
luu älykäs mikroverkko-ohjaus, energiakäytön opti- 
mointi, sähkön ja lämmön kysyntäjousto, sähkö- 
varasto ja aurinkosähköjärjestelmä sekä lämmitys- 

Suomen ensimmäinen älykäs  
teollisen energianhallinnan  
järjestelmä toteutettiin Lidlille

ja jäähdytysjärjestelmä. Älykäs mikroverkko koostuu 
jakelukeskuksen katolla olevasta aurinkovoimalasta, 
energiavarastosta, kaksisuuntaisesta kaukoläm-
möstä ja Microgrid Advisor -ohjausjärjestelmästä. 

Sähkön varastoinnin mahdollistava teollisuusmitta- 
kaavan sähköakku on tärkeä kulutuspiikkien 
tasaamisessa ja jakelukeskuksen katkeamattoman 
sähkönjakelun varmistamisessa. Jos valtakunnan 
sähköverkko kuormittuu hetkellisesti, pystytään 
Lidlin jakelukeskuksessa pudottamaan ostosähkön 
määrää ja ottamaan käyttöön omaan akkuun varat-
tua sähköä. Älykkäiden energiaratkaisuiden, kuten 
lämmön talteenoton avulla Lidl säästää merkittävästi 
energiakustannuksia ja pienentää jakelukeskuksen 
hiilidioksidipäästöjä.

Suomen suurimman Lidl-jakelukeskuksen pinta-ala 60 000  
neliötä vastaa kooltaan kymmentä jalkapallokenttää. 

Moderni teknologia
vähentää Lidlin 
jakelukeskuksen

energiakuluja jopa

70 %

https://www.se.com/fi/fi/work/campaign/life-is-on/case-study/lidl-finland.jsp
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EcoStruxure Building -ratkaisuilla kiinteistön olosuh- 
teita hallitaan reaaliaikaisesti ja kaikki kerätty data 
saadaan hyötykäyttöön energiatehokkuuden, turvalli- 
suuden ja työviihtyvyyden parantamiseksi. 

Schneider Electric toimitti K-ryhmän uuteen päätoi- 
mitaloon K-kampukseen EcoStruxure Building  
-kiinteistönhallintajärjestelmän. Tekoäly ja analytiikka 
mahdollistavat energiatehokkuuden, olosuhteiden 
sekä ylläpitokustannusten jatkuvan optimoinnin. 
Ratkaisu mahdollistaa täyden etäkäytön sekä en-
ergiatehokkuutta edelleen parantavat analytiik-
kapalvelut. Rakennuksen kiinteistöhallintaratkaisuil-
la on kansainvälinen ISO 27001 -tietoturvasertifiointi.

Älykkään kiinteistönhallintajärjestelmän lisäksi  
Schneider Electric toimitti Helsingin Kalasatamassa 
sijaitsevaan K-kampukseen Suomen ensimmäisen 
IoT-pohjaisen työtilaoptimoinnin analytiikkapalvelun. 
Work Place Advisor -tilankäyttöpalvelun ansiosta 
työntekijät saavat reaaliaikaista tietoa tilojen käyttö- 
asteesta ja vapaista tiloista. Järjestelmä voidaan 
skaalata tulevaisuuden tarpeisiin.

Uusimpien teknologioiden avulla kiinteistössä 
parannetaan niin toimistotyön sujuvuutta, kiinteistön 
olosuhteita ja turvallisuutta sekä vähennetään ener-
gia- ja ylläpitokustannuksia. K-kampuksen suunnit-
telussa ja toteutuksessa hyödynnettiin uusinta tietoa 
monitoimityötiloista. Muunneltavuuden ansiosta tilo-
ja voidaan päivittää tarpeen mukaan, ja valitut tekno- 
logiat tukevat myös etänä tehtävää työtä. 

K-ryhmän päätoimitalossa olo- 
suhteita ja energiatehokkuutta  
optimoidaan reaaliajassa

-tietoturvasertifiointi

ISO 27001
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Teknologiayhtiö Wärtsilän uusi Smart Technology 
Hub Vaasassa on moderni kiinteistö, jonka suunnit-
telua, rakentamista ja käyttöä ohjaa ekotehokkaiden 
kiinteistöjen luokitusjärjestelmä, Breeam-sertifikaatti 
(Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method). 

Schneider Electricin kohteeseen toimittamat kiin-
teistö-, energianhallinta- ja sähkönjakeluratkaisut 
sekä prosessiautomaatio varmistavat sertifikaatin 
vaatimusten toteutumisen ja kiinteistön muunto-
joustavuuden vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Schneiderin ratkaisuihin Vaasan kohteessa kuuluvat 
muun muassa älykäs sähkönjakelu (Smart Panel), 
Power Monitoring Expert -energiamittarointijärjes- 
telmä (PME), rakennusautomaatio, KNX-automaatio 
ja ATV650-taajuusmuuttajat. Prosessiautomaation 
perustana toimii Modicon M580 -teknologia.

Breeam-sertifikaatin avulla tarkastellaan ja seura- 
taan muun muassa rakennuksen energiankulutusta. 
Schneiderin Smart Panel -ratkaisun avulla toteutet-
tavan älykkään sähkönjakelun ja mittaroinnin ansi-
osta Wärtsilän valvomossa ollaan ajan tasalla sen 
suhteen, mitä kiinteistössä tapahtuu. Smart Panel 
-sähkökeskus mahdollistaa kiinteistön etävalvon-
nan, jolloin käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa sähkö-
järjestelmän tilasta, kunnossapidon tarpeista ja säh-
könkulutuksesta.

Smart Panel -järjestelmän avulla kerättävää tietoa 
tuodaan PME-monitorointiohjelmaan, jonka kautta 
dataa hyödynnetään kiinteistön ylläpidossa. Seuran-
ta tuo säästöjä sekä kiinteistön energia- ja huolto- 
kustannuksiin että tehokkuutta ylläpitoon.

Häiriö- ja vikatilanteissa tieto saadaan ICT-verkon 
kautta valvomoon, jossa ip-osoitteesta nähdään 
heti, missä vika on. Reaaliaikaista dataa seuraamal-
la nähdään myös, että energiankulutus pysyy 
Breeam-sertifikaatissa annettujen rajojen sisällä. 
Tarvittaessa järjestelmää säädetään.

Sähkökeskusten käyttöönoton ratkaisu on väylä- 
ohjattu: ohjaukset, indikoinnit ja sähkön mittaukset 
tehdään älykkäiden sähkökeskusten kautta ilman 

Huippumoderni automaatio yhdis- 
tyy energian hallintaan Wärtsilän 
Smart Technology Hubissa

perinteistä kaapelointia. Jokainen sähkökeskus 
on suunniteltu it-verkkoon liitettäväksi, jotta tieto 
saadaan kerättyä ja analysoitua.

Koko prosessi aina keskusvalmistuksesta käyt-
töönottoon on tehty helpoksi. Järjestelmän liitettä- 
vyys ja laajennettavuus on myös jatkossa helppoa.

Smart Panel -ratkaisun avulla KNX-automaatio, mit-
tarointi sekä ohjaus ja indikointi on saatu samaan 
väylään, minkä ansiosta ohjaus- ja indikointikaapelit 
on voitu jättää pois. 

Havainnekuvassa Wärtsilä Smart Hub - ja toimistorakennus  
Vaasassa. Kuva: Wärtsilä

Käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa
sähköjärjestelmän tilasta,

kunnossapidon tarpeista ja

sähkönkulutuksesta.

https://www.se.com/fi/fi/work/products/product-launch/smart-panels/overview.jsp
https://www.se.com/ww/en/product-range/65404-ecostruxure-power-monitoring-expert/#overview
https://www.se.com/fi/fi/product-subcategory/88006-knx-ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4/
https://www.se.com/fi/fi/product-range/65771-plc-liikkeenhallinnan-kontrolleri-modicon-m262/?selected-node-id=14420992710&gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zXZ4nwvtFRievatZ1cywW8ofwq3_ydDbKRo1CQ_G6HUpmikygWNBoBoC55AQAvD_BwE#overview
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
käyttöön tulleessa Kaupunkiympäristötalossa Kala-
satamassa otettiin Schneider Electricin EcoStruxure- 
ratkaisu käyttöön jo rakennusaikana. Rakentamis-
vaiheessa kerätyn tiedon avulla haluttiin vaikuttaa 
toiminnallisuuksiin ja säätää järjestelmää etukäteen 
mahdollisimman optimaaliseksi. Näin automaatio- 
järjestelmän datankeräys ja -analysointi tukevat 
myös rakennuskohteiden käyttöönottoprosessia, 
kun prosessien toiminta voidaan varmistaa jo var-
haisessa vaiheessa.

EcoStruxure Building Advisor -ohjelmistoon on Kau-
punkiympäristötalossa kytketty satoja seurattavia 
laitteita. Uuden kiinteistönhallintajärjestelmän ja 
sen laajennusten avulla pyritään tehokkaaseen ky-
synnänjoustoon, jossa automaation avulla lämpöä, 
valaistusta ja ilmanvaihtoa säädetään niin, että 
tarvittaessa kiinteistön energiankulutusta voidaan 
alentaa esimerkiksi kulutuspiikkien aikana. Käytän-
nössä järjestelmä esimerkiksi reagoi nopeasti ener- 
gian kysyntään alueella, ottaa huomioon sääennus-
teen ja estää samanaikaisen lämmityksen ja viilen-
nyksen kytkeytymisen. 

Kiinteistötekniikan avulla Kaupunkiympäristötaloon 
haluttiin luoda myös muuntojoustavat ja tehok-
kaat toimitilat, joissa rakennuksessa työskentelevä 
henkilöstö voi päätelaitteiden avulla hallita oman 
työpisteensä olosuhteita, kuten lämpötilaa, valais-
tusta ja ilmanvaihtoa.

Kaupunkiympäristötalon sisäilmaston laatutasona 
noudatetaan S2-luokkaa, ja kohde on sertifioitu 
Breeam-ympäristöluokituksen mukaisesti luokkaan 
Excellent.

Taloteknistä dataa kerättiin  
Helsingin Kaupunkiympäristö- 
talossa jo rakennusvaiheessa

Kysynnänjousto tasoittaa

kulutuspiikkejä.



Life is On | Schneider Electric 13

Talotekniikan innovaatioista ratkaisu 
energiahaasteeseen

Schneider Electric, globaali energianhallinnan ja automaation asiantuntija, 
on mukana luomassa tulevaisuuden rakennuksia yhdistämällä energiaa 
tuottavat, kuluttavat ja varastoivat järjestelmät samalle alustalle. Eco- 
Struxure-järjestelmästä kerätty data antaa työkalut kiinteistön ennakoivaan 
ohjaukseen ja järjestelmän optimointiin. 

Älykkäiden, digitaalisten kiinteistönhallintaratkaisujen avulla kiinteistöissä 
voidaan säästää merkittävästi energiaa, ja ne voivat toimia osana alueelli-
sia älykkäitä energiahankkeita. Kiinteistöt eivät näin ollen ole enää irrallisia 
yksittäisiä energiankuluttajia vaan niistä tulee merkittävä osa kaupunkien ja 
energialaitosten kestävää ekosysteemiä, joka tukee valtioiden hiilineutraa- 
lisuustavoitteita. Me Schneider Electricillä autamme tässä paikallisessa ja 
globaalissa haasteessa.

Schneider Electricin kiinteistönhallintajärjestämän avulla on mahdollista  
yhdistää kiinteistön talotekniset ratkaisut yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Ecostruxure palvelu- ja kiinteistöhallinta-alustalle liitettäviä voivat olla 
esimerkiksi sähkönjakeluun, turvallisuuteen, tietoliikenteeseen, sähköiseen 
liikenteeseen ja lämmitykseen, jäähdytykseen sekä muihin energia- 
resursseihin liittyvät ratkaisut.

Building Advisor -analytiikkapalvelun avulla tekoäly ja analytiikka yhdessä 
mahdollistavat energiatehokkuuden, olosuhteiden sekä ylläpitokustannus- 
ten optimoinnin kaikkina eri vuorokaudenaikoina. Kun kiinteistön olosuh- 
teita hallitaan reaaliaikaisesti, voimme varmistaa kiinteistöjen käyttäjien 
tyytyväisyyden sekä huolto-organisaatioiden resurssien riittävyyden tehdä 
oikeita asioita kiinteistöliiketoiminnan tehokkuuden näkökulmasta. Tiedon 
avulla kiinteistöinvestointiyhtiöiden johtajat voivat myös osoittaa osakkeen-
omistajilleen hyödyn kiinteistön suorituskyvystä reaaliaikaisten työpöytien 
välityksellä ja näin parantaa omistustensa arvoa.

03 | Yhteenveto
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