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ten rakentamisessa. Tämän lisäksi se auttaa selvittämään, mitkä ovat tiedonsiirtotavat ja -
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Lyhenteet 

API Application Programming Interface tarkoittaa 

ohjelmointirajapintaa, joka määrittelee, kuinka 

ohjelmat välittävät tietoja tai palveluita toisille 

ohjelmille [6, s. 153]. 

BACnet  Building Automation and Control Networks eri-

tyisesti LVI-tekniikan ohjaukseen kehitetty tie-

donsiirtoväylä. Laitteet mallinnetaan objekteina, 

jotka koostuvat ominaisuuksista. [6, s. 

125,129.] 

BACnet TCP/IP  Käytetään kun siirrettävää tietoa on paljon. 

Yleensä hyödynnetään kiinteistön yleiskaape-

lointia. Laitteille annettu IP-osoitteet ja sisäverk-

koon määritelty oma osoitevaraus. [6, s. 125, 

129.] 

BACnet/WS Yksinkertaiseen tiedon vaihtoon ja historian ha-

kuun luotu verkkopalvelu  [9, s. 10]. 

Big Data Massadata, tarkoitetaan suuria ja monimutkai-

sia tietovarastoja, jonka datan käsittelyyn vaa-

ditaan korkeatasoista data-analytiikkaa [1, s. 

32]. 

Bluetooth Standardisoitu langaton tiedonsiirtotekniikka. 

Käytetään ensisijaisesti mobiililaitteiden ja tieto-

koneiden yhdistämisessä. Toimintasäde noin 

10 m. [6, s. 144—145.] 

CAT 6   Ethernet-verkon kaapelointiin yleisesti käytetty 

kaapeli [7, s. 61]. 



 

 

CIM Common Information Model IEC-standardien 

61970 ja 61968 Sähköverkonhallintaan kehi-

tetty tiedonsiirtorajapinta. Merkitys älykkäille 

sähköverkoille voi olla merkittävä [20, s. 6—7].

   

DALI  Digital Addressable Lighting Interface eli digi-

taalinen valaistuksenohjausjärjestelmä on va-

laistuksen ohjaukseen luotu yksinkertainen ha-

jautettu väyläpohjainen järjestelmä [6, s. 147—

152]. 

EisBaer Tarkoittaa multi-protokollaa, joka tarjoa mahdol-

lisuuden yhdistää lukuisia protokollia yhteen 

käyttöliittymään [24]. 

EnOcean Avoin radiotaajuudella toimiva tiedonsiirtojär-

jestelmä, jonka laitteet tuottavat itse tarvitse-

mansa energian eli ulkopuolista virtalähdettä ei 

tarvita [6, s. 145—146]. 

Free@Home ABB:n markkinoille tuoma kotiautomaatiojärjes-

telmä, jolla voidaan yhdistää ilmanvaihdon, 

jäähdytyksen, kaihtimien, lämmityksen, ovipu-

helimien sekä valaistuksen ohjaukset [6, s. 

138—139]. 

GDPR General Data Protection Regulation tarkoittaa 

henkilötietojen käsittelyä säätelevää lakia, jota 

sovelletaan kaikissa EU-maissa [26].



 

 

http Hyper Text Transport Protocol on Web-palve-

luissa yleisesti käytetty tiedonsiirtoprotokolla 

[23]. 

I/O-liitännät Input/Output tarkoittaa fyysistä liityntäpistettä 

alakeskuksella, jossa tulevat tiedot (input) käsi-

tellään lähteviä (output) ohjauksia varten [7, s. 

72]. 

KNX Kiinteistötekniikan tiedonsiirtoväylä energian- ja 

käytön hallintaan. KNX-protokolla tukee niin pa-

rikaapeli-, sähköverkko-, radioverkko- kuin inf-

rapunamedioitakin. [6, s. 129—136.] 

LAN (Local Area Network). Tarkoittaa tietoliiken-

teessä lähiverkkoa, joka toimii maantieteelli-

sesti rajatulla alueella ja yleensä yhden organi-

saation hallinnassa. Verkko koostuu kaape-

leista, verkkolaitteista, työasemista ja palvele-

mista. [6, s. 104—115.] 

LonWorks Nykyään vähän käytetty yleiskäyttöinen kenttä-

väyläratkaisu. LON-verkon perusidea on usei-

den toisistaan riippumattomien laitteiden oh-

jauksen ja käytön saattaminen laitevalmistajista 

riippumattomalle väylälle. [6, s. 119—125.] 

LoRa LPWAN-verkko, jonka operaattorina Suomessa 

toimii Digita [7, s. 91]. 

LPWAN Low-power Wide-area network, suunniteltu eri-

tyisesti IoT-sovelluksiin. Ominaisuuksia suuret 

kantamat ja pienet datamäärät. [7, s. 91.] 



 

 

MAN (Metropolitan Area Network) Tietoliikenne-

alueverkko, joka kattaa kaupungin tai taajama 

alueen [6, s. 104—15]. 

Mbus Mittaustietojen (esim. vesi, sähkö) siirtoon luotu 

protokolla. Toimii kahdella johtimella tai langat-

tomana [6, s. 146—147]. 

Modbus (RTU) (Remote terminal Unit) on Avoin isäntä–orja-

protokolla, jota käytetään energian optimoimi-

seen, pitkän matkan tiedonsiirtoon ja ohjauspa-

neelien yhdistämiseen [6, s. 140—143]. 

MQTT tiedonsiirtoprotokolla, joka on suunniteltu tieto-

koneiden väliseen tiedonsiirtoon matalalla kais-

tanleveydellä [22]. 

Niagara Tarkoittaa Niagara frameworkia, joka tarjoaa 

kattavan ohjelmiston laitteiden välisten sovel-

lusten luomiseen. 

oBIX  Open Building Information Exchange. Kiinteis-

tön mekaanisten ja sähköisten valvontajärjes-

telmien sekä kiinteistöä hallinnoivien käyttäjien 

järjestelmien välille luotu tiedonsiirtostandardi 

[7, s. 113].  

OPC  Open Platform Communications on standardi-

muotoinen rajapinta, joka mahdollistaa tiedon-

siirron eri järjestelmien välillä [6, s. 53]. 

PDU Protocol Data Unit, tarkoittaa tietoyksikköä, joi-

den välillä protokollien kommunikointi tapahtuu 

[6, s. 157]. 



 

 

REST Representational State Transfer on koodauk-

sen arkkitehtuurityyli, joka on kehitetty ohjel-

mointirajapintojen toteuttamiseen. 

SaaS Software as a service, ohjelmistopalveluna. Esi-

merkiksi pilvipalvelulla toimiva etävalvomo [7, s. 

66]. 

Sigfox LPWAN-verkko, jonka operaattorina Suomessa 

toimii Connect Finland [7, s. 91]. 

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Proto-

col on tiedonsiirtotapa, joka mahdollistaa eri-

merkkisten tietokoneiden välisen tiedostojen 

siirron [6, s. 67—68]. 

WAN  (Wide Area Network) ulottuu usealle paikkakun-

nalle, maahan tai maanosiin. Koostuu yleensä 

teleoperaattorin tekniikalla yhdistetyistä lähi-

verkkoista. [6, s. 104—15.] 

Web Service  Tarkoittaa Web-palvelua, joka toimii, joko 

SOAP-pohjaisesti tai REST-arkkitehtuurityylillä 

käyttäen tiedonsiirtoon http-protokollaa [23]. 

X-10 Olemassa olevaa sähköverkkoa hyväksi käyt-

tävä sähkölaitteiden kauko-ohjaukseen tarkoi-

tettu kommunikointikieli [6, s. 136—138]. 

ZigBee Standardin IEEE 802.15.14 mukainen halpa ja 

vähän tehoa kuluttava lyhyen kantaman tiedon-

siirtotekniikka [7, s. 91]. 



 

 

Z-Wave Langaton tiedonsiirtoprotokolla, joka tukee kak-

sisuuntaista viestintää. Suljettu protokolla [27]. 
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1 Johdanto 

Insinöörityö toteutettiin keväällä 2021, ja tilaajana toimi Skanska Talonrakennus Oy. In-

sinöörityön tutkimuksen pääpaino oli älyasuinrakennusten ulkoisten rajapintojen tutkimi-

sessa. Työssä tilaajan kiinnostus kohdistui ulkoisten rajapintojen mahdollisuuksiin, esi-

merkiksi tiedonsiirrossa huoltokirjajärjestelmiin. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka anturi- 

tai kulutustietoja saataisiin siirrettyä mahdollisimman yksinkertaisesti ulkoisiin järjestel-

miin. Lisäksi tilaajaa kiinnosti tämän päivän trendit eri protokollien ja rajapintojen välillä. 

Tämän vuoksi tiedonsiirtoprotokollista tarkasteltiin myös tulevaisuuden näkymiä. Tarkas-

telun kohteena oli muun muassa eri protokollien käytön yleistyminen ja väheneminen. 

Insinöörityön aiheen valinta rajautui tilaajan tarpeesta sekä opiskelijan kiinnostuksesta 

kyseistä aihetta kohtaan. Tilaaja halusi saada ajankohtaista tietoa nykypäivänä käyte-

tyistä ratkaisuista älykkäissä asuinrakennuksissa. Lisäksi älykotien ratkaisut muuttuvat 

ja kehittyvät jatkuvasti, ja tämän insinöörityön avulla tilaaja halusi saada reaaliaikaista 

tietoa markkinoilla vallitsevasta tilanteesta.  

Insinöörityön teoriaosuudessa on laajasti esitelty nykypäivän käsitystä älykkäästä asuin-

rakennuksesta sekä siitä, mitä ne pitävät sisällään. Lisäksi teoriaosuudessa määritellään 

tiedonsiirtoprotokollien ja rajapintojen teknisiä kuvauksia. Teknisten kuvausten lisäksi 

työssä on kuvailtu esimerkkejä protokollien ja rajapintojen käytöstä. Rajapintojen liitettä-

vyyden avulla insinöörityössä kyetään tutkimaan myös rajapintojen tuomaa lisäarvoa 

sekä niitä ominaisuuksia, jotka tuovat asuinrakennukselle lisäarvoa, ja kuka näistä omi-

naisuuksista hyötyy. 

Insinöörityön tutkimus suoritettiin työn aikana toteutettujen asiantuntijahaastatteluiden 

pohjalta. Haastatteluihin osallistui asiantuntijoita rakennusten suunnittelu-, urakointi- ja 

hallintapuolelta sekä asiantuntijoita älykkäiden ratkaisujen ja tuotteiden kehityksen ja 

tuotannon parista. Haastattelutuloksia vertailtiin keskenään ja niiden avulla pyrittiin luo-

maan luotettava kuva tämän päivän vallitsevasta tilasta älykkäissä asuinrakennuksissa. 

Lisäksi tutkimustuloksia verrattiin työssä esitettyyn teoriapohjaan, jonka avulla haastat-

telujen tulokset kyettiin luotettavasti yhdistämään aikaisemmin määriteltyihin teorioihin.  
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2 Opinnäytetyön kuvaus 

Tämän insinöörityön empiirinen osio koostuu tutkimistavoitteen selventämisestä. Lisäksi 

tässä osiossa kuvaillaan tarkasti työn tutkimusmenetelmät sekä vaiheet. 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

Tässä insinöörityössä toteutettu tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tut-

kimusaineiston keräys aloitettiin laatimalla kysymykset, jotka vastasivat mahdollisimman 

hyvin tutkimuksessa tavoiteltavia tietoja. Tutkimuskysymysten laadinnan jälkeen kerättiin 

tietoa henkilöistä ja yrityksistä, jotka osaisivat parhaiten vastata kysymyksiin ja joilla olisi 

riittävän laaja-alainen asiantuntijuus aiheesta. Tutkimuksen asiantuntijahaastattelut to-

teutettiin valmiilla kyselypohjalla, johon asiantuntijat saivat vastata kirjallisesti tai erik-

seen sovitulla etäyhteys haastattelulla. 

Haastatteluiden tulokset koottiin kysymysten pohjalta omiin pylväsdiagrammeihin, joista 

kyettiin näkemään vastausten vaihtelevuus sekä näkemysten yhdenmukaisuus. Lisäksi 

vastausten luotettavuus kyettiin arvioimaan kerätyn teoriapohjan avulla. Vastauksista 

koottiin pohdinta, jossa pyrittiin teoriapohjaa hyväksikäyttäen analysoimaan aineiston tu-

lokset tutkimusta palveleviksi. 

 

2.2 Työn kulku ja aineiston keräys 

Insinöörityön aihe määräytyi Skanskan tarpeesta sekä opiskelijan mielenkiinnosta kysei-

seen aihealueeseen. Työn aihe tarkentui kahdessa ensimmäisessä palaverissa, joissa 

insinöörityötä käsiteltiin. Alkutietojen keräämiseksi sekä aiheen tarkentamiseksi käytet-

tiin lähteitä, joiden avulla työlle kyettiin määrittämään rajauksia. Itse tutkimustapa valittiin 

vasta muutaman työskentelyviikon jälkeen ja tutkimus päätettiin tehdä asiantuntijahaas-

tatteluin.  
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Insinöörityö aloitettiin oikeanlaisten lähteiden etsimisellä. Lisäksi määriteltiin tutkimus-

tapa, jolla työn merkitystä saataisiin kasvatettua ja kyettäisiin saamaan uutta ja merki-

tyksellistä tietoa aiheesta. Työ sisälsi myös paljon uutta sisäistettävää rinnastettuna jo 

aikaisemmin opittuun. Uuden opittavan määrä toi paljon lisätyötä juuri insinöörityön al-

kuvaiheeseen. 

Asiantuntijahaastattelut antoivat paljon laadullista tietoa sekä kehittivät viestintätaitoja. 

Haastattelumuotoisen tutkimuksen suurimmaksi haasteeksi muodostui luotettavien läh-

teiden eli asiantuntijoiden löytäminen. Lisäksi haastatteluihin riittävän laajan otannan 

saaminen koettiin haasteelliseksi. Aineiston keruusta saadut vastaukset reflektoitiin työn 

teoriaosuudessa koottuihin tietoihin. 
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3 Älykäs asuinrakennus 

3.1 Käyttäjälähtöinen älyrakennus 

Nykypäivän uudisrakennuksista jokainen rakennus on jo hyvin älykäs rakennus. Kuiten-

kaan niistä ei puhuta älyrakennuksina, koska niissä käytetyt ratkaisut ovat jo vakiintuneet 

yleiseen käyttöön. Kun puhutaan älyrakennuksista tai älykodeista, tarkoitetaan sitä, että 

rakennuksessa on käytetty tai tullaan käyttämään sellaisia ominaisuuksia ja toteutusrat-

kaisuja, jotka eivät ole vielä vakiintuneet tavanomaiseksi osaksi rakennuksia. Älyraken-

nus on monen eri tekijän summa, joita täytyy ottaa huomioon aina rakennuksen tarve-

selvityksestä sen purku- ja poistotöihin saakka. Kaiken kaikkiaan älyrakennuksen suun-

nittelu- ja toteutusprosessi eivät eroa tavallisesta rakennuksesta millään tavalla. Oikeas-

taan kaikkien rakennusten tulisi olla käyttäjälähtöisiä älyrakennuksia luonnostaan. [1, s. 

109—119.] 

Käyttäjälähtöinen älyrakennus ei tarkoita pelkästään automatisoitua rakennusta. Käyttä-

jälähtöinen älyrakennus kykenee tarjoamaan kerätyn datan laajemman käsittelyn sekä 

mahdollisuudet big datan käyttöön. Nämä asiat puolestaan tarjoavat rakennuksen käyt-

täjälle mahdollisuuden päästä käsiksi pitkistä ajanjaksoista ja mitatuista tiedoista analy-

soituihin ja kohdennettuihin tietoihin. Älykkään asuinrakennuksen käyttäjiä ovat esimer-

kiksi omistaja, osakas, asukas ja huolto- ja kunnossapidon ammattilainen. [1, s. 15 ja 

19.] 

Älyrakennukseen kuuluvat ajankohtaisesti reagoivat, käyttäjän kanssa vuorovaikutuk-

sessa olevat tietotekniset, talotekniset ja rakennetekniset järjestelmät. Tämän lisäksi 

myös energian tuotto- ja siirtojärjestelmät sisältyvät älyrakennukseen. Kyseisten järjes-

telmien toiminnan avulla älyrakennukset tuottavat käyttäjilleen haluttuja palveluita ja omi-

naisuuksia. Älyrakennukselle on määritelty neljä yhteistä päätekijää, jotka ovat rakenteet 

ja rakennusosat, rakennuksen hallinnointi, talotekniset järjestelmät, rakennuksen palve-

lut. Päätekijät yhdessä pyrkivät täyttämään omistajan sekä käyttäjän tarpeet energiate-

hokkaassa ja palvelevassa ympäristössä. [2.] Päätekijät on esitelty tarkemmin kuvassa 

1.  
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Kuva 1. Älykkään asuinrakennuksen neljä päätekijää. 

3.2 Rakenteet ja rakennusosat 

Älyrakennuksen koko käyttöiän toimiva ja pitkäikäisin järjestelmä on rakennejärjestelmä. 

Sen elinkaaren laatu määräytyy pääosin jo sen suunnitteluvaiheessa. Älykäs rakenne-

järjestelmä lisää rakennuksen koko elinkaaren aikaista toimivuutta, käytettävyyttä, ener-

giatehokkuutta, huollettavuutta, muunneltavuutta, kunnossapidettävyyttä, peruskorjatta-

vuutta sekä käyttöiän jälkeistä uudelleenkäyttöä, uusiokäyttöä ja kierrätystä. Rakenne-

tekninen älykkyys näyttäytyy rakennuksessa muun muassa normaalia helpommin ylläpi-

dettävänä ja huollettavana. [1, s. 57.] 
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Älyrakennuksen rakenteisiin upotetaan tai liitetään sensoreita ja antureita, joiden avulla 

rakennuksen käytön ohjaus ja kunnonhallinta saa käytön aikaiset mittaustiedot käyt-

töönsä. Älyrakennuksen käytön ohjaukseen käytetään erilaisia katkaisijoita, säätimiä, 

antureita ja kulutusmittareita, jotka enemmissä määrin ovat yhä useammin automatisoi-

tuja. Usein tämän kaltaiset laitteet liitetään osaksi taloteknisiin järjestelmiin, mutta usein 

niitä asennetaan myös rakenteisiin, joko pintaan, upoksiin tai sisään asennettuina. Mit-

taus- ja tietotekninen kehitys tuottaa paljon älykyyttä kasvattavia tuotteita ja tietojärjes-

telmiä rakennuskohtaisille tai alueellisille käyttö-, huolto ja kunnossapitojärjestelmille. 

Tällöin rakenteisiin liitetyt anturit ja säätimet toimivat ulkoisten internet- ja pilvipalveluiden 

avustuksella, luoden käyttäjille entistä monipuolisempia ja älykkäämpi toimintoja raken-

nejärjestelmään. Nämä ratkaisut tuovat rakennukselle lähtötiedot seuranta-, säätö- ja 

ennakointijärjestelmiin. Lisäksi talon isännöinnille ja huoltoyhtiölle se mahdollistaa kes-

kitetyn valvomon ja asukkaille suoran kännykkäohjauksen. Rakennukseen lisätyllä ja 

upotetulla älykkyydellä kyetään myös seuraamaan rakennuksen kuntoa ja laatimaan 

kuntoennusteita. Rakenneälykkyyden keräämää mittaustietoa kyetään myös hyödyntä-

mään rakenteiden lämmön, kosteuden ja pitkäaikaisen rappeutumisen hallinnassa sekä 

rakenteellisen turvallisuuden hallinnassa staattista ja dynaamista rasitusta vastaan. [1, 

s. 60.] 

Rakenteiden kosteutta voidaan seurata kosteusantureilla, jotka ovat sijoitettu rakentee-

seen upoksiin tai sen pinnalle.  Antureista saadulla tiedolla pystytään varmistamaan ra-

kenteiden kuntoa ja terveellisyyttä. Rakennusvaiheessa käytetään usein anturimoduu-

leita, joilla vältytään myöhemmiltä kosteuteen liittyviltä ongelmilta, kun pinnoitustyöt osa-

taan aloittaa oikea-aikaisesti. Esimerkiksi lattiavaluun voidaan asentaa anturimoduuli, 

joka seuraa valun kuivumista. Rakennusaikaisten kosteus- ja lämpötilatietojen lisäksi 

olisi hyvä kyetä antureilla seuraamaan myös pitkäaikaisemmin, jotta voidaan havaita 

ajoissa homekasvua ja vesivahinkoja tai rakentamisvirheitä. Saatujen tietojen tulisi olla 

myös aika- ja paikkamerkittyjä, mikä helpottaa tietojen keräyksen tallentamista. [1, s. 

61—62.] 

Älykkäässä ja energiatehokkaassa rakennuksessa voidaan sisälämpötilan hallinnassa 

käyttää rakennemassaa, jonka avulla massiivisiin rakenteisiin voidaan varastoida aurin-

gonlämpöä ja pienentää kulutushuippujen lämmitysenergiantarvetta. Lisäksi massiivisia 
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rakenteita voidaan käyttää myös hellepäivinä viilentämiseen jäähdyttämällä rakenteita 

yöaikana tehostetulla ilmanvaihdolla. [1, s. 62.] 

Kuormarasitukset aiheuttavat aina rakenteissa muutoksia, joita aiheuttaa ympäristö tai 

rakenteen omat sisäiset voimat. Tämän vuoksi rakennusta tulee myös monitoroida suun-

nitteluvaiheen tutkimuksista aina käytön jälkeisiin tarpeellisiin monitorointeihin. Monito-

rointi voidaan toteuttaa kertaluontoisesti, jaksollisesti tai jatkuvana, riippuen monitoroin-

nin tarkoituksesta. Monitorointi tulisi itsenäisesti toimivilla, tallentavilla ja akkutoimisilla 

optisilla antureilla, joilla olisi kyky tallentaa tiedot ja siirtää ne kiinteistöjärjestelmiin pilvi-

palveluun. [1. s. 63—64.] 

3.3 Rakennuksen hallinnointi 

Rakennuksen hallinnoinnilla tarkoitetaan mm. käytön, kunnossapidon, energiatehokkuu-

den, kustannusten ja informaation hallintaa [1]. Kiinteistön huollon ja kunnossapidon 

suunnittelu tulisi aloittaa jo uudisrakennushankkeen suunnitteluvaiheessa [14]. Taloyh-

tiön hallinnoinnista vastaa isännöitsijä yhdessä yhtiön hallituksen kanssa. Isännöitsijän 

tehtäviin kuuluvat palveluiden hankinta, asiakaspalvelu, lakiosaaminen ja pitkäntähtäi-

men suunnittelu. Palveluiden hankinnalla tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöhuollon ja sii-

vouksen hankintaa. Pitkänaikavälin suunnittelulla pyritään pitämään kiinteistön kunto 

sekä arvo hyvänä ja tähdätään ennen kaikkea hyvään asumisviihtyvyyteen. Huoltoyhtiö 

vastaa taloyhtiön juoksevista huoltotöistä sopimuksenmukaisesti ja esimerkiksi taloyh-

tiön asukasluettelosta, saunavuoroista ja nimitaulujen päivittämisestä. [13; 12.] 

Taloyhtiöille on tarjolla myös teknistä isännöintiä, jonka tehtävänä on tarjota taloyhtiölle 

teknistä tukea teknisissä tarpeissa ja ongelmissa. Teknistä isännöitsijää tarvitaan esi-

merkiksi vesivahingon sattuessa tai sisäilmaongelmissa. Lisäksi teknisen isännöitsijä 

tehtäviin kuuluu myös toimia taloyhtiön edustajana esimerkiksi korjausrakentamishank-

keissa. [17] 
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Suomessa uudisrakennuksille vaaditaan laadittavaksi huoltokirja. Huoltokirjaan tulisi 

koota rakennushankkeen aikaiset asiakirjat, ja lisäksi sen tulisi tukea alkuvaiheesta läh-

tien rakennuksen elinkaarenaikaisten rakentamis-, hankinta- ja ylläpitokustannusten tar-

kastelua. [11] 

3.4 Älykkään asuinrakennuksen talotekniset järjestelmät 

Älykoti sisältää useita taloteknisiä osajärjestelmiä, jotka ovat älykkäitä ja jotka voidaan 

integroida keskenään rakennus- tai taloautomaatiolla. Tällaisia järjestelmiä ovat esimer-

kiksi lämmitys-, jäähdytys-, käyttövesi-, ilmanvaihto-, valaistus-, energian tuotto-, raken-

nustekniset – sekä sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät. Älykodin taloteknisten 

järjestelmien toiminnalla pystytään vähentämään rakennuksen hiilidioksidipäästöjä sekä 

energiankulutusta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi järjestelmien avulla kyetään 

toteuttamaan huoneistokohtaisia mittaus- ja säätötoimenpiteitä sekä järjestelmän kerää-

miä tietoja voidaan käyttää hyväksi rakennuksen eri toimintojen optimoimisessa. [1, s. 

37.]  

3.4.1 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä on olemassa montaa erilaista. Niitä ovat vesikiertoi-

set järjestelmät, suora sähkölämmitys sekä hybridijärjestelmiä. Ominaisuuksia, jotka te-

kevät niistä älykkäitä, ovat itsenäinen ja yksilöllinen säädettävyys, tarpeenmukainen ti-

lanneohjaus, säätilan ennakointi sekä kommunikaatio ulkopuolisen lämmitysenergiaver-

koston kanssa mahdollistaen kulutusjouston. [1. s. 37—38.] 

Sähkölämmitysratkaisujen etuja verrattuna vesikiertoisiin ratkaisuihin ovat niiden helppo 

sekä nopea säädettävyys ja ohjattavuus. Sähköllä toimivien lämpöpumppujen kuten 

ilma, maa-, poisto- ja ulkoilma-vesilämpöpumput säätö- ja ohjausmahdollisuudet ovat 

kuitenkin rajallisemmat muihin sähkölämmitysratkaisuihin verrattuna, ja tämän lisäksi ne 

tarvitsevat enemmän huoltotoimenpiteitä. Kuitenkin lämpöpumput ovat hyvin energiate-

hokkaita sekä niiden käyttökustannukset ovat alhaiset. Tämän lisäksi esimerkiksi ilma-

lämpöpumppuja voidaan käyttää asuntojen viilentämiseen. Vesikiertoisen lämmitys- ja 

jäähdytysjärjestelmien järjestelmän ohjaus tapahtuu rakennusautomaation avulla, joka 
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ohjaa, säätää, valvoo ja raportoi järjestelmässä tapahtuvia muutoksia antureiden ja ter-

mostaattien avulla. [1, s. 38—39.] 

Älyrakennuksessa lämmityksen/jäähdytyksen tarpeenmukaista ohjausta varten raken-

nuksen ulkopuolella on oltava vähintään yksi sääasema, joka tulisi liittää paikallisesti 

kenttäväylä ohjausjärjestelmään. Tämän lisäksi rakennuksen tulisi olla yhteydessä ym-

päristön tietojärjestelmiin, jotka keräävät tietoa säästä ja kyetä tallentamaan saatuja tie-

toja omaan tietokantaansa sekä lähettämään omia tietojaan ulospäin. Tällöin rakennus 

pystyisi käyttämään lämmitysjärjestelmiään mahdollisimman energiatehokkaasti. 

3.4.2 Käyttövesijärjestelmät 

Älykodin käyttövesijärjestelmään kuuluvat ratkaisut, jotka säästävät veden lisäksi myös 

energiaa ja resursseja. Järjestelmän älykkyys voidaan jakaa neljään eri osaan, jotka yh-

dessä tai jopa yksittäin parantavat rakennuksen älykkyyttä. Nämä osat ovat veden laa-

tuun, käyttöön, vesivahingon estämiseen sekä materiaaleihin, tuotteisiin ja ratkaisuihin 

liittyvä älykkyys. [1, s. 43.] 

Käyttövesijärjestelmässä veden laatua kyetään parantamaan esimerkiksi jatkuvatoimi-

sella anturilla, joka monitoroi rakennukseen tulevan veden laatua. Vedestä voidaan seu-

rata esimerkiksi sen pH-arvoja ja sameutta, jotka voivat kertoa veden laadun heikkene-

misestä, jos ne muuttuvat normaalitasosta. Veden laatuun voidaan myös vaikuttaa eri-

laisin vedenkäsittelymenetelmin tai desinfiointilaitteistolla, jotka voidaan kytkeä kiinteis-

tön verkostoon. Tiedostamalla kiinteistöön tulevan käyttöveden asettamat laadulliset ra-

joitteet on tärkeä osa järjestelmän materiaaleihin tuotteisiin ja ratkaisuihin liittyvää älyk-

kyyttä. Järjestelmä voidaan materiaalivalinnoilla sovittaa käyttövesijärjestelmään tai 

muuttaa tuleva vesi sopivaksi kiinteistön järjestelmälle. Kiinteistöön olisi hyvä asettaa 

tarpeeksi laaja-alaisesti liittimillä ja venttiileillä varustettuja putken paloja, joita vaihta-

malla sopivin väliajoin kyettäisiin tutkimaan käyttövesijärjestelmän kuntoa. [1, s. 44.] 

Käyttövesijärjestelmässä sen käyttöön liittyvällä älykkyydellä tarkoitetaan rakennuksen 

menetelmää käyttää, seurata ja hallinnoida järjestelmää. Saavuttaakseen käyttöön liitty-

vän älykkyyden on rakennuksen käyttövesijärjestelmä suunniteltava ja rakennettava niin, 

että sen vesijohtoverkosto on helposti saavutettavissa. Käyttöveden kulutuksen mittaus, 
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hallinnointi ja käyttäjän tietoisuus ovat myös tärkeä osa vedenkäyttöön liittyvää älyk-

kyyttä. Käyttöveden kulutuksen mittaus huonekohtaisesti on ollut pakollista jo kymmenen 

vuoden ajan uudisrakennuksissa. Pelkän mittauksen lisäksi olisi kannattavaa, että äly-

käs käyttövesijärjestelmä tarjoaisi helppokäyttöisen järjestelmän, josta saisi ajankohtai-

sia kulutustietoja ja ne olisivat helposti luettavissa. Tämän lisäksi kulutustiedot tulisi olla 

helppo jakaa käyttäjien välille halutuilta aikaväleiltä, jotta veden käytön laskutus olisi 

helppoa. Lisäksi mittausjärjestelmää voidaan käyttää myös vesivahingon estämiseen. 

Mikäli järjestelmä havaitsee normaalista poikkeavaa veden kulutusta, estää se auto-

maattisesti tulevan veden tulon. Vesivahingon riskiä voidaan myös pienentää riittävän 

kosteusantureilla, jotka kykenevät kodin sisäisen hälytyksen lisäksi antamaan hälytyk-

sen esimerkiksi asukkaan puhelimeen. [1, s. 45—46.] 

3.4.3 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii rakennuksen sisäilman vaihtuvuudesta. Oikein suunni-

teltuna, rakennettuna, säädettynä ja käytettynä se kykenee luomaan terveellisen ja raik-

kaan sisäilman, joka on hyväksi niin asukkaille kuin myös rakenteille. Älyrakennuksen 

ilmanvaihtojärjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat siis hyvästä ilmanlaadusta huo-

lehtiminen, lämpötilojen hallinta, energiankulutuksen minimointi, helppokäyttöisyys ja 

aseteltu toimimaan oikeanmukaisesti. Hyvään ilmanlaatuun päästään mittaamalla raken-

nuksen sisäisiä hiilidioksidiarvoja, suhteellista kosteutta tai läsnäoloa ja tehostamalla il-

manvaihtuvuutta tarvittaessa. Ulkolämpötilojen ja sisälämpötilakuormien vaihtelevuus 

on vuosittain suurta ja siksi ilmanvaihtokojeen älykkään ohjauksen tärkein tehtävä on 

kyetä pitämään sisälämpötila halutussa arvossa mahdollisimman huomaamattomasti ja 

energiatehokkaasti. Energiankulutuksen minimoimiseksi järjestelmän on hyödynnettävä 

lämmöntalteenotto mahdollisimman tehokkaasti sekä kyettävä optimoimaan lisälämmi-

tyksen ja jäähdytyksen tarve huomioimalla myös rakennuksen muut lämmitys- ja jääh-

dytysjärjestelmät. Järjestelmän tulisi myös osata tiedottaa käyttäjiään mahdollisista huol-

lon tarpeista. Lisäksi myös ilmanvaihdon ohjauksen tilanneohjauksien (esim. kotona, 

poissa, tehostus) tulisi olla yksinkertaisia säätää, jotta ei olisi vaaraa, että järjestelmän 

hyvät säädöt sekoittuisivat. [1, s. 47—49.] 
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Ilmanvaihdon ja sen ohjattavuuden merkitys on kasvanut rakenteiden tiivistyttyä. Tärke-

ässä osassa on myös käyttäjien tieto ja ymmärrys järjestelmästä, mutta kuitenkin opti-

maalisimmassa tilanteessa käyttäjän ei itse tarvitsisi välittää ilmanvaihdosta lainkaan. 

Käyttäjälähtöisessä älyrakennuksessa olisi siis tärkeää, että ilmanvaihtoa ja ilmastointia 

olisi helppo käyttää. Asukkaan ei tarvitsisi kuin valita haluamansa lämpötila ja huolehtia 

tarvittavista huoltotoimenpiteistä, joista järjestelmä osaisi kyllä muistuttaa. Tärkeänä 

huoltotoimenpiteenä voidaan pitää esimerkiksi ilmanvaihtokoneen suodattimen vaihtoa. 

[1, s. 47—49.] 

3.4.4 Valaistusjärjestelmät 

Älykäs valaistusjärjestelmä on energiatehokas, mukavuutta lisäävä ja älykkäästi ohjau-

tuvaa. Älykästä valaistusjärjestelmää voidaan ohjata perinteisten kytkinten lisäksi sen-

soreilla, jotka toimivat liikkeen, läsnäolon ja valonmäärän avulla. Valaistus siis kykenee 

reagoimaan esimerkiksi asukkaiden liikkeeseen tai huoneistoon tulevaan auringonva-

loon ja säätymään tiettyyn ajankohtaan optimaaliseksi. Valaistuksen onnistuneella suun-

nittelulla ja käyttäjälähtöisen ohjauksen avulla voidaan myös parantaa käyttäjien hyvin-

vointia ja vireystilaa [4]. Älyrakennuksen valaistuksen energiankulutus kyetään pudotta-

maan LED-valonlähteitä käyttämällä jopa puoleen verrattuna perinteisiin valaistustapoi-

hin verrattuna. Lisäämällä LED-järjestelmään älykkyyttä voidaan energiansäästön taso 

saada nostettua erittäinkin korkeaksi. [1] 

3.4.5 Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät 

Asuinrakennukseen saadaan toteutettua monipuolinen sähköenergianmittausjärjes-

telmä etäluettavilla älykäillä sähköenergiamittareilla. Älykkäiden mittareiden avulla pys-

tytään seuraamaan kiinteistöön tulevan ja kiinteistön sisäisen sähköverkon laatua. Äly-

käs sähkömittari kykenee myös jaottelemaan erikuormatyypit. Tämä tarkoittaa sitä, että 

mittari kykenee erottelemaan asunnon sähkökeskukselta eli ryhmäkeskukselta lähtevät 

kuormat. Se osaa esimerkiksi erotella, kuinka paljon jääkaappi tai mikroaaltouuni on ku-

luttanut sähköä. Tämä mahdollistaa myös rakennuksen viallisten sähkölaitteiden nope-

amman löytämisen sekä paljon sähköä kuluttavien laitteiden paljastamisen. Älykäs säh-

kömittari mahdollistaa myös sen, että asuntokohtainen sähkölaitteiden kulutus ja mittaus 
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voidaan suorittaa yhdellä mittarilla, joka hallitsee kuormien erottelun asuntokohtaisesti. 

[1. s. 55—56.] 

Käyttäjälähtöisen älyrakennuksen sähköverkko luovuttaa käyttäjilleen reaaliaikaisia säh-

könkulutustietoja kokonaiskulutuksesta sekä laitekohtaisia kulutustietoja. Näin se auttaa 

käyttäjäänsä käyttämään sähköä fiksusti sekä löytämään mahdollisia sähkönkulutuksen 

säästökohteita. Lisäksi se kykenee havaitsemaan viallisia sähkölaitteita ja varmistamaan 

sähköverkon sähkölaadun. Älykäs sähköverkko on myös etäohjattava sekä hyvällä mo-

biilikäyttöliittymällä varustettu helposti käytettävä järjestelmä. [1, s. 56—57.] 

3.4.6 Energiantuotto 

Älykkääseen asuinrakennukseen liitetään yleisesti myös oman sekä lähienergian tuo-

tanto. Maalämpö, aurinkoenergia, tuulienergia ovat tärkeimpiä lähienergian muotoja. 

Edullisin uusiutuva ja paikallinen lämpöenergian lähde on maalämpö. Lämpöenergiaa 

voidaan tuottaa myös aurinkokeräimillä. Lisäksi aurinkopaneeleilla ja tuuliturbiinilla kye-

tään auringosta ja tuulesta tuottamaan sähköenergiaa. [1, s. 81—83.] 

3.4.7 Turvajärjestelmät 

Älyrakennuksen turvallisuusjärjestelmien tarkoituksena on suojella ihmisiä ja omai-

suutta. Älyrakennus sisältää kaksi turvajärjestelmää, jotka ovat paloturvallisuus- ja tila-

turvallisuusjärjestelmät. Paloturvallisuusjärjestelmän tärkeitä ominaisuuksia ovat nopea 

reagointi, luotettavuus, käytettävyys, vuorovaikutus taloteknisten järjestelmien kanssa 

sekä nopea ja oikea paikantaminen. Tilaturvallisuusjärjestelmiin kuuluvat lukitusjärjes-

telmät ja niiden hallinta sekä joustava kulunvalvonta ja sen hallinta. Tilaturvallisuusjär-

jestelmien avulla kyetään siis määrittämään käyttäjille kulkuoikeuksia sekä tietämään, 

kuka rakennuksessa on liikkunut ja minne. [1, s. 69—79.] 
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3.4.8 Automaatiojärjestelmät 

Rakennuksen talotekniikan toimintaa ohjataan ja valvotaan automaatiojärjestelmän 

avulla. Järjestelmän avulla pyritään saavuttamaan halutut sisä- ja ulkoympäristöolosuh-

teet mahdollisimman energia tehokkaasti. Lisäksi automaatiolla kyetään hallitsemaan 

ominaisuuksia, jotka liittyvät kiinteistön turvallisuuteen ja toimivuuteen (esim. vesivuodot, 

murtohälytykset, jne.). Automaatio on siis hyvin keskeinen työkalu rakennuksen käyttä-

jille. Älykkäässä rakennuksessa automaatiojärjestelmällä avulla kyetään myös integroi-

maan rakennuksen eri osajärjestelmät. [1, s. 85—96.] 

Rakennusautomaatiojärjestelmä hierarkkinen rakenne on haalistunut älykkäidenlaittei-

den lisääntyessä yhä laajemmin rakennuksiin. Hierarkkinen rakenne on selkeämpi kes-

kitetyssä rakennusautomaatiojärjestelmässä kuin hajautetussa. Keskitetyssä järjestel-

mässä äly on yleisesti keskitetty alakeskuksiin, kun taas hajautetussa järjestelmässä 

usein myös osa kenttätason laitteista voi olla älykkäitä. Rakennusautomaatiojärjestel-

män hierarkkinen rakenne on yksinkertaistettuna esiteltynä kuvassa 2 ja automaatiojär-

jestelmän mahdollinen todellinen rakenne esitelty kuvassa 3. [7. s. 59.] 

Kenttätasolle kuuluvat esimerkiksi erilaiset anturit, toimilaitteet ja säätimet. Anturien teh-

tävä on välittää ajantasaista informaatiota prosessien tilasta ja olosuhteista. Antureilta 

tulleet tiedot kulkevat automaatiotasolla sijaitsevan alakeskuksen ohjelmiston läpi, joka 

ohjaa kenttätason toimilaitteita toimimaan automaatiosuunnitelman ja käyttäjän asetta-

mien tavoitteiden mukaisesti. Kenttätasolla sijaitsee alakeskuksen väylän kautta kom-

munikoivia I/O-moduuleita. Kenttätasolla kommunikointi tapahtuu yleensä kenttäväylän 

avulla, joista tunnetuimpia kenttäväylästandardeja ovat ModBus, Mbus, KNX ja BACnet. 

Automaatiotasolla kommunikaatio yleensä perustuu LAN-verkkoon ja TCP-IP-protokol-

laan. Tyypillisesti rakennuksen paikallisverkko perustuu CAT 6 -kaapeloituun Ethernet-

verkkoon, mutta rakennuksen sisäinen tiedon siirto voi perustua myös langattomaan 

WLAN-verkkoon. Hallintataso toimii käyttäjärajapintana järjestelmään päin. Hallintata-

solla sijaitsevat paikallis- ja etävalvomot. Hallintatasolla käyttäjät pystyvät näkemään ja 

hallinnoimaan rakennuksesta tulevaa tietoa. Lisäksi hallintatason toimintoihin voidaan 

katsoa kuuluvan erilaiset raportointiin ja kunnossapitoon liittyvät lisäohjelmat. Hallintata-

son kommunikointi paikallisesti perustuu normaalisti Ethernet-verkkoon. Etävalvonnassa 

käytetään normaalisti hyväksi LAN- ja internetyhteyksiä, jotka perustuvat TCP-IP-proto-

kollaan. [7, s. 59—61.] Tiedonsiirtoprotokollia esitellään tarkemmin luvussa 4.  
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Kuva 2. Rakennusautomaatiojärjestelmän hierarkkinen rakenne. 

 

 

Kuva 3. Rakennusautomaatiojärjestelmän todellinen rakenne. 
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3.5 Asuinrakennuksen palvelut 

Niin kuin aikaisemmin tässä osiossa todettiin, isännöitsijä siis vastaa pääasiassa taloyh-

tiön palveluiden hankinnasta. Asuinrakennuksen keskeisempi palveluita ovat muun mu-

assa huolto- ja kunnossapito, joista vastaa huoltoyhtiö. Lisäksi rakennuksen palveluiksi 

voidaan katsoa esimerkiksi älykkäät talotekniset ratkaisut, jotka lisäävät keskeisesti asu-

misviihtyvyyttä, kuten esimerkiksi mukavuutta ja turvallisuutta. Tämän lisäksi asuinra-

kennuksen keskeisiksi palveluiksi voidaan katsoa kuuluvan taloyhtiön yhteiskäyttötilat 

kuten saunat, pesulat ja varastot. [12; 13.] 
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4 Talotekniikan tiedonsiirtoprotokollat 

Protokolla tarkoittaa käytäntöä tai standardia, jolla määritellään tai mahdollistetaan lait-

teiden tai ohjelmien väliset yhteydet. Toiminta perustuu siihen, että osapuolten keskus-

telukieli ja toimintalogiikka on protokollan mukaisia. Kun toinen osapuoli lähettää viestin, 

osaa toinen osapuoli reagoida siihen ja mahdollisesti vastata toisella viestillä protokollan 

mukaisesti. Osapuolien välinen kommunikointi rakentuu sanomien eli protokollan tietoyk-

siköiden (PDU, Protocol Data Unit) välityksellä. Sanomissa on määritelty tarkkaan syn-

taksi ja semantiikka. Syntaksi määrittelee, kuinka sanomat rakentuvat, ja semantiikka 

määrittelee niiden yhteyden toimintalogiikkaan ja palveluun. [6, s. 39—40.] 

4.1 Käytössä olevia protokollia 

Kenttätasolle toimii erilaiset anturit, toimilaitteet ja säätimet. Kenttätason kommunikointi 

tapahtuu yleensä kenttäväylän avulla, joista tunnetuimpia kenttäväylästandardeja ovat 

ModBus RTU, M-Bus, KNX ja BACnet. Lisäksi kenttäväylänä voivat olla Lon-Works, 

DALI, Free@Home ja X-10. Edellä mainitut järjestelmät/protokollat toimivat yleisesti kaa-

peloituna, mutta osasta niistä on olemassa myös langattomia versioita. Nykypäivänä 

ovat nousseet esille myös useat langattomat kenttätason protokollat, joista mainittakoon 

EnOcean, ZigBee, Bluetooth ja Z-wave. Lisää tietoja erilaisista protokollista sekä järjes-

telmistä ja niiden ominaisuuksista listattu taulukkoon 1. Kenttätasolle voidaan lueta kuu-

luvan myös erilaiset IoT-laitteet, joiden käyttö on yleistynyt huimasti viime vuosina. IoT-

laitteista kerrotaan lisää luvussa 4.2.1. [6; 7.] 
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Taulukko 1. Tiedonsiirtoprotokollat/-järjestelmät lueteltuna taso- ja yksityiskohtaisesti. 

Järjestelmä/protokolla Toimintataso Yksityiskohtia 

KNX TP (IP) Kenttätaso (automaatio- ja hallinta-
taso) 

Rakennuksen energian- ja 
käytönhallinta 

LonWorks Kenttä-/automaatiotaso Rakennuksen energian- ja 
käytönhallinta 

Free@Home Kenttätaso Kotiautomaatio 

DALI Kenttätaso Valaistuksen ohjaus 

X-10 Kenttätaso Sähkölaitteiden ohjaus 

ModBus (RTU, TCP) Kenttä-/automaatiotaso Energian optimointi 

M-Bus Kenttätaso Energian- ja vedenmittaus 

BACnet Automaatio-/Hallintataso LVI-ohjaus 

Bluetooth Kenttätaso Langaton tiedonsiirto 

EnOcean Kenttätaso Oman energian tuottava tie-
donsiirtojärjestelmä 

Zigbee Kenttätaso Kotiautomaatio (langaton) 

Z-Wave Kenttätaso Kotiautomaatio (langaton) 

Wlan (Wi-fi) Kenttä-/automaatio-/hallintataso Langaton tietoliikenneverkko 

LAN (Ethernet) Automaatio-/hallintataso Langallinen tietoliikenne-
verkko 

Esimerkiksi KNX -järjestelmää käyttäen voidaan laajasti hallita rakennuksen sisäolosuh-

teita. KNX-järjestelmään voidaan esimerkiksi liittää valoisuusanturi ja sääasema, joilla 

kyetään tietoja ulkona vallitsevasta säästä, lämpötiloista sekä valoisuudesta. Saaduilla 

tiedoilla KNX-järjestelmä kyetään säätämään ohjaamaan esimerkiksi valaistusta, lämmi-

tystä, jäähdytystä ja sähköisiä verhoja asukkaiden haluamalla tavalla. Lisäksi KNX-jär-

jestelmän avulla voidaan myös mitata energiankulutusta, mutta se voidaan toteuttaa 

myös erillisellä mittarointiväylällä käyttäen esimerkiksi ModBus- tai Mbus-väylää. [15, s. 

90—102.] 

4.2 Tietoliikenneverkot 

Tietoliikenneverkkotyyppejä on monenlaisia, ja niiden erottaminen voi olla haastavaa. 

Ne ovat eroteltu niiden kantaman mukaan. Lähiverkko eli LAN (Local Area Network) on 

tietoliikenneverkko, joka toimii maantieteellisesti hyvin rajatulla alueella. Esimerkiksi ra-

kennuksen sisäinen Ethernet-verkko on yhdenlainen lähiverkko ratkaisu. Lisäksi raken-

nuksen lähiverkko voidaan toteuttaa langattomalla WLAN-tekniikalla (Wireless Local 

Area Network). WLANille käytetään myös kaupallista nimitystä Wi-Fi. [6, s. 104—105.] 
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Tietoliikenneverkkoja, jotka esimerkiksi kattavat taajama-alueen tai kaupungin, kutsu-

taan MAN-verkoiksi (Metropolitan Area Network). Tämän vuoksi MAN-verkkoa voidaan 

kutsua myös nimellä kaupunkiverkko. Laajin tietoliikenneverkkotyyppi ulottuu eri paikka-

kunnille, maihin tai jopa eri maanosiin. Kyseistä verkkoa kutsutaan nimellä WAN (Wide 

Area Network. [6, s. 104—105.] 

Edellä mainittujen tietoliikenneverkkojen lisäksi on olemassa myös LPWAN (Low-power 

Wide Area Network) verkkoja, jotka ovat suunniteltu erityisesti IoT-sovelluksiin. Tek-

niikka on luotu toimimaan pitkällä, jopa useiden kilometrien kantamalla ja siirtämään pie-

niä datamääriä. Tämän vuoksi se sopii hyvin yksinkertaisten mittaustietojen siirtämiseen 

esimerkiksi rakennukseen asennetulta kosteus- ja lämpötila-antureilta. Suomessa toimi-

via LPWAN-verkkoja ovat LoRa, jonka operaattorina toimii Digita, sekä Sigfox, jonka 

operaattorina toimii Connected Finland. [7, s. 91.] 

4.2.1 IoT-laitteita 

IoT:llä eli esineiden internetillä tarkoitetaan esineiden verkostoa, joka tuottaa dataa ja 

siirtää sitä internet-verkossa. Esineiden internet koostuu laitteista, jotka keräävät ja lä-

hettävät tietojaan internetin välityksellä. Käytännössä kaikki laitteet, jotka ovat yhtey-

dessä internettii voidaan kutsua IoT-laitteeksi. Esimerkiksi puhelimet ovat IoT-laitteita ja 

lisäksi esimerkiksi älykkäät kodinkoneet, jotka ovat yhteydessä internetiin ovat IoT-lait-

teita. Kaikki IoT-laitteet tuottavat suuren määrän dataa, ja tätä suurta määrää dataa kut-

sutaan big dataksi.  [10, osa 1.] 

Älykkäiden asuinrakennusten kannalta erittäin tärkeää dataa keräävät erilaiset olosuh-

deanturit, esimerkiksi kosteus-, lämpötila- ja hiilidioksidipitoisuusanturit. Nykypäivänä 

ovat yleistyneet täysin lamattomat IoT-anturit, joita käytetään varsinkin rakennus- ja sa-

neerauskohteissa sekä kohteissa, joissa täytyy selvittää sisäilmastollisia ongelmia. 

Nämä IoT -laitteet toimivat palveluntarjoajien tai niiden kumppanien toimivissa LPWAN-

verkoissa.  Esimerkiksi Connected Finland tarjoaa Sigfox-verkon lisäksi myös erilaisia 

antureitaan sekä myös oman pilvipohjaisen palvelualusta FoxerIoT:n. Lisäksi esimerkiksi 

anturivalmista Wiiste tarjoaa IoT-antureita sekä oman Wiiste relia -pilvipalvelun, jotka 

taas toimivat Digitan LoRaWAN-verkossa.  LPWAN-verkossa toimivien IoT-antureiden 



19 

 

etuihin kuuluu pieni virran kulutus sekä langattomuus, joka mahdollistaa niiden upotta-

misen rakenteisiin, kuten betoniin.  [8; 18.] 

4.2.2 Pilvipalvelut 

Pilvipalvelut ovat avainasemassa big datan käsittelyssä ja analysoimisessa [10, osa1]. 

Langattomien IoT-antureiden valmistaja tarjoavat pilvipalvelupohjaisiaratkaisuja, joista 

voi seurata IoT-antureiden keräämiä tietoja. Lisäksi esimerkiksi anturivalmistaja Matolog 

siirtää tietonsa LoRaWAN-verkon kautta omaan pilvipalveluun, josta data on mahdollista 

siirtää API-rajapintojen avulla muihin järjestelmiin. Lisäksi Connected Finlandin FoxerIoT 

toimii REST API -rajapintojen avulla, joiden välityksellä FoxerIoT:n käsittelemä data kye-

tään siirtämään myös muihin järjestelmiin. Rajapintoja käsitellään tarkemmin luvussa 5. 

[18; 19.] 

5 Ulkoiset rajapinnat 

Älykodin eri järjestelmien tulisi voida integroida keskenään sekä niitä tulisi kyetä ohja-

maan samasta käyttöliittymästä [1, s. 16, 37]. Integraation tarkoituksena on järjestelmien 

anturoinnin, tiedonvälityksen ja käyttöliittymien vähentäminen ja yhdistäminen. Yksinker-

taisimmin järjestelmien integrointi voi tarkoittaa vain releiden kosketinohjausta kahden 

järjestelmän välillä. Pisimmälle vietynä integrointi voi tapahtua tietoliikenneverkossa 

avoimen arkkitehtuurin avulla, ja eri toimintojen hallinta tapahtuu yhteisestä graafisesta 

käyttöliittymästä. Integraatiolla pyritään tehostamaan toiminnallisuutta mahdollisimman 

monella tasolla. Integraation suunnittelun lähtökohtana tulee olla järjestelmien laitteiden 

mahdollisimman monipuolinen ja tehokas käyttö. Eri järjestelmien väliset integraatiot 

ovat välillä haastavia, ja niitä varten on kehitetty lukuisia rajapintoja, joilla mahdolliste-

taan eri protokollia käyttävien järjestelmien laajamittaiset integraatiot. [7, s. 107—112.] 

Integraatioiden hyödyllisyys ja arvot ovat kuitenkin aina punnittava. Integroinnista on siis 

oltava aina jotain oikeaa hyötyä. Esimerkiksi kaikki järjestelmät saadaan yhden käyttö-

liittymän alle tai integraation avulla kyetään poistamaan eri järjestelmien päällekkäisiä 

laitteita, koska osajärjestelmät voidaan yhdistää ohjaamaan toisen osajärjestelmän lait-
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teita toisesta saaduilla tiedoilla. Integroinnin mukana tulee myös uusia riskejä. Järjestel-

mien testaus voi muuttua monimutkaisemmaksi, ja eri järjestelmien välisten riippuvuuk-

sien ymmärrys ja niiden dokumentointi saattaa olla vaikeaa. Lisäksi integraatioiden 

myötä voi ilmetä uudenlaisia vikatilanteita esimerkiksi sellainen, että vika tieto ei olekaan 

saatavissa integraation kautta. Lisäksi laajoissa integraatioissa saattaa hämärtyä eri toi-

mijoiden vastuut vian ilmetessä. Integrointi yhteen käyttö liittymään helpottaa käyttäjää, 

kun ei tarvitse hallita kuin yhtä sovellusta usean osajärjestelmän sijasta.  [7, s. 107—

113.] 

Yhdeksi järjestelmäksi erilaisten rajapinta ratkaisujen kautta integroidaan vaihtelevasti 

LVI-järjestelmät, valaistuksen ohjaus, sähköisten kuormien hallinta, erilliset huoltokirjat 

ja tilaturvallisuusjärjestelmät. Integroidut järjestelmät käyttävät hyväksi yhteisiä antureita, 

toimilaitteita, kenttäväylää, käyttöliittymiä, valvomotoimintoja, rakennus- ja järjestelmä-

tietoja sekä tietoliikenneyhteyksiä. [7, s. 110.] 

Tässä luvussa on tarkoituksena selvittää, mitä vaihtoehtoja nykypäivänä älykkään asuin-

rakennuksen rajapinnoiksi on. Ensimmäiseksi tutkimuksessa tarkastellaan automaatio- 

ja järjestelmätason mahdollisia rajapintoja, joiden avulla eri kenttä- ja automaatiotason 

protokollat saataisiin integroitua mahdollisimman monipuolisesti. Tämän jälkeen tutki-

taan hallintatason mahdollisia integraatiomahdollisuuksia. 

5.1 Automaatiotason rajapinnat 

Väylätasolla järjestelmien välinen tiedonsiirto tapahtuu protokollan avulla. Tällöin integ-

roinnin osapuolet kommunikoivat saman protokollan avulla. Automaatiotasolla eri proto-

kollat kyetään yhdistämään niin, että niitä voidaan käyttää yhdellä käyttöliittymällä. Osa 

protokollista tukee toisiaan, esimerkiksi LonWorks ja KNX tukevat BACnetia. Lisäksi 

EnOcean on liitettävissä omalla gateway-laitteellaan BACnet-, KNX- ja LonWorks-järjes-

telmiin. Esimerkiksi KNX- ja BACnet-laitteiden kommunikointi on mahdollista, kun laitteet 

ovat samassa informatiivisessa muodossa ja käyttävät XML-kieltä. XML-muodossa lait-

teille kyetään tarjoamaan korkeatasoinen tiedonsiirto ja tekemään niistä yhteensopivat 

web-palvelinarkkitehtuurin kanssa. Osa protokollista taas on haastavampia integroida 



21 

 

keskenään ja jopa osa samaa protokollaa käyttävistä eri valmistajien tuotteista tarvitsee 

rajapinnan, jotta ne kykenevät toimimaan keskenään. [6; 7.] 

5.2 Hallintatason rajapinnat 

Automaatiojärjestelmien integroiminen tapahtuu yleensä esimerkiksi XML-muotoisen 

esitystavan tai OPC-rajapinnan välityksellä tapahtuvan tiedonsiirron avulla. Lisäksi oBIX-

standardin käyttö on yleistynyt. [7, s. 113.] 

Nykypäivän järjestelmäohjelmistojen ja laitteiden sijasta tarjotaan usein samankaltainen 

toiminnallisuus pilvipalveluna esimerkiksi SaaS-ohjelmisto palveluna. Kyseinen palvelu 

mahdollistaa järjestelmien integroimisen myös pilvitasolla, jolloin eri pilvipohjaisten jär-

jestelmien välinen kommunikointi tapahtuu varsinaisen kiinteistön ulkopuolella. Tällöin 

voidaan puhua kiinteistö ulkopuolisista järjestelmistä, jotka vastaavat kiinteistön val-

vomo- ja ohjelmistotason integroinneista. [7, s. 112—113.] 

Järjestelmien kattona toimii käyttäjälähtöinen käyttöliittymä, joka yhdistää järjestelmien 

tuottamat tiedot. Tämän avulla älyrakennus kykenee olemaan vuorovaikutuksessa ra-

kennetun ympäristön kanssa. [1, s. 14.]  
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5.3 Ratkaisuja 

Taulukossa 2 on lueteltu automaatio- ja hallintatasolla käytettäviä rajapintoja, tiedonsiir-

totapoja ja datan hallintaa lisääviä työkaluja. 

Taulukko 2. Automaatio- ja hallintatasolla käytettäviä rajapintoja 

Rajapinta Toimintataso Yksityiskohtia 

Schneider Electric 
Wiser for KNX 

Automaatio- ja hallintataso Avoimien protokollien visuali-
sointipalvelin.  

EisBaer Automaatio- ja hallintataso Multi-protokolla 

doGATE Automaatio- ja hallintataso Multi-protokolla 

Cozify ZEN Automaatio- ja hallintataso Multi-protokolla 

Niagara Hallintataso Laitteiden ja datan yhdistämi-
seen kehitetty ohjelmisto. 

MQTT Hallintataso Tietokoneiden välinen tiedon-
siirto. 

REST API Hallintataso Ohjelmointirajapinnan toteu-
tukseen suunniteltu ohjel-
mointikieli. 

BACnet/WS   

oBIX Hallintataso Kiinteistön hallintatason integ-
rointi 

OPC UA Hallintataso Integrointi 

CIM Hallintataso Sähköverkonhallinta 

Platform of trust Hallintataso Datan käsittely alusta 
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6 Asiantuntijahaastattelut  

Tutkimuksen asiantuntijahaastattelut toteutettiin valmiilla haastattelupohjilla, joihin asi-

antuntijat saivat vastata kirjallisesti, tai erikseen sovitulla etäyhteyshaastattelulla. Asian-

tuntijahaastatteluihin osallistui asiantuntijoita rakennusten suunnittelu-, urakointi- ja hal-

lintapuolelta sekä asiantuntijoita älykkäiden ratkaisujen ja tuotteiden kehityksen ja tuo-

tannon parista. Haastatteluita varten luotiin kaksi erilaista haastattelupohjaa. Toinen ky-

sely suunnattiin automaatioasiantuntijoille ja toinen rakennusten sähköisten hallintajär-

jestelmien asiantuntijoille. Automaatioasiantuntijoille suunnattu haastattelulomake on 

esitelty liitteessä 2 ja hallintajärjestelmien asiantuntijoiden lomake liitteessä 3. Kyselyt 

lähettiin vastaajille liitteen 1 mukaisen saatekirjeen kanssa. Tutkimuksessa saatuja vas-

tauksia on havainnollistettu pylväsdiagrammien avulla. 

6.1 Automaatioasiantuntijoiden haastattelu 

Automaatioasiantuntijoille suunnattuun haastatteluun osallistui 14 henkilöä 12:sta eri yri-

tyksestä. Osa haastateltavista oli erikoistunut enemmän toimitilarakentamiseen, mikä 

vaikutti osittain vastausten käsittelyyn. Haastatteluihin osallistuneet yritykset on esitelty 

taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneet yritykset toimialoittaan ja haastateltujen asiantuntijoi-
den nimikkeet. 

Yritys  Toimiala Asiantuntijan nimike 

ABB Sähkö- ja automaatiotuotteiden 
valmistaja ja toimittaja 

Tekninen asiantuntija ja tuo-
tepäällikkö  

Are Oy Talotekniikkaurakointi sekä 
huolto- ja ylläpito 

Automaatiotyönjohtaja 

Caverion Talotekniikkaurakointi sekä 
huolto- ja ylläpito 

Automaatioasiantuntija 

Fidelix Rakennusautomaatiotuotteet 
sekä -urakointi ja -huolto 

Kehityspäällikkö 

Granlund Suunnittelu ja konsultointi Rakennusautomaatioasian-
tuntija 

Integrio Kiinteistönhallinnan ja talotek-
niikan asiantuntija 

Myyntijohtaja 

Schneider Electric Sähkö- ja automaatiotuotteiden 
valmistaja ja toimittaja 

Solutions Architect 
 

Siemens Sähkö- ja automaatiotuotteiden 
valmistaja ja toimittaja 

Solution Manager 

Sitowise Suunnittelu ja konsultointi Rakennusautomaatiosuun-
nittelija 

Skanska Urakointi (talotekniikkaura-
kointi) 

Automaatioasiantuntija 

Stateko Sähköisen talotekniikan suun-
nittelu, konsultointi ja koulutus 

Manager 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Yliopistokampusten kehitys ja 
omistus 

Talotekninen asiantuntija 

6.1.1 Älykkään asuinrakennuksen keskeisimmät ominaisuudet 

Haastattelun ensimmäiset kysymykset olivat: Mitkä ovat älykkään asuinrakennuksen 

keskeisimmät ominaisuudet? Ja Mikä on älykkäiden ominaisuuksien tuoma lisäarvo kiin-

teistölle/käyttäjille? Näillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään, mitkä ovat asiantuntijoiden 

näkemykset älykkään asuinrakennuksen keskeisimmistä ominaisuuksista ja mitä lisäar-

voa ne tuovat rakennuksen käyttäjille. 

Haastatteluissa ilmeni paljon samoja asioita, kuin on käsitelty luvussa 3.4. Haastattelui-

den perusteella älykkään asuinrakennuksen keskeisin ominaisuus on energiatehokkuus. 

Tähän päästään taloteknisten järjestelmien optimoidulla säädöllä, joka huomioi vallitse-

vat sisä- ja ulkotilojen olosuhteet. Energiatehokkuuden lisäksi asiantuntijat pitivät hyvin 

tärkeänä asukaslähiöisyyttä, helppokäyttöisyyttä, etäkäyttöä, turvallisuutta ja järjestel-

mien keskinäistä liitettävyyttä. Kuvassa 4 on pylväsdiagrammissa havainnollistettu asi-

antuntijoiden mainitsemia keskeisimpiä ominaisuuksia.  
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Kuva 4. Älykkään asuinrakennuksen keskeisimpien ominaisuksien maininnat haastatteluissa. 

 

Asukaslähtöisyys on käsitteenä niin laaja, että se sisältää myös osittain helppokäyttöi-

syyttä sekä turvallisuuttakin. Tämän lisäksi asukaslähtöisyydessä täytyy vahvasti huo-

mioida myös mukavuus ja terveellisyys. Haastatteluissa siis ilmeni tietynlainen ristiriita 

asukaslähtöisyyden ja energiatehokkuuden välillä, sillä täysin asukkaan tarpeita huo-

mioiva rakennus ei kykene välttämättä optimoimaan energiankulutustaan, koska asuk-

kaan tottumukset ja mieltymykset eivät välttämättä kohtaa energiatehokkaimpien ratkai-

sujen kanssa. Kaiken kaikkiaan asuinrakennuksen tulisi ottaa huomioon ensimmäisenä 

prioriteettina asukkaan tarpeet. Näin ollen haastatteluissa ilmeni, että nykyajan asuinra-

kennusten ohjaustapaa tulisi muuttaa asukaslähtöisempään suuntaan, eli ohjauksessa 

tulisi ottaa entistä enemmän huomioon asukkaiden tarpeet eikä ainoastaan energiate-

hokkuus. 

Taloteknisten järjestelmien kuten lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjes-

telmien tarpeenmukaisella säädöllä pystytään haastatteluiden mukaan optimoimaan 

energiankäyttöä ja luomaan asukkaille viihtyisä, mukava ja terveellinen asuinympäristö. 

Lisäarvona energiakäytön kustannukset pienenevät ja asumisviihtyvyys paranee, kun 
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automaatiolla säädetään taloteknisiäjärjestelmiä asukaslähtöisesti energiankäyttö huo-

mioiden.  

Haastatteluiden mukaan myös etäkäyttö ja turvallisuus ovat lähellä toisiaan. Järjestel-

mien etäkäytön avulla asukas kykenee varmistumaan, että kotona on kaikki kunnossa, 

vaikka itse ei ole kotona. Esimerkiksi vuotovahdin, palovaroittimen tai vaikkapa sähkö-

laitteen kulutustietojen tarkastaminen etänä lisää asukkaan turvallisuuden tunnetta. Li-

säksi etäkäytön hyödyntäminen rakennuksen huollossa ja ylläpidossa koettiin tärkeäksi. 

Etäkäytön tuomat hallinta- ja turvallisuustekijät koettiin haastatteluissa lisäarvoksi kiin-

teistölle. 

Älykkäiden ratkaisujen helppokäyttöisyys koettiin haastatteluissa tärkeänä. Haastattelui-

den mukaan järjestelmien tulisi toimia yksinkertaisen käyttöliittymän kautta tai jopa lähes 

omatoimisesti täysin automatiikan avulla huomioiden asukkaan tarpeet ja säätäen olo-

suhteet tarpeiden mukaisesti.  

Älykkäissä asuinrakennuksissa järjestelmien liitettävyys osoittautui myös haastattelui-

den perusteella mainitsemisen arvoiseksi ominaisuudeksi. Järjestelmien liitettävyydellä 

tarkoitettiin rakennusten erilaisten järjestelmien integrointimahdollisuuksia sekä järjestel-

mien liitettävyysmahdollisuuksia keskenään. Tärkeänä ominaisuutena liitettävyyden 

kannalta nähtiin järjestelmien avoimuus ja kahdensuuntainen tiedonsiirto.  

Tärkeänä lisäarvona nähtiin myös luotettavan automaatiojärjestelmän nopea reagointi-

kyky muuttuviin olosuhteisiin. Reagointi tuo lisäarvoa muun muassa sitä kautta, että jär-

jestelmien nopealla olosuhteisiin mukautumisella kyetään myös oleellisesti vaikuttamaan 

muihin mainittuihin ominaisuuksiin, kuten energiatehokkuuteen ja asumisviihtyvyyteen. 

Älykkäiden ratkaisuiden tuomat lisäarvot on esitelty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Älykkäiden ratkaisujen tuomien lisäarvojen maininnat haastatteluissa. 

 

6.1.2 Tiedonsiirtoprotokollat 

Tiedonsiirtoprotokollista pyrittiin haastatteluissa selvittämään nykyiset käytetyimmät pro-

tokollat sekä kenttä- ja automaatiotasolla että hallintatasolla. Lisäksi pyrittiin selvittä-

mään tiedonsiirtoprotokollien tulevaisuuden näkymiä. Haastatteluissa esitetyt kysymyk-

set olivat: Mitkä ovat tämän päivä käytetyimmät tiedonsiirtoprotokollat kenttä- ja auto-

maatiotasolla? Mikä on näkemyksenne kenttä-/automaatiotason protokollien tulevaisuu-

desta? ja Mitkä ovat tämän päivä käytetyimmät tiedonsiirtoprotokollat hallintatasolla?. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että käytetympiä tiedonsiirtoprotokollia kenttä- ja automaatio-

tasolla ovat BACnet, Modbus, Mbus, KNX, EnOcean ja fyysiset I/O-liitännät. Edellä mai-

nitut tiedonsiirtoprotokollat on esitelty mainintojen mukaan kuvassa 6 pylväsdiagrammi-

muodossa. 
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Kuva 6. Kenttä- ja automaatiotason käytetyimmät tiedonsiirtoprotokollat haastatteluiden mainin-
tojen mukaan. 

Haastatteluissa ilmeni, että BACnet-, Modbus- ja Mbus-tiedonsiirtoprotokollien käyttö on 

nykyisin kaikista yleisintä. Mbusin käyttäminen mittauksissa on hyvin yleistä, kun taas 

puolestaan automatiikan keskiössä on Modbus. Näiden standardien käyttö tiedonsiir-

rossa johtuu haastattelujen mukaan toteutusten edullisuudesta ja yksinkertaisuudesta. 

Lisäksi fyysisten I/O-liitännöiden käyttö on vielä yleistä edullisuuden ja liitännöiden yk-

sinkertaisuuden vuoksi. I/O-liitännät eivät tietysti ole puhdas protokolla, mutta haastatte-

luissa sen ilmaantuvuuden vuoksi otettiin se myös käsittelyyn.  

Kenttä- ja automaatiotasolla tarkennuksien mukaan Modbusista käytetään RTU- ja TCP-

protokollia. BACnetista kerrottiin taas käytettävän BACnet IP:tä. KNX-järjestelmän käyttö 

ilmeni olevan myös yleistä, kun halutaan toteuttaa älykkäitä ratkaisuja huoneistotasolla. 

Huoneistotasolla KNX-järjestelmästä ilmeni käytettävän KNX TP:tä ja huoneistosta ulos 

päin tiedonsiirrossa käytettävän KNX IP:tä. EnOcean- langattoman protokollan käytön 

yleisyyteen taas huomasi vaikuttavan sen liitettävyys KNX-järjestelmään. Haastatte-

luissa ilmeni myös DALIn käyttö valaistuksen ohjauksessa, mutta myös sen käytön har-

vinaisuus asuinrakennuspuolella. Lisäksi haastatteluissa esiintyi yksittäisiä mainintoja 
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tiettyjen langattomien protokollien käytöstä, esimerkiksi Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ja Wi-

reless Mbus. 

Haastatteluiden mukaan BACnet on standardina hyvinkin tuttu, mutta sen käyttö ei ole 

vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan. Tämä johtuu siitä, että sitä tukevia laitteita on 

vielä vähäinen määrä ja että se on kustannuksiltaan vielä toistaiseksi arvokas. BACnetia 

käytetään kuitenkin yhä enenevissä määrin ja sen nähdään myös tulevaisuudessa kas-

vattavan suosiotaan. Haastatellut asiantuntijat näkevätkin BACnetin tulevaisuudessa 

yleistyvän tiedonsiirtoprotokollista eniten. BACnetin lisäksi asiantuntijat uskovat Modbu-

sin ja KNX-järjestelmän käytön tulevan jatkumaan tulevaisuudessa. Asiantuntijoiden mu-

kaan tulevaisuudessa TCP/IP-pohjaiset ratkaisut yleistyvät ja IP-pohjaisten ratkaisujen 

yleistyessä myös BACnet IP:n käyttö yleistyy. Ethernetin käytön nähtiin yleistyvän ja kor-

vaavan väyläpohjaisia ratkaisuja tulevaisuudessa. Langattomien ratkaisujen nähtiin 

yleistyvän tulevaisuudessa ja korvaavan sarjaliikenne- ja väyläpohjaisia protokollia, 

mutta toistaiseksi langallisten järjestelmien toimintavarmuus ja päivitettävyys koettiin pa-

remmaksi, ja tämän vuoksi niiden käyttö on vielä yleisempää. Lisäksi IoT-ratkaisut sekä 

API-rajapintojen laajat integrointi mahdollisuudet tulevat muuttamaan tiedonsiirtokäytän-

töjä. 

Haastatelluiden mukaan hallintatasolla käytetyin ja järkevin protokolla on BACnet IP, kun 

puhutaan valvomotasosta. Etäyhteyksissä käytettävien protokollien eroavaisuudet olivat 

suuremmat. Hallintatasolla mainintojen mukaan käytetyimmät tiedonsiirtoprotokollat on 

esitetty kuvassa 6. 

Rakennuksen sisällä hallintatasolla käytetyimmät ovat Ethernet LAN-verkkoa tukevat 

protokollat kuten BACnet, KNX IP ja Modbus TCP. Yleisesti voidaan katsoa käytetyim-

miksi ratkaisuksi hallintatason valvomotasolla olevan TCP/IP-pohjaiset ratkaisut. Lu-

vussa 4 on esitelty tarkemmin tiedonsiirtoprotokollien toimintaperiaatteet. Kuvan 7 pyl-

väsdiagrammi on tehty haastatteluissa tulleiden mainintojen pohjalta, mutta kuitenkin 

TCP/IP:n ja Ethernetin voidaan katsoa olevan tiettyjen protokollien toiminnan edellytyk-

siä. Näiden protokollien käytön lisäksi voidaan katsoa yleensä käytössä olevan myös 

BACnet, Modbus TCP tai KNX IP, ellei tiedonsiirtoon käytetä puhdasta lähiverkkoa 

(LAN). 
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Kuva 7. Hallintason käytetyimmät tiedonsiirtoprotokollat haastatteluissa ilmenneiden mainintojen 
mukaan. 

Haastatteluissa ilmeni myös yksittäisiä valvomotason yläpuolella eli etähallinnassa käy-

tettyjä protokollia, joita olivat MQTT, CIM (sähköverkonhallinta) sekä REST-arkkitehtuu-

rityyliin perustuvat API-rajapinnat, esimerkiksi REST-pohjainen http-protokollaa käyttävä 

WebService. 

6.1.3 Rajapinnat 

Haastatteluiden tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään, mitä rajapintoja yritykset nykyisin 

integraatioissa käyttää. Tähän pyrittiin löytämään vastaus seuraavien haastattelukysy-

mysten avulla: Mitä rajapintoja olette käyttäneet kenttä- ja automaatiotason integraati-

oissa? Mitä rajapintoja olette käyttäneet hallintatason integraatioissa? Haastatellussa 

mainitut rajapinnat on esitelty kuvissa 8 ja 9. 

Haastatteluista ilmeni, että tällä hetkellä järjestelmien väliset integraatiot pyritään lähtö-

kohtaisesti tekemään tiedonsiirtoprotokollien sisällä tai käyttäen hyväksi protokollien 
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keskinäisiä liitettävyyksiä. Tämän lisäksi haastatteluissa ilmeni käytettävän myös yksit-

täisiä multiprotokollia ja hallintason rajapintoja.  Multiprotokollien käyttö ei ole kuitenkaan 

ole kovin yleistä, mutta tarvittaessa niitäkin toisinaan käytetään.  

 

Kuva 8. Kenttä- ja automaatiotasolla käytetyimmät rajapinnat haastatteluiden mainintojen mu-
kaan. 

Kuten kuvan 8 diagrammista on havaittavissa, kenttä- ja automaatiotason integraatioissa 

käytetyimmät protokollien omat rajapinnat ovat BACnet, ModBus, Mbus ja KNX. Lisäksi 

haastatteluissa ilmeni, että vanhemmissa rakennuksissa on toisinaan käytetty LONia, 

mutta siihen perustuvat ratkaisut ovat selvästi vähenemään päin. Yksittäisissä haastat-

teluissa myös ilmeni käytettävän Cbus-protokollaa ja I/O-liitäntöjä. Tämän lisäksi kenttä- 

ja automaatiotason rajapinta haastatteluissa nousi esille EisBaer-multiprotokolla, joka 

kykenee lukemaan erittäin montaa protokollaa. EisBaer voidaan kyllä lukea kuuluvan 

myös hallintatasolle, sillä se mahdollistaa hallintatason integraatioita. Lisäksi haastatte-

luissa yksittäisiä mainintoja saivat multiprotokollat, kuten doGate ja Wiser. 
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Kuva 9. Hallintatasolla käytetymmät rajapinnat haastatteluiden mainintojen mukaan 

Hallintatason integraatioissa ilmeni käytettävän hyvin usein tiedonsiirtoprotokollien omia 

rajapintoja. Kuvassa 9 on esitelty haastatteluiden perusteella käytetyimmät hallintatason 

rajapinnat. Hallintatasolla käytetyimpiin rajapintoihin kuuluivat BACnet IP ja ModBus 

TCP.  Hallintatason etäyhteyksissä yleisimpiä ratkaisuja näytti olevan REST API -

pohjaiset WebService-ratkaisut. Lisäksi hallintatasolla kerrottiin käytettävän 

laitetoimittajien omia ratkaisuja ja KNX-toteutuksissa käytettiin erityisesti KNX IP:tä. 

Tämän lisäksi esimerkiksi LON-alakeskustason integroinnissa ilmeni käytettävän 

Niagaraa. Kiinteistön ulkopuolisissa integraatioissa käytettiin myös MQTT- ja CIM 

(sähköverkonhallinta) -pohjaisia ratkaisuja. Lisäksi yksittäisiä mainintoja haastattaluissa 

saivat OPC sekä oBIX. 

6.1.4 Integraatiot rakennuksen järjestelmien, IoT-laitteiden ja rakennuksen ulkopuolis-
ten järjestelmien välillä 

Haastatteluissa pyrittiin myös selvittämään, kuinka yleistä on nykyään rakennusten jär-

jestelmien tietojensiirto rakennuksen ulkopuolisiin järjestelmiin, esimerkiksi sähköisiin 

huoltokirjoihin, ja kuinka kyseisiä tiedonsiirtoja on toteutettu. Lisäksi haastatteluissa tie-

dusteltiin yleisyyttä tiedonsiirrosta IoT-laitteilta sekä sitä, onko IoT-laitteilta saatuja tie-

dostoja käytetty rakennuksen järjestelmien säätöön ja kuinka kyseiset tiedonsiirrot on 

toteutettu. 
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Haastatteluihin vastanneista yrityksistä kahdeksan on toteuttanut rakennuksen järjestel-

mien tiedonsiirtoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Neljä yritystä puolestaan ei ollut toteuttanut 

tiedonsiirtoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Ulkopuolisiin järjestelmiin lähetetyt tiedot olivat 

pääasiassa energianmittaus-, vedenkulutus-, olosuhde-, historia- ja hälytystietoja. Tie-

donsiirrossa yleisimmin käytetyt tavat on esitelty kuvassa 10.  

 

Kuva 10. Rakennuksen järjestelmien tiedonsiirtotavat rakennuksen ulkopuolisiin järjestelmiin 
haastatteluiden mainintojen mukaan. 

Haastatteluissa ilmeni, että yleisimmin tiedonsiirrossa rakennuksen ulkopuolisiin käytet-

tään REST APIa ja siihen liittyviä WebService-pohjaisia ratkaisuja. Vastausten mukaan 

REST API -rajapinnan käyttö ulkopuolisessa tiedonsiirrossa on yleistä, koska se on yk-

sinkertaista sekä tietoturvallista. Muutamia integraatioita oli toteutettu myös MQTT:n, 

FTP-yhteyden ja tiedostojen siirrolla, esimerkiksi XML-tiedostojen avulla. Yksittäisenä 

esimerkkinä haastatteluissa kerrottiin myös, että oBIX-protokollan avulla oli toteutettu 

tiedonsiirtoja. 

IoT-laitteiden esimerkiksi erilaisten olosuhdeanturien, tiedonsiirtoja rakennuksen ulko-

puolisiin järjestelmiin oli toteuttanut puolet vastanneista yrityksistä. IoT-laitteilta kerätyt 
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tiedot ovat pääsääntöisesti olleet energiankulutukseen liittyviä mittaustietoja, joita on 

kyetty käyttämään kiinteistön energiankäytön optimointiin. Lähes kaikki vastanneista sa-

noi käyttäneensä IoT-laitteiden integraatiossa ulkopuolisiin järjestelmiin REST API -poh-

jaisia rajapintoja. Lisäksi vastauksissa ilmeni, että monet käytetyistä IoT-laitteista ovat 

yhteydessä suoraan anturitoimittajien omiin pilvipalveluihin LPWAN-verkon välityksellä, 

jolloin on toteutettu tiedonsiirto pilvipalvelusta toiseen. Näissäkin tiedonsiirroissa oli vas-

tausten mukaan käytetty REST-arkkitehtuurityyliin pohjautuvia WebService-rajapintoja. 

Puolet haastatteluun vastanneista yrityksistä kertoivat käyttäneensä IoT-laitteilta saatuja 

tietoja rakennuksen järjestelmien säätöön, esimerkiksi muuttamalla lämmitysjärjestel-

män kiertovedenlämpötilaa. Säätöjä oli lähtökohtaisesti toteutettu myös REST API -raja-

pinta pohjaisilla ratkaisuilla. IoT-laitteilta saadut tiedot oli siirretty siis kaksisuuntaisesti 

REST API -rajapinnan avulla ja tiedot oli viety esimerkiksi BACnet- tai Modbus-pohjaisiin 

järjestelmiin, jotta järjestelmiä oli voitu säätää. Lisäksi haastatteluissa ilmeni, että IoT-

laitteita, jotka toimivat LPWAN-verkossa, ei kannata käyttää rakennuksen kriittiseen ja 

nopeutta vaativaan säätöön, koska niissä voi tulla tiedonsiirtokatkoksia. Kriittiseen sää-

töön voidaan kuitenkin käyttää Mesh-verkossa toimivia IoT-laitteita, jotka yhdistetään 

esimerkiksi BACnet gatewayn kautta automaatiojärjestelmään. 

6.2 Kiinteistönhallinnointijärjestelmien asiantuntijoiden haastattelut 

Sähköisten kiinteistön hallinnointijärjestelmien asiantuntijahaastatteluihin vastasi kaksi 

henkilöä kahdesta eri yrityksestä. Haastatteluihin vastanneet yritykset olivat Visma Tap-

muuri Oy sekä Festum Software Oy, jonka järjestelmä on Hausvise. Vastaajat olivat yri-

tysten sähköisten järjestelmien hallintojärjestelmien eli Tampuurin ja Hausvisen asian-

tuntijoita. 

Kiinteistön hallinnointijärjestelmien asiantuntijoiden haastatteluiden vastausten perus-

teella selvisi, että kummankin yrityksen toimesta tiedonsiirtoja on toteutettu rakennusten 

järjestelmistä suoraan yritysten omiin järjestelmiin. Siirretyt tiedot ovat olleet pääasiassa 

kulutustietoja. Kummatkin haastateltavat asiantuntijat mainitsivat kulutustietojen olleen 

erityisesti vedenkulutustietoja. Vedenkulutustietojen lisäksi haastatteluissa mainittiin, 
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että sähkön- ja lämmön kulutustietoja oli siirretty sähköisiin järjestelmiin. Tietoja oli siir-

retty myös IoT-laitteilta. Järjestelmistä, joista tietoja oli siirretty, mainittiin haastatteluissa 

esimerkiksi LeakLook, Fiksuvesi, Trentec ja Verto. 

Haastatteluissa ilmeni myös, että kulutustietojen siirrot on vielä nykyisin usein tehty tie-

dostopohjaisina tiedonsiirtoina. Lisäksi haastateltavat kertoivat käytössä olevan API-ra-

japintoja, joista esiin nousivat viime aikoina kehittyneet REST API -integraatiot. Tämän 

lisäksi haastatteluissa mainittiin, että integraatioissa on käytetty Webhookia. API-rajapin-

toja hyödyntäen järjestelmistä oli tehty tiedonsiirtoja myös muiden palveluntarjoajien jär-

jestelmistä. Esimerkiksi huoltokirjatehtävien ja vikailmoitusten siirtoja kerrottiin toteutet-

tavan API-rajapintojen avulla palveluntoimittajien ja tilaajien välillä. Sähköisissä kiinteis-

tönhallinnointijärjestelmissä on myös monia muita integraatioita eri toimintojen ja toimi-

joiden välillä, esimerkiksi yhtiö- ja asukastiedot, verkkolaskuoperaattorit, pankit, osake-

yhtiön kirjanpito, verottaja, raportointijärjestelmät, infonäytöt sekä monia muita ominai-

suuksia.  

6.3 Tutkimustulokset 

Insinöörityössä tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että älyrakennus kykenee mukautumaan 

käyttäjänsä tarpeisiin sekä ympäristönsä olosuhteisiin. Sen päämääränä on tehdä käyt-

täjiensä elämästä vaivatonta, mukavaa, taloudellista, energiatehokasta sekä terveellistä 

ja turvallista. Älykkäässä rakennuksessa ei ole kyse vain tietoteknisistä tai älykkäistä 

taloteknisistä ratkaisuista. Älykkään asuinrakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat 

myös suuresti rakennustekniset ratkaisut ja rakennuksen käyttäjien toiminta ja toimenpi-

teet. Energiatehokkuuden lisäksi rakennuksen talo- ja rakennustekniikka sekä rakennuk-

sen palvelut vaikuttavat asuinrakennuksen tärkeimpään asiaan eli asumisviihtyvyyteen. 

Asumisviihtymiseen eniten vaikuttavat asukkaan inhimillisiin tarpeisiin perustuvat tekijät, 

kuten mukavuus, terveellisyys ja turvallisuus.  

Taloteknisten järjestelmien kannalta asukkaalle tärkeimpiä ominaisuuksia ovat helppo-

käyttöisyys ja sen reagointikyky muuttuviin ympäröiviin olosuhteisiin. Helppokäyttöisyy-

dessä tärkeimpänä täytyisi osata luoda asukkaalle älykäs ja helppokäyttöinenjärjes-

telmä, joka vaatisi mahdollisimman vähän asukkaan aktiivisuutta toimiakseen mahdolli-
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simman energiatehokkaasti ja luoden laadukkaan asuinympäristön. Turvallisen asuin-

ympäristön luomiseksi tärkeässä asemassa on myös etähallinta, jonka avulla asukas 

pystyy varmistumaan, että kotona on kaikki kunnossa, vaikka ei itse olisi kotona. Lisäksi 

turvallisuuden tunnetta lisäävät kotona ollessa toimivat turvajärjestelmät kuten palova-

roittimet, toimiva kulunvalvonta ja vuotovahdit. 

Etähallinta ja laajamittainen datan kerääminen mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa pal-

jon muita hyötyjä myös asuinrakennuksen muille käyttäjille. Etähallittavuus tulee var-

masti helpottamaan esimerkiksi urakoitsijoita takuuajan töiden hoidossa, sillä mahdolli-

set viat ja hälytykset kyetään paikantamaan sekä korjaamaan nopeasti ja tietyissä vika-

tapauksissa epäkohdatkin saadaan korjattua etänä. Etähallittavuus helpottaa samalla 

tavalla myös huoltoyhtiön töitä, ja isännöitsijöiden työ muuttuu, kun siirrytään enemmän 

sähköisiin järjestelmiin, jotka ovat kykeneviä päivittämään tietojaan suoraan rakennuk-

sen sisäisistä järjestelmistä. Huoltokirjojen luotettavuus ja informatiivisuus kasvavat, kun 

ne kykenevät päivittämään tietojaan suoraan rakennuksen järjestelmistä. Etähallinnassa 

on tietysti muistettava ottaa huomioon tietoturva, jotta asiaan kuulumattomat eivät pää-

sisi käsiksi rakennusten järjestelmien hallintaan ja asuinympäristö pysyisi tietoturvalli-

sena. Asuinrakennusten olosuhdetietojen keräämisessä on muistettava noudattaa ny-

kyistä tietosuojalakia eli GDPR:ää. Esimerkiksi jos kerätystä hetkellisestä mittausdatasta 

selviää, mistä asunnosta tiedot tulevat, tämä loukkaa asukkaan yksityisyyttä. Tämä 

seikka osaltaan hankaloittaa asuntokohtaisten kulutus- ja olosuhdetietojen keräämistä. 

Kuitenkin tiedot on nykyisin mahdollista koodata esimerkiksi siten, että ulkopuolinen ei 

ymmärrä, mistä asunnosta saadut olosuhdetiedot tulevat.  

Rakennuksesta kerättyä dataa täytyisi nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää entistä enem-

män ja sen hyödyllisyys tulisi ymmärtää. Esimerkiksi rakennuksen järjestelmien ja olo-

suhteiden data on hyvin arvokasta, kun sitä kerätään oikein, laajasti ja sen käytettävyys 

ymmärretään. Laajasta datan keräyksestä hyötyvät rakennuksen kaikki käyttäjät. Raken-

nuksista kerättyä dataa kykenevät hyödyntämään esimerkiksi suunnittelijat ja urakoitsi-

jat. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa dataa hyödynnetään parhaiten, kun valmistu-

neista kohteista kerätyn datan avulla kyetään rakentamaan entistä kestävämpiä, ener-

giatehokkaampia ja loppukäyttäjää mahdollisimman hyvin palvelevia rakennuksia. Suun-

nittelijoille ja rakentajille erityisen tärkeää dataa tuottavat olosuhde- ja kulutustietoja da-

taa keräävät laitteet sekä rakennuksen kuntoa tarkkailevien monitorointilaitteet. 
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Insinöörityössä selvitettiin asiantuntijahaastatteluissa älykkään asuinrakennuksen omi-

naisuuksien ja niiden tuomien lisäarvojen lisäksi myös nykyisin käytetyimpiä tiedonsiir-

toprotokollia ja niiden tulevaisuuden näkymiä. Kenttä- ja automaatiotason käytetyimpiä 

protokollia ovat nykyisin BACnet, ModBus ja Mbus. Lisäksi käytetään jonkun verran 

KNX:ää, EnOceania ja fyysisiä I/O-liitäntöjä. BACnetin ja ModBusin käyttö on varmasti 

yleistä sen takia, että niiden avulla kyetään ohjaamaan LVI-järjestelmiä keskitetysti, mikä 

on hyvin tyypillistä nykyisille uudisrakennuksille. Sama koskee myös Mbusia, jonka 

avulla kulutusmittaroinnit kyetään toteuttamaan yksinkertaisesti saaden tiedot kerättyä 

keskitetysti. KNX taas on monipuolinen kiinteistön energiankäyttöön ja hallintaan poh-

jautuva protokolla, jonka käyttö tulee luultavasti lisääntymään, kun asuinrakennusten oh-

jauksesta tehdään entistä enemmän asukaslähtöistä ja lisätään asuntoihin niin sanottuja 

älyominaisuuksia. Langattomien ratkaisujen lisääntyessä myös EnOcean tulee varmasti 

yleistymään. Tulevaisuudessa siis käytetään tutkimuksen mukaan kaikkia edellä mainit-

tuja tiedonsiirtoprotokollia, mutta näistä protokollista selvästi eniten kasvaa BACnetin 

käyttö. BACnetin etuna ovat varmasti nyt ja tulevaisuudessa sen sovellusten laajuus 

sekä mahdollisuus käyttää tiedon siirrossa Ethernetia sekä TCP/IP-pohjaisia ratkaisuja. 

Hallintatason käytetyimpiä tiedonsiirtoprotokollia ovat TCP/IP-pohjaiset ratkaisut, joista 

mainittakoon BACnet yleisimpänä ja lisäksi ModBus ja KNX. Hallintatason tiedonsiirto-

protokollille hyvin tyypillisenä voidaan pitää niiden tukea myös Ethernetille.  

Tiedonsiirtoprotokollien lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten nykypäivänä 

erilaiset integraatiot on toteutettu sekä mitä rajapintoja ja tiedonsiirtotapoja näissä integ-

raatioissa oli käytetty. Tutkimuksessa selvisi, että monet integraatioista tehdään hyväksi 

käyttäen edellä mainittujen tiedonsiirtoprotokollien omia integraatioita. Varsinkin auto-

maatio ja hallintatason valvomotason integraatioiden toteutukset ovat hyvin tyypillistä 

tehdä kyseisellä tavalla. Rakennuksen ulkopuolisissa järjestelmissä käytetyimmät raja-

pinnat olivat REST API -pohjaiset ratkaisut. REST API -rajapinnan avulla kyetään siirtä-

mään tietoja, esimerkiksi eri IoT-anturi palveluntarjoajien pilvipalveluista omiin pilvipal-

veluihin. Lisäksi REST API -pohjaisilla ratkaisuilla onnistuu myös kaksisuuntainen tie-

donsiirto esimerkiksi pilvipalvelusta pilvipalveluun, rakennuksen järjestelmistä ulkopuoli-

siin järjestelmiin tai vaikkapa pilvipalvelusta rakennukseen.  
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Lopulta kaikkien älyrakennuksen ratkaisuiden käyttöönottoon ja toteutusmahdollisuuk-

siin vaikuttaa ratkaisujen kustannustehokkuus. Älykkäät ratkaisut on saatava siis tehtyä 

mahdollisimman kustannustehokkaasti, tai muiden kuin rahallisten hyötyjen olisi oltava 

niin merkittäviä käyttäjille, että ne olisivat loppukäyttäjille arvokkaampia kuin raha. Täl-

laisia ominaisuuksia ovat ainakin esimerkiksi terveellisyys ja turvallisuus. Lisäksi on mah-

dollista, että tietyntyyppisillä ratkaisuilla saadaan urakan hintaa alaspäin. Esimerkiksi 

langattomien ratkaisujen lisääntyminen tulevaisuudessa vähentää kaapeloinnin määrää, 

mikä pienentää merkittävästi sähköurakan kaapelointi kustannuksia. Lisäksi esimerkiksi 

Ethernetin käytön lisääntyessä väyläkaapelointien määrä tulee vähenemään, mikä vai-

kuttaa tarvittavien kaapelien ja kaapelointien määrään. Kuitenkin langattomien järjestel-

mien hinnat, toimintavarmuus ja käyttöönotto ovat tällä hetkellä asioita, jotka rajoittavat 

niiden käytön yleistymistä. 
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7 Yhteenveto 

Insinööriyössä selvitettiin älykkäiden asuinrakennusten keskeisimpiä ominaisuuksia 

sekä tapaa, jolla älykkäät ratkaisut tulisi toteuttaa. Lisäksi työssä selvitettiin nykyisin käy-

tetyimpiä tiedonsiirtoprotokollia ja rajapintoja sekä niiden tulevaisuuden näkymiä. Insi-

nöörityössä kerätty teoria-aineisto auttaa ymmärtämään nykyisiä näkemyksiä älykkäistä 

asuinrakennuksista. Teoriaosuus selvittää, mitä protokollia ja rajapintoja on nykyään 

käytössä sekä kuinka nämä toimivat. 

Aineisto-osuuden lisäksi insinöörityössä toteutettiin asiantuntijahaastatteluita, joiden 

avulla tutkittiin asiantuntijoiden näkemyksiä älykkäiden asuinrakennusten keskeisim-

mistä ominaisuuksista. Tutkimus osuus selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä tiedonsiir-

toprotokollien ja rajapintojen käytön nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Haastat-

teluiden tuloksista selvisi käytettyjä tiedonsiirtotapoja rakennuksen ulkopuolisiin järjes-

telmiin.  

Insinöörityö auttaa tilaajaa saamaan käsityksen älykkäiden asuinrakennusten nykyti-

lasta. Työ auttaa tilaajaa myös rajaamaan tulevaisuudessa käyttöön otettavia tiedonsiir-

totapoja sekä rakennusten sisällä että rakennusten ulkopuolellakin. Työn avulla selkey-

tettiin tilaajan käsitystä älykkään asuinrakennusten keskeisistä ominaisuuksista ja niiden 

toteutustavoista. Älykkäiden ratkaisujen tuomien lisäarvojen kerätyistä tiedoista on myös 

hyötyä tilaajalle tulevaisuuden hankkeita ajatellen.  

Insinöörityössä selvisi, että rakennuksen ulkopuolisissa tiedonsiirroissa käytetään eniten 

REST API -rajapintaan pohjautuvia ratkaisuja. REST API -ratkaisuista ei selvinnyt, onko 

olemassa standardia tai tiettyä käytäntöä siitä, kuinka kyseiset rajapinnat on toteutettu. 

Tämän vuoksi insinöörityön jälkeen voitaisiin jatkaa tutkimuksia REST API -rajapintoihin 

liittyen. Rajapinnoista voitaisiin tutkia, onko mahdollista toteuttaa rakennuksista toisiin 

monistettavaa kaavaa, mikä helpottaisi entisestää tiedonsiirtoa ja vähentäisi toteutuksiin 

kuluvaa aikaa sekä kustannuksia. 
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