
Kaupunkikehitys
Datan hyödyntäminen saa jatkuvasti 

enemmän painoarvoa kaupungin 
asukaslähtöisessä kehittämisessä. s. 4

Energiatehokkuus
Kiinteistön energiankäytön älykäs 

ohjaus vähentää kustannusten lisäksi 
ympäristön kuormitusta. s. 10

Turvallisuus 
IoT:n jatkuvasti kasvavan roolin  

myötä verkon turvallisuudesta on  
tullut yhä tärkeämpää. s. 7

uudelle 
avoin  

Liikenne. Data muuttuu älykkääksi vasta käytössä. s. 8

MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisuMAINOSLIITE

Innovaatioiden ja uusien kokeilujen  
aikaiset omaksujat tulevat nousemaan 
älykkään kaupungin avaintekijöiksi.  
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SMART CITY eli älykäs kaupunki -käsite 
kehittyy jatkuvasti, ja sen virallinen mää-
ritelmä on edelleen tekeillä. Tällä hetkellä 
sitä käytetään hyvin ICT- ja IoT-keskeisesti, 
mikä johtaakin helposti siihen ajatukseen, 
että ICT-aktiiviset kaupungit olisivat älyk-
käitä kaupunkeja. 

KÄSIT TEESEEN  liittyy paljon muutakin. 
Esimerkiksi muinainen Rooma myötävai-
kutti nykyajan kieleen, uskontoon, tekniik-
kaan, lakiin, politiikkaan, sodankäyntiin, tai-
teeseen, kirjallisuuteen, arkkitehtuuriin se-
kä teknologiaan. Heidän edelleen kehittä-
mänsä vesijohtoteknologia on esimerkki 
tästä perinnöstä – sivili-
saatio oli tulevaisuuteen 
suuntautunut ja hyväk-
syi tekniikan kehityk-
sen. Investointi uuden-
laisiin kanaviin, jotka 
kykenivät kuljettamaan 
makeaa vettä asutuil-
le alueille, oli tietoinen 
päätös parantaa asuk-
kaiden hyvinvointia. 
 
Ä LY K K Ä Ä N  kaupun- 
gin kehittäminen on 
myös sellaisen perus- 
infrastruktuurin kehit-
tämistä, joka mahdollis-
taa sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuuri-
sen nopeamman kehityksen – toisin sanoen 
se on kaupungin toimivuuden kehittämistä 
elinkelpoisuuden periaatteiden mukaisesti. 
Maineen kehittämisen näkökulmasta kysy-
myksessä olisi kaupunki, joka inspiroi sekä 
ekosysteemiä että asukkaita. 

LÄHES  täydellinen Smart City -konsepti si-
sältää fyysisen ympäristön, yritykset ja ih-
miset, julkishallinnon sekä teknologian ja 
datan. Näillä asioilla ei kuitenkaan ole kes-
kinäistä kehittämisjärjestystä tai hierarkiaa. 
Siksi älykkään kaupungin menestys riippuu 

eniten siitä, kuinka rohkeasti uusia asioita 
kokeillaan ja otetaan käyttöön. Uusia inno-
vaatioita ja niiden kokeiluja hyväksytään yl-
lättävän helposti, kun ne tähtäävät tehok-
kuuden parantamiseen, kustannusten alen-
tamiseen, markkinaosuuden lisäämiseen 
tai sosiaalisen aseman kohottamiseen. Kau-
pungin näkökulmasta nämä kaikki lisäävät 
houkuttelevuutta.

ÄLYKÄS kaupunki tarkoittaa myös älyk-
käitä asukkaita. Varhaiset omaksujat, in-
novaattorit ja julkishallinnon kanssa syn-
nytetyt ekosysteemit mahdollistavat tie-
donvaihdon ja tarjoavat keskeistä ICT-osaa-

mista innovaatioiden onnis-
tumiseksi. Siksi tottumus-
ten, käyttäytymisen ja lii-
ketoiminnan synnyttämän 
tiedon vaihdosta ja analy-
soimisesta – jopa ennusta-
misesta – tulee ratkaisevaa 
dataa kaupunkien suunnit-
teluun ja kehittämiseen.

ÄLYKÄS  kaupunki tarkoit-
taa tietysti myös älykkäitä 
yrityksiä. Kaupunki hou-
kuttelee uusia yrityksiä ja 
tukee kaupungin kehittämi-
selle arvokasta yritystoimin-
taa. Siitä syntyy osaamista-

loutta, eli tutkimusta, kehitystä, ja teknolo-
giainnovaatioita kaupungin kasvualustak-
si. Ja koska menestyäkseen yritysten tulee 
erottautua kilpailijoista, tulee erottautumi-
sesta myös kaupungille tärkeä menestyste-
kijä. Innovatiivisimpien yritysten yhtenä 
strategiana on ymmärtää kaupungin kaut-
ta syntyvää tietoa ja analytiikkaa.

ÄLYKAUPUNGISSA innovaatioiden ja uu-
den tiedon aikaisista omaksujista tulee kau-
pungin avaintekijöitä. Yrityksillä, jotka tun-
nustavat tämän, on selvä kilpailuetu. Tässä 
kannattaa siis olla liikkeellä jo nyt. 

Uudelle avoin ekosysteemi  

Natalia Rincon 
CEO, CHAOS 
PhDc, Älykkäät kaupungit

Puheenvuoro 
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FINLAND 
Älyteknologia vie 
kaupungit sujuvaan 
arkeen

”Datan avulla 
kaupunki osaa tarjota 
palveluja, joita asukas 
eniten tarvitsee.”

”Kiinteistöstä  
voi tehdä älykkään 
energiajärjestelmän  
avulla lähes täysin 
hiilineutraalin."

Smart & Wise Turku -hankkeen johtaja 
Tapio Järvenpää 

Kiinteistöteknologiayksikön  
liiketoimintajohtaja Tuomas Qvick 

Syksyllä 2022 Turkuun 
rakentuu kaksi yhdeksän-
kerroksista uuden ajan 
asuinkerrostaloa, joiden 
katoille on asennettu  
varastoiva aurinkosähkö-
järjetelmä sekä lataus- 
pisteet sähköautoille.

T urun Pääskyvuoren-
rinteellä alkaa tänä ke-
väänä EU-rahoitteinen 
User-Chi-kehityshanke, 

joka on askel kohti ekologisempaa 
rakentamista ja kaupunkisuunnit-
telua. Turun kaupungin sähköisen 
liikkumisen latausverkostoon ja 
EU:n Horisontti 2020 -kokonaisuu-
teen kytkeytyvässä hankkeessa ra-
kennetaan kaksi kestävän kehityk-
sen periaatteisiin nojaavaa, yhdek-
sänkerroksista asuinkerrostaloa. 

Kestävät, uusiutuvat energiaratkaisut näyttelevät suurta roolia asumisen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Turun Pääsyvuorenrinteelle rakentuu kestävän kehityksen periaatteita noudat-
tava, kahden asuinkerrostalon muodostama Pääskylinna, jolla on oma aurinkopaneeleista koostuva energiajärjestelmä sekä sähköautoille tarkoitettuja latauspisteitä. 

– Vähähiilistä asumista ediste-
tään hankkeessa kahdella tavalla. 
Sähköautoilla liikkuminen mah-
dollistetaan älykkään latausjärjes-
telmän avulla, kun taas sähkö tuo-
tetaan aurinkopaneeleilla sähköjär-
jestelmähallinnan kautta, avaa Va-
son toimitusjohtaja Maria Aspala.

Syksyllä 2022 valmistuvan ura-
kan takana ovat yhteistyössä VASO 
eli Varsinais-Suomen Asumisoikeus 
OY ja rakennusyhtiö NCC, joka voit-
ti Vason urakkakilpailun. Kaikkiaan 
76:n, keskimäärin 54 neliön suurui-
sen asunnon energiantoimitukses-
ta vastaa Turku Energia. 

– Hiilijalanjäljen pienentämises-
sä tärkeää on se, millaisia energia-
ratkaisuja tehdään ja miten energiaa 
tuotetaan. Hanke yhdistää uusiutu-
van aurinkoenergian tuottamisen ja 
sähköautojen käytön edustaen edis-
tyksellistä ajattelua, NCC:n toimi-
alajohtaja Esa Lehmusvuori linjaa.

Vihreistä vihrein hanke
Kestävä kehitys, vastuullisuus ja hii-
lijalanjäljen pienentäminen. Nämä 
ovat niin EU:n ilmastotoimien kuin 

Pääskylinnaksi nimetyn kerrostalo-
hankkeen keskeisimmät arvot. Han-
ke on ensimmäinen lajissaan Suo-
messa ja siten myös vähähiilisem-
män rakentamisen uranuurtaja.

– Vason näkökulmasta hanke on 
ajankohtainen erityisesti siksi, että 
kuluttajat arvostavat yhä enemmän 
ympäristöystävällistä asumista. Ny-
kyään on enemmän keinoja, jotka 
mahdollistavat vähähiilisten ratkai-
sujen toteuttamisen, Aspala sanoo. 

– Aurinkopaneelit, laturit ja var-
sinkin sähkön varastointi ovat ke-
hittyneet vauhdilla, minkä ansiosta 
tällaiset ratkaisut ovat nyt mahdol-
lisia, Turun Energian tuotepäällik-
kö Jari Hallivuori komppaa.

Pääskyvuorenrinteen kerrosta-
lohanke osoittaa väitteen todek-
si. Talojen katolle tulee 64:stä Sa-
lo Solarin aurinkopaneelista koos-
tuva, aurinkoenergiaa hyödyntävä 
energiajärjestelmä, jonka teho on 
24 kWp. Paneelien tuottama sähkö 
hyödynnetään kiinteistössä ja yli-
jäämää tallennetaan akkuihin. Säh-
köautojen latauspisteitä asenne-
taan kolme, mikä tarkoittaa kuut-

ta latauspaikkaa. Tämän kaiken 
nivoo yhteen älykäs ohjausjärjes-
telmä, joka maksimoi saadun hyö-
dyn. Kyseessä on ympäristö- ja asu-
kasystävällinen ekoteko.

– Aurinkopaneeleita tulee niin 
paljon, kuin katoille mahtuu. Kun 
aurinko paistaa keskipäivällä ja 
kulutus on pienempää, ylimääräi-
nen sähkö menee latauksessa ole-
vien sähköautojen käyttöön tai ra-
kennusten akkuihin jemmaan. Kun 
sähkö puretaan akusta, ostosähkön 
tarve vähenee, Hallivuori selittää.

– Lämmitysenergia tulee kauko-
lämmöstä, joka tuotetaan uusiutu-
vista energianlähteistä. Myös säh-

kössä on Ekotakuu. Tämän vih-
reämmäksi on vaikea päästä.

Rakentamisen edelläkävijät
Turku Energian, Vason, NCC:n ja Tu-
run kaupungin tavoitteena on toi-
mia mahdollisimman ympäristö-
myönteisesti ja kehittää vähähiili-
syyttä rakentamisen saralla.

– Rakentamisen toimiala vaikut-
taa erittäin vahvasti tulevaisuuden 
ympäristöön. Meidän toiminnas-
samme vastuullisuus on pitkään ol-
lut kantava teema. Olemassaolom-
me oikeutus on siinä, että haemme 
vastuullisia ratkaisuja. Siksi tämä 
on meille erittäin kiinnostava han-
ke, Lehmusvuori korostaa.

Euroopan mittakaavassa Suomi 
on edelläkävijä ympäristöystävälli-
sen rakentamisen saralla – ja Suo-
messa Turku on yksi niistä kaupun-
geista, joka on vienyt asiaa eteen-
päin jättimäisin harppauksin. 

– Meidän on syytä olla ylpeitä. 
Tämä hanke on yksi osoitus Turun 
kaupungin halukkuudesta edistää 
vähähiilistä rakentamista ja liikku-
mista, Aspala kiteyttää.

Turussa viitoitetaan tietä kohti 
energiaomavaraista asumista

“
Kuluttajille on 
yhä tärkeämpää 
vähähiilinen ja 
energiatehokas 
asuminen.

teksti maria paldanius  
kuva vaso
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Resurssiviisas matka parhaan 
hinnan lipulla 
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Luonnonläheinen asuinalue  
hurmaa monipuolisuudella 
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Energiankäytön älykäs ohjaus  
on tuottava sijoitus 

 
SPACEHUB
Etätöitä voi tehdä muuallakin 
kuin kotitoimistolla
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Data kehittää palveluita    palanen kerrallaan

T urku on suuri, eläväinen 
ja monipuolisesti palve-
luita tuottava kaupunki, 
jonka sujuvan toiminnan 

tueksi tarvitaan paljon dataa, kuvai-
lee Smart & Wise Turku -hankkeen 
johtaja Tapio Järvenpää. 

Smart & Wise Turku on Turun 
kaupungin kärkihanke, jossa digita-

lisaation ja kaupungin toiminnois-
ta kertyvän datan hyödyntämisel-
lä halutaan tuottaa paremmin koh-
dennettuja ja toimivampia palve-
luita kaupungin asukkaille.

Järvenpään mukaan datan hyö-
dyntäminen saa jatkuvasti lisää pai-
noarvoa kaupungin kehittämisessä. 
Turku myös avaa enenevissä mää-

rin kaupungin data-aineistoja.
Data auttaa johtamaan kaupun-

kia tiedolla. Keskiössä on asiakas eli 
palveluja käyttävä kaupunkilainen. 
Palveluja on tarkoitus tuottaa entis-
tä enemmän kysyntäperusteisesti.

Tavoiteltua muutosta voi kuvata 
esimerkiksi seuraavasti: kun ennen 
palveluja käytti asiakas, joka sattui 

ne löytämään, datan avulla kaupun-
ki osaa paremmin tarjota palveluita, 
joita asiakas vaikuttaa tarvitsevan.

Hankkeen taustalla on megatren-
dejä kuten ilmastonmuutos, kau-
pungistuminen ja väestön ikään-
tyminen. Turun kaupungin tavoit-
teena on olla hiilineutraali vuonna 
2029, ja datan hyödyntäminen on 
eräs väline sen saavuttamiseksi.

Liikkujia palveleva näkymä
Turun strategia- ja kehittämisjohta-
ja Rami Savila kertoo, että kaupun-
gilla on meneillään hallintokulttuu-
rin muutos, siirtymä kaupungin-
johtajamallista pormestarimalliin. 
Smart & Wise –hankkeessa kehite-

tään samanaikaisesti kaupunkia nä-
kyvän pinnan alla, tavoitteena pa-
rempi toiminnanohjausjärjestelmä.

Järvenpää kertoo, että entisen, 
lähinnä kirjanpidon tarpeisiin suun-
nitellun ohjelmiston tilalle on tulos-
sa asiakaskeskeisempi ja paremmin 
palvelupolkuja tunnistava toimin-
nanohjausjärjestelmä.

– Vanha järjestelmä keskittyi ku-
lujen ja kustannuspaikkojen kir-
jaamiseen. Uuteen halutaan tuoda 
asiointitieto mukaan.

Tietoa halutaan tuoda rinnakkai-
sista järjestelmistä yhtenäisiin nä-
kymiin, joista voi hahmottaa koko-
naiskuvan. Turun kaupungilla on 
187 erilaista järjestelmää, joissa kä-

sitellään asiakastietoja.
Esimerkki yhtenäistämisen hyö-

dyistä on liikennetiedon hallinta. 
Kaupungilla on useita erillisiä jär-
jestelmiä, joista selviää julkisen lii-
kenteen aikataulut, kaupunkipyö-

rien sijainti tai pysäköintialueiden 
tilankäyttö. Olennaista liikennetie-
toa on myös ruuhkatilanne ja pyö-
räteiden talvikunto.

– Koostettua näkymää tästä kai-
kesta ei ole missään. Kaupungin ta-
voitteena on kehittää sellainen nä-
kymä, joka palvelisi mahdollisim-
man hyvin mahdollisimman monia 
liikkujia, Järvenpää sanoo.

Liikennedata auttaa ymmärtä-
mään ihmisten liikkumistarpeita.

Esimerkiksi Turun suunnitte-
lemien uusien toimitilojen, kuten 
konserttitalon ja historian muse-
on sijaintipaikan vaikutuksista lii-
kenteeseen voidaan käyttää tietoa 
ruuhkista ja liikennevirroista.

Turun strategia- ja 
kehittämisjohtaja  
Rami Savilan sekä 

hankejohtaja Tapio  
Järvenpään mukaan 

datan hyödyntäminen 
on mahdollisuus.

– Uskon, että tällainen datan 
käyttö tulee tulevaisuudessa vain 
lisääntymään, Savila korostaa.

Korona kannusti ketteräksi
Koronapandemia toi esiin ketteryy-
den, jolla voidaan kehittää digitaali-
sia palveluita tarvittaessa nopeasti.

– Nähtiin muun muassa se, miten 
liukkaasti 800-vuotias kaupunki-
kin voi liikahtaa, Järvenpää toteaa.

Koronatestijonojen purkamises-
sa hyödynnetään robotiikkaa. Jos 
asiakas saa Omaolo-oiretestissä suo-
situksen hakeutua koronatestiin, ro-
botti antaa lähetteen. Myös tulok-
sesta ilmoitetaan automaattisesti.

Kun varaukset ja testituloksista 
ilmoittaminen hoidettiin vielä vii-
me kesänä ihmistyöllä, ajanvarauk-
sesta tulokseen saattoi kestää kym-
menenkin päivää. Automatisoinnin 
seurauksena odotusaika typistyi 
noin vuorokauteen.

Omaolo-palvelua käytti helmi-
kuussa 7 500 turkulaista, joista 4 000 
varasi sen ohjeistamana testiajan. 

– Syntyvä ihmistyön säästö on 
huomattava, ja samalla palvelu te-
hostuu. Jonoa voi syntyä enää labo-
ratoriossa, jos siellä sattuu olemaan 
ruuhkaa, Järvenpää huomauttaa.

Pandemiaviestintäkin piti miet-
tiä uusiksi. Kaupungin nettisivu-
jen sisältö on saatavilla suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi, mutta pan-
demia toi eteen tarpeen viestiä tar-
kasti, nopeasti ja tavoittavasti myös 
muille yli sataa eri äidinkieltä puhu-
ville kaupungin asukkaille.

Turku tehostaa kaupungin palveluntuotantoa asiointitiedon innovatiivisella 
hallinnalla. Kaupunkilaiselle Smart & Wise Turku –hankkeessa tehty työ näkyy 
yhtenäisemmissä järjestelmissä muun muassa palvelun nopeutumisena.
teksti elina teerijoki  kuva suvi laine

Nopean 5G-verkon mahdollistaman striimin ja virtuaalilasien avulla  
esimerkiksi vanhainkodin asukkaat voivat päästä kävelylle jokirantaan.

Datan avulla 
kaupunki osaa 
tarjota palveluja, 
joita sen asukas 
eniten tarvitsee.

Parempien 
palveluiden 
Turku
n Smart & Wise Turku 
-hankkeessa etsitään, koo-
taan ja kokeillaan mahdol-
lisuuksia datan ja digitali-
saation hyödyntämiseksi 

n  Tavoitteena on luoda 
paremmin kohdennettuja 
ja toimivia palveluita kau-
pungin asukkaille. 

n  Hankkeen painopiste- 
alueita ovat muun muassa 
hiilineutraalius ja resurssi-
viisaus sekä asiakkuuksien 
ja palvelujen hallinta.

n Yhteistyötä tehdään 
alueen korkeakoulujen ja 
yritysten kanssa. Tavoit-
teena on löytää uusia liike- 
toimintamahdollisuuksia.

n Hanke kehittää myös 
muun muassa nopeampaa 
ja älykkäämpää palautepal-
velua kaupungin verkkosi-
vuille hyödyntäen tekoälyä 
ja automaatiota.

Tarpeeseen kehitettiin älykäs 
neuvontabotti, joka hakee koro-
na-aiheisiin kysymyksiin vastauk-
sia Turun kaupungin sivuilta täl-
lä hetkellä jopa sadalla eri kielellä. 

Turulla on oma pandemiaennus-
tetyökalu, jota on käytetty kaupun-
gin päätöksenteossa arvioitaessa, 
millaisia toimia paikallisesti tar-
vitaan pandemian hillitsemiseksi.

Järvenpää ja Savila uskovat, et-
tä pandemian ohessa syntyneet oi-
vallukset kantavat myös jatkossa. 
Asioiden hoitoa nopeuttavia digi-
taalisia prosesseja voidaan tuoda 
suoraan helpottamaan asiakastyötä.

– Vaikka taustalla tehdään suurta 
systeemin muutosta, palveluja voi-
daan parantaa myös pala palalta. 
Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla.

Tietosuoja on tärkeää
Kun datan hyödyntäminen yleistyy, 
nousee väistämättä esiin kysymys 
tietosuojasta. Turun kaupunki on 
Helsingin ja Oulun kanssa mukana 
MyData–hankkeessa, jossa kehite-
tään anonyymia ja turvallista asia-
kastiedon hyödyntämistä.

– Kun tuotetaan ja kehitetään 
palveluita, asiointitilin pitäisi olla 
helppo ja turvallinen, mutta täyttää 
samalla kriteerit datan siirrettävyy-
destä, Järvenpää pohtii.

– Henkilötietosuoja on suuri ky-
symys. Lakikin säätelee sitä, mitä 
tietoja saadaan jakaa viranomais-
ten kesken, Savila tähdentää.

Myös käyttöoikeuskysymykset 
on selvitettävä ja asiakkaan oikeuk-

sia kunnioitettava. Kaupungilla on 
useimmiten käyttöoikeus viran-
omaisasioinnissa syntyvään dataan, 
mutta myös asiakkaalla on oltava lu-
pa hallita itseään koskevaa dataa asi-
akkuuden kaikissa vaiheissa. Asiak- 
kuuden elinkaari on kaupungilla 
poikkeuksellisen pitkä, äitiysneu-
volasta kuolinpesän hoitoon.

Tekoälyä palautepalveluun
Smart & Wise Turussa tehdään jat-
kuvasti erilaisia kokeiluja ja pilot-
teja datan hyödyntämiseksi. Tur-
ku oli esimerkiksi ensimmäisiä suo-
malaiskaupunkeja, joiden alueella 
otettiin käyttöön nopea 5G-verkko. 

Nopea verkko mahdollistaa vi-
deon suoratoiston tehokkaamman 
hyödyntämisen pienissä ja suurissa 
palveluissa. Vaikkapa vanhainkodin 
asukkaat voivat striimin ja virtuaa-
lilasien avulla päästä aidon tuntui-
selle kävelylle jokirantaan.

Smart & Wise Turun tavoitteena 
on parantaa asiakaspintoja myös 
kaupungin verkkosivuilla. Meneil-
lään on palautepalvelun nopeutta-
minen automaation avulla. Teko-
älylle annettiin kaikki kaupungin 
sähköiseen palautepalveluun tul-
leet palautteet, minkä jälkeen se 
tunnisti 95-prosenttisesti uusista 
palautteista, mitä asia koskee.

– Tammikuussa kaupunki sai pa-
rituhatta palautetta, jotka koskivat 
aurausta. Kone voisi vastata kaikille 
kertomalla aurausaikataulusta. Täl-
lä kertaa palautteet hoidettiin vie-
lä käsityönä, Järvenpää kiteyttää.
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Loop One -mittalaite tutkii reaaliaikaisesti muun muassa sisäilman hiilidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksia.

Ennakointi ehkäisee sisäilmaongelmia

L oopshorella on toimialal-
laan valtava työmaa, sil-
lä pelkästään sisäilmaon-
gelmaisia kouluja on Suo-

messa noin 500. Oppilaat ja opetta-
jat joutuvat ensin kärsimään ongel-
mista ja sitten siirtymään väistöti-
loihin, kun asiaan vihdoin puutu-
taan. Joskus on käynyt niinkin, et-
tä myös väistötiloissa on kohdattu 
samoja ongelmia sisäilman kanssa.

– Idea yritykseen syntyi siitä, et-
tei usein ollut varmaa tietoa, min-
ne lapset viedään minäkin päivä-
nä kouluun, kertoo toimitusjohtaja 
Janne Edgren kollegoidensa kanssa 
perustamansa yrityksen alkuajoista. 

Sisäilmaongelmiin on perintei-
sesti puututtu vasta sitten, kun ne 
ovat jo päässeet tapahtumaan.

– Tein juuri laajan seurantakartoi-
tuksen koulussa, jossa oli havaittu 

Sisäilmaratkaisuja tarjoa- 
van Loopshore Oy:n
tavoitteena on tehdä 
rakennukset käyttäjilleen 
terveellisiksi ja turvalli-
siksi yksi kerrallaan. 

haitallista mikrobikasvua ja ryhdyt-
ty toimenpiteisiin. Selvitimme, onko 
sisäilma parantunut ja miten koulun 
työntekijät ovat muutoksen koke-
neet, Loopshoren rakennusterveys- 
asiantuntija Kari Yli-Muilu sanoo.

Mittaamisella suuri merkitys
Korjaavat toimenpiteet eivät yksin 
riitä. Pilaantunut sisäilma on altista-
nut usein rakennuksessa työskente-
leviä pitkään ja aiheuttanut monen-
laisia vaivoja. Edgrenin mukaan ti-
lanne on kuitenkin lohdullinen: on-
gelmat tunnistetaan ja niiden eh-
käisyyn on tehokkaita keinoja.

Sisäilmaolosuhteiden asianmu-
kainen mittaaminen ja ennaltaeh-
käisevä toiminta ovat avainasemas-
sa ongelmien torjunnassa.

– Maaliskuussa 2021 lanseeraam-
me omaa tuotekehitystä olevan, 
ainutlaatuisen Loop One -mitta- 
laitteen ja palvelun. Mittaamme si-
säilmasta yhdeksää eri suuretta. 
Kun seuraamme rakennuksen sisäil-
massa tapahtuvia muutoksia pitkäl-
lä aikavälillä, voimme ennakoida si-
säilmaongelmia, Edgren korostaa.

Loop One -mittalaite tutkii reaa-
liaikaisesti sisäilman ominaisuuk-
sia kuten lämpötilaa, kosteutta sekä 
hiilidioksidin, hiukkasten ja haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden mää-
rää. Mitatut tiedot välitetään mat-
kapuhelinverkon välityksellä Loop-
shoren palveluun, jossa dataa ale-
taan analysoimaan tarkasti.

Analyysissä yhdistetään ilman-
laadusta kertovat suureet tilojen 
käytöstä kertovaan dataan, minkä 
perustella voidaan sitten päätellä 
rakennuksen mahdolliset ilmanlaa-
tua koskevat riskit. Loopshoren pal-
velu raportoi ilmanlaadusta ja antaa 
mahdollisia hälytyksiä esimerkiksi 
kiinteistöhuoltoyritykselle.

Arvokasta tietoa sisäilmasta
Mitattua tietoa voidaan hyödyntää 
sisäilman parantamiseen ilmas-
tointia säätämällä ja energiankäyt-
töä optimoimalla. Tietoa käytetään 
myös kuntotutkimusten pohjana.

– Tuotamme kiinteistöjen ilman-
laadusta arvoa tiloissa työskentele-
ville, tilojen ylläpitäjille ja tilojen 
omistajille, Edgren toteaa.

Arvoa syntyy, kun rakennusten 
ongelmiin voidaan puuttua ajoissa 
ja sisäilmaongelmia ehkäisemäl-
lä vähennetään sairauspoissaoloja.

Kyse on myös tilojen haltijoiden 
ja omistajien vastuullisuudesta. Il-
manlaadusta huolehtiminen on osa 
yritysten vastuullista henkilöstö-
politiikkaa, jolla taataan työnteki-
jöille terveelliset työskentelyolo-
suhteet aina ja kaikkialla.

Loop One -mittalaitteita ja palve-
lua on testattu puolen vuoden ajan 
muun muassa Helsingin Pasilassa 
sijaitsevassa kauppakeskus Triplas-
sa. Mittadata on jaettu Helsingin Yli-
opistolle tutkimuskäyttöön, ja käy-
töstä on saatu hyviä kokemuksia.

teksti jukka nortio 
kuva eino ansio

J atkuva liikennevalojen oh-
jauksen kehittyminen hyö-
dyttää kaikkia tienkäyttäjiä. 
Hälytysajoneuvojen, raitiolii-

kenteen ja bussien etuisuudet va-
loissa ovat olleet arkipäivää jo tovin.

Uusimmat liikennevalot mukau-
tuvat liikennetilanteeseen ilman 
ohjelmoijan tai suunnittelijan työ-
tä. Liikenne kulkee sujuvammin ja 
turvallisemmin, ja päästöt pienene-
vät pysähdysten vähentyessä. Lii-
kennevalojärjestelmät voivat myös 
keskustella ajoneuvojen kanssa ja 
opastaa kuskia ajamaan sopival-
la nopeudella seuraaviin valoihin. 

Matkapuhelimiin saa myös jo la-
dattua sovelluksen CrossCycle, jon-
ka avulla voi säätää liikennevalojen 
vihreän valon alkamista tai kestoa 
pyöräilijöille. Teknologiaa voidaan 
hyödyntää myös koululaisryhmien 
liikkumiseen, ja sitä on käytetty jo 
Vantaalla ja Tampereella.

Älyteknologia  
vie kaupungit  
sujuvaan arkeen

Dynniq Finland toteuttaa yh-
dessä asiakkaiden kanssa älykkäi-
den liikennevalojen lisäksi liiken-
teenohjausjärjestelmiä, joita hyö-
dynnetään esimerkiksi moottori-
teiden ja tunneleiden ohjauksessa 
ja valvonnassa. Älykkäät ohjausjär-
jestelmät ovat erityisen kriittisiä lii-
kenteen solmukohdissa, joissa syn-
tyy ruuhkia ja läheltä piti -tilanteita. 
Asiantuntijatiimi valvoo etänä usei-
den asiakkaiden järjestelmiä ja tu-
kee liikenteen sujuvuutta.

Tulevaisuuden kaupungit hyö-
dyntävät yhä enemmän tekoälyyn 
ja konenäköön perustuvia palvelui-
ta, kuten rekisterintunnistusta, jol-
la helpotetaan parkkihalliasiointia. 

– Uuden teknologian avulla kau-
pungit ja viranomaiset toteuttavat 
paremmin tavoitteitaan, ja liikenne-
virtoja voidaan kehittää kestäväm-
pään suuntaan. Teknologia auttaa 
optimoimaan liikennevirtoja: tur-

vallisuus paranee, ruuhkat vähene-
vät ja liikenne tuottaa vähemmän 
päästöjä, kertoo Dynniq Finlandin 
maajohtaja Pekka Koskinen.

Sähköautoilun innovaatioita
Sähköautojen yleistyessä latauspis-
teidenkin tarve kasvaa. Kehitystä 
kiihdyttää se, että osana ilmaston-
muutoksen hillitsemistoimia jul-
kinen tuki sähköautoilulle on kas-
vussa. Autoilijoita vetää puoleensa 
myös se, että täyssähköautolla aja-
minen on halvempaa kuin bensa- tai 

dieselautolla ajaminen. 
Sähköautojen latausjärjestelmien 

kokonaistoimitukset ovat osa älylii-
kenteen kokonaisuutta. Latauspis-
teissä on etävalvonta ja -ohjaus, jon-
ka ansiosta käyttötuki on helposti 
saatavilla, ja ne mahdollistavat käyt-
töön perustuvan laskutuksen. 

Älyvalaistuksella säästöä
Latauspisteiden etäohjauksen lisäk-
si nykyään myös katuvalaistus voi 
olla etäohjattava, ja uudet LED-va-
laisimet mahdollistavat automaatti-

sen himmennyksen vaikkapa yöksi. 
Dynniq on urakoinut älyvalaisi-

mia muun muassa Turkuun ja Po-
riin. Valaisinuudistus tuo säästöä, 
sillä LED-valaisimien energiankulu-
tus on noin kolmannes suurpaine-
valaisimien kulutuksesta, ja huol-
tokulutkin alenevat merkittävästi. 

Älykaupunki rakentuu edellä ku-
vatun teknologian yhdistämisestä, 
jossa Dynniqin asiantuntijat tarjoa- 
vat apua.

Älyteknologia tuo mukavuutta ja turvallisuutta kaikille kaupunkilaisille. Dynniq Finland tarjoaa automaa-
tion ja sähköistyksen kokonaisratkaisut liikennevirtojen ja energian käytön optimointiin.

Uusi teknologia mahdollistaa älykkäät liikennevalot, 
energiaa säästävän valaistuksen ja mukautuvan liiken- 
teenohjauksen, joka vähentää ruuhkia ja päästöjä. 
teksti mika särkijärvi kuva dynniq finland
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AddSecuren ratkaisut  
parantavat älykkäiden 
kaupunkien turvallisuut-
ta, vähentävät haitallisia 
hiilidioksidipäästöjä sekä 
tehostavat organisaati- 
oiden toimintaa.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva addsecure 

K ehittyneet teknologiset 
järjestelmät parantavat 
elämänlaatua, tehosta-
vat työskentelyä ja vä-

hentävät ympäristökuormaa. Di-
gitalisaatio ja verkottunut teknolo-
gia tuovat kuitenkin mukanaan haa-
voittuvuuksia ja turvallisuusriskejä.

– IoT:in kasvava rooli lisää in-
ternetin hyödyntämistä palvelu- ja 
viestintäkanavana, tiedonkeruun 
välineenä sekä etäyhteyksien ja 
-valvonnan mahdollistajana. Ver-
kon turvallisuudesta ja yhteyksien 
toimivuudesta on tullut entistäkin 
tärkeämpää, AddSecuren toimitus-
johtaja Stefan Albertsson sanoo.

AddSecuren palveluratkaisuilla 
voidaan parantaa yksilöiden, orga-
nisaatioiden ja yhteiskunnan tur-

AddSecuren monipuolisilla palveluratkaisuilla voidaan parantaa yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan turvallisuutta, tehostaa työskentelyä ja vähentää ympäristökuormaa.

vallisuutta, tehostaa työskentelyä 
ja vähentää ympäristökuormaa.

– Teknologisten ratkaisujen tu-
lee olla fiksuja, turvallisia ja luotet-
tavia. Me pidämme asiakkaidem-
me datan turvassa ja varmistam-
me kriittisten viestintäyhteyksien 
toiminnan eri olosuhteissa. Ratkai-
sujemme avulla pelastetaan ihmis-
henkiä, suojataan omaisuutta sekä 
varmistetaan julkisten palveluiden 
toiminta ja yritysten kilpailukyky.

Yhtiö on varmistanut tietotur-
van käyttämällä näkymättömiä ja 
suljettuja verkkoja sekä kahden-
nettuja yhteyksiä. Palveluiden toi-
mintaa valvotaan ympäri vuorokau-
den. Osa palvelukokonaisuuksista 
on sertifioituja ja standardoituja.

Erilaisia hälytysratkaisuja
Suomessa AddSecure tarjoaa neljää 
palvelukokonaisuutta: Smart Carea, 
Smart Rescueta, Smart Alarmsia ja 
Smart Transportia. 

Smart Rescue auttaa pelastuslai-
toksia ja muita organisaatioita en-
nakoimaan sekä vastaamaan häly-
tyksiin, uhkiin ja hätätilanteisiin. 
Smart Care puolestaan mahdol-
listaa ikäihmisten asumisen koto-
na pidempään. Turvarannekkeen 
tai GPS-turvakellon avulla ikäihmi-
nen saa nappia painamalla yhtey-
den turvapuhelinkeskukseen, jo-

ka järjestää asiakkaan tarvitseman 
avun. AddSecurella on yli 25 vuo-
den kokemus turvapuhelinpalve-
luiden järjestämisestä Suomessa. 
Yritys on saanut valvomotoimin-
nalleen Finanssiala ry:n sertifikaa-
tin ja tuottaa valvomopalveluja yli 
200 suomalaiselle kunnalle.

– Turvalaite voi tehdä automaat-
tihälytyksen, jos käyttäjä kaatuu tai 
putoaa. Turvaratkaisu sopii myös 
yksin työskenteleville henkilöille, 
jotka kohtaavat työssään uhkaavia 
tilanteita. Hälytys voidaan ohjata 
kollegoille tai viranomaiselle.

Smart Alarmsilla ohjataan kiin-
teistöhälytykset hätäkeskukseen. 
Se varmistaa viiveettömän reagoin-
nin turvallisuusuhkiin ja onnetto-
muustilanteisiin. Palvelulla ohja-
taan automaattisten hälytysjärjes-
telmien sekä henkilöiden tekemiä 
hälytyksiä ja etävalvotaan kiinteis-
töjen taloteknisiä järjestelmiä. 

Ekologisempi tapa ajaa
Smart Transport -ratkaisu tarjoaa 
logistiikka-alan yrityksille mahdol-
lisuuden tehostaa toimintaansa ja 
vähentää samalla dieselin kulutus-
ta sekä hiilijalanjälkeä. Smart Trans- 
port kerää tietoa raskaan kaluston 
polttoaineenkulutuksesta, kuorma-
tilan olosuhteista ja kuljettajan ajo-
tavasta. Data-analyysin avulla löy-

detään toimenpiteet kuljetusten ko-
konaistalouden optimointiin. 

– Kehittämämme teknologia tark-
kailee ajoa ja auttaa kuskia muok-
kaamaan ajotapaansa taloudel-
lisemmaksi ja ekologisemmaksi. 
Olemme järjestäneet kuljetusliik-
keille Eco-Driving Challenge -eko-
ajohaastetta vuodesta 2017 lähtien. 
Viime vuonna kisaan osallistui lähes 
11 000 kuljettajaa ympäri Euroop-
paa. Osallistujat vähensivät poltto-
aineen vuotuista kulutustaan noin 
6,3 miljoonalla litralla ja hiilidiok-

sidipäästöjä noin 16 700 tonnia en-
simmäiseen vuoteen verrattuna.

AddSecure räätälöi asiakkaal-
le palvelukokonaisuuden kuukau-
sihinnoiteltuna. Hinta määrittyy 
käyttökohteiden tai käyttäjien mää-
rän mukaisesti, joten kokonaisuut-
ta voi skaalata tarpeen muuttuessa.

– Asiakkaan ei tarvitse määritel-
lä tarvittavia komponentteja tai tie-
toliikenneyhteyksiä. Me hoidamme 
kaiken avaimet käteen -toteutukse-
na ja järjestämme asiakkaalle käyt-
tökoulutuksen.

Turvallisuutta älykaupunkiin

Kehittyneitä palveluratkaisuja
n Maailmanlaajuisesti kon-
serni työllistää yli 800 työn-
tekijää, joista Suomessa 
työskentelee noin 180.

n Henkilökuntaan lukeutuu 
muun muassa turvapuhelin-
päivystäjiä terveydenhuol-
toalan ammattilaisia.

n Pitäjänmäen turvapuhe-
linkeskukseen tulee vuosit-
tain yli miljoona puhelua.

n AddSecure on erikois- 
tunut ratkaisuihin, joilla 
turvataan asiakkaiden  
data ja viestintäyhteydet.

n Suomessa palvelukoko-
naisuuksiin kuuluvat Smart 
Care, Smart Rescue, Smart 
Alarms ja Smart Transport.

n Yhtiön pääkonttori sijait- 
see Ruotsissa ja sillä on lii-
ketoimintaa 15 maassa. 
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“
Tietoturvariskin 
sijaan kerätyn 
datan voi nähdä 
mahdollistajana.

Resurssiviisas matka 
parhaan hinnan lipulla
Joukkoliikenteen mobii-
liliput ovat tätä päivää. 
Reaaliaikainen tieto 
hyödyttää matkustajia ja 
poikii uusia, räätälöityjä 
liikennepalveluja. PayiQ 
rakentaa ekosysteemiä 
älykkäämpään matka-
lippujen myyntiin. 

Turun seudun joukkoliikenteellä on käytössä Parhaan hinnan lippu, jonka hinta muuttuu matkustushistorian perusteella kuitenkaan koskaan 
ylittämättä päivä- tai viikkokohtaista hinnoittelua. Lipun voi ostaa helposti ja turvallisesti PayiQ:n kehittämästä mobiilisovelluksesta.

S euraava ongelma on tut-
tu monelle joukkoliiken-
nettä käyttävälle: korona-
pandemia määrää etätöi-

hin, mutta ajanjakson pituudesta 
ei ole tietoa. Kannattaako hankkia 
bussin tai junan kausilippu vai ei?

Turun seudun joukkoliikenteen 
eli Fölin matkustajilla on ongel-
maan kätevä ratkaisu, eli niin sa-
nottu Parhaan hinnan lippu. Lipun 
hinta muuttuu matkustushistorian 
perusteella, eikä koskaan ylitä päi-
vä- tai viikkokohtaista hinnoittelua. 
Sovelluksella voi ostaa muitakin lip-

putuotteita ja ladata matkakorttia.
Sovelluksen kehittäjä on turku-

lainen PayiQ. Yhtiö sai maaliskuus-
sa Turun kauppakamarin myöntä-
män vuoden 2020 ICT-teko-palkin-
non. PayiQ:n myymistä kertalipuis-
ta Turun seudulla yli 60 prosenttia 
on Parhaan hinnan lippuja.

– Käyttäjän kannalta tämä on 
loistava palvelu. Käteisen käyttö on 
ongelmallista, eikä Turussa matka-
korttia voi enää ladata bussissa. Äly-
puhelimella maksaminen on help-
poa ja turvallista, kertoo PayiQ:n 
toimitusjohtaja Pirkka Lankinen.

Suosittu sovellus edustaa osal-
taan laajaa Liikkuminen palveluna 
-kokonaisuutta, johon yhteiskun-
nat eri puolilla maailmaa suuntaa-
vat kaupungistumisen ja digitalisaa-
tion myötä. PayiQ tarjoaa vastaavia 
sovelluksia useissa kaupungeissa.

MaaS eli Mobility as a Service ni-
puttaa liikkumistarpeet yhteen, ja 
käyttäjä päättää, millaisia osia hän 
omassa arjessaan hyödyntää. Äly-
käs joukkoliikenne perustuu reaa-
liaikaiseen dataan. Se on puoles-
taan hyvin pirstaleista, eikä sitä 
hyödynnetä täysimittaisesti. 

teksti helen partti   
kuva suvi elo

– Data ei ole älykästä, jollei se ole 
käytössä, Lankinen kiteyttää.

Eri toimijoiden ekosysteemi
Datan käyttö ja siihen liittyvä kym-
menien sovellusten hallinta nostat-
taa herkästi tuskanhien otsalle. On 
rekisteröidyttävä sinne ja tunnis-
tauduttava tuonne. Huoli omas-
ta tietoturvasta sykkii takaraivos-
sa. Ketkä kaikki tietojani keräävät 
ja miten eri tahot niitä käyttävät? 

Lankinen näkee asian eri vink-
kelistä: data on mahdollistaja. Se 
edellyttää useiden toimijoiden vä-
listä yhteistyötä eli ekosysteemiä, 
joka saa kokonaisuuden toimimaan. 

– Kaikki lähtee hyvien ja turval-
listen partnereiden valinnasta. 

PayiQ on kerännyt omaan eko-
systeemiinsä eri toimijoita, kuten 
tarkoin valittuja pilvipalveluja se-
kä maksuyhtiöitä, jotta maksuta-
pahtumat toimivat luotettavasti. 

– Teemme itsekin petoksentor-
junnan kaikissa sovelluksissamme. 
Petoksentorjunta on järjestelmäm-
me keskiössä, ja kaikki liput tarkis-
tetaan joka käyttökerran kohdalla. 

Loppukäyttäjä voi siis luottaa sii-
hen, että kyseinen mobiilisovellus 
tarjoaa varman tietosuojan. Turvan 
merkitys korostuu laajemmaltikin, 
sillä mobiililippujen käyttö kasvaa 
ja sen myötä myös mobiilimaksami-
nen. Lankinen kertoo, että PayiQ:n 
kautta tapahtuvista maksuista jo 
yli puolet tehdään mobiilisti ilman 
luottokortin tietojen syöttämistä. 

ICT-asiantuntijan näkökulmas-
ta katsottuna mobiilisovellukset 
ovat paitsi turvallisia, myös sel-
keitä. Matkapuhelinta on yleensä 
aina tutkittu hetki ennen liikenne-
välineeseen nousua, ja siitä näkee 
vaikkapa matkan hinnan ja matkali-
pun jäljellä olevan käyttöajan. Se ei 
ole mahdollista, jos matka on mak-
settu luottokorttia heilauttamalla. 
Luottokortti on kylmää muovia, pu-
helin taas kädenlämpöinen ja läpi-
kotaisin tuttu esine. 

Datan yhdistäminen säästää
Mobiililippujen lisääntyminen on 
tuonut taloudellista etua Fölin 
alueen matkustajille. Liikennöitsi-
jät voivat saada reaaliaikaista dataa 
matkustajien liikkumiskäytännöistä 
ja pystyvät sen perusteella hinnoit-
telemaan palvelunsa joustavasti. 

Palveluntarjoajat voivat laskea 
tai nostaa hintoja päiväkohtaises-
ti kellonajan mukaan. Ruuhkat ta-
saantuvat, kun asioille pääsee aa-
mupäivästä halvemmalla kuin pa-
himpiin ruuhka-aikoihin.

Älykäs kaupunki palvelee asuk-
kaitaan sitä paremmin, mitä tehok-
kaammin se yhdistää reaaliaikais-
ta dataa eri toiminnoissaan. Lanki-
nen uskoo, että käyttäjäystävälliset 
tavat lisääntyvät, eivätkä ne rajoi-
tu ainoastaan joukkoliikenteeseen. 
Mukaan voidaan ottaa myös esi-
merkiksi kunnalliset palvelut. 

V alaistuksen ohjaaminen on pal-
jon muutakin kuin sitä, että pi-
meällä valot syttyvät ja aamun 
koittaessa taas sammuvat. 

– Valaisimissa olevat ohjelmoitavat 
äly-yksiköt laskevat muun muassa sen, 
kuinka paljon liikennettä on eri aikoina esi-
merkiksi omakotitaloalueella. Liikennemää-
rän laskiessa valotehoja vähennetään, kun-
nes tullaan yön tunteihin, jolloin valaisimet 
ovat tunnelmavalaistuksessa, älykkään kau-
pungin palveluita tarjoavan C2 SmartLightin 
varatoimitusjohtaja Petri Laitinen kertoo.

Älykaupunkien tuntosarvina toimivat 
sensorit saavat sähköä valaistusverkosta 
hyödynnettäessä C2 SmartLightin ratkaisuja.

Tiedon kerääminen 
antureiden avulla ja ke-
rätyn datan jalostami-
nen palvelevat monella 
tavalla esimerkiksi Hel-
singin kaupungissa ja 
pian myös Tampereella. 
C2 SmartLight on toimit-
tanut molemmille kau-
pungeille jo pitkään äly-
kaupunkiratkaisuja.

Sähköä palveluna on 
C2 SmartLightin tuore 
älykaupunki-innovaatio. 
Palveluun kuuluvassa valaisintolpassa on 
pistorasia, johon esimerkiksi grilliyrittäjä ti-
laa sähköä haluamakseen ajaksi. Lasku tu-
lee osaksi puhelinlaskua.

Kehitetään nykyistä tekniikkaa
Laitinen toteaa, että mitään uutta ei tarvitse 
rakentaa, vaan yritys käyttää olemassa ole-
vaa tekniikkaa palvelemaan entistä moni- 
puolisemmin sähkön käyttäjien tarpeita.

Helsingin kaupunki on investoinut mit-
tavasti valaisinkohtaiseen ohjaukseen. Täl-
laisessa järjestelmässä valaisimiin asenne-
taan ohjelmoitava äly-yksikkö, joka sekä oh-
jaa valaisimia että toimii sensoreina ja mit-
talaitteina. Tällöin voidaan myös analysoi-

da valaisimen ja pylvään kuntoa, ja välit-
tää niistä hyödyllistä tietoa kaupunki-inf-
ran kunnossapidolle. 

Säästöä ja ympäristöhyötyjä
Laajasti käyttöönotettu älyvalaistus voi 
tuottaa melkoisen määrän euroja kansan-
talouden kassaan. Jo LED-tekniikkaan siir-
ryttäessä energiankulutus vähenee puolella 
ja valaistuksenohjaus puolittaa vielä senkin. 
Hyvä esimerkki on E18-moottoritie Helsin-
gin ja Vaalimaan välillä, missä liikennemää-
rien mukaan säätyvä valaistus on vähen-
tänyt sähkönkulutusta jopa 36 prosentilla.

Valaistusta voidaan automatisoida myös 
sen mukaan, onko maa lumen peitossa vai 

eletäänkö niin sanottua 
mustan maan aikaa.

– Teknologiallamme 
voidaan havaita laajas-
ti erilaisia ympäristön 
muutoksia ja näin va-
laistuksen määrää sääde-
tään aina optimaaliseksi 
kuhunkin tilanteeseen.

Valaisinten täsmäohja-
us toimii koulujen ja päi-
väkotien ympäristöis-
sä niin, että valaistus on 
kirkkaimmillaan silloin, 

kun sitä eniten tarvitaan, eli kun koululaiset 
aloittavat päivänsä tai vanhemmat kuljetta-
vat nuorimmaisia päiväkoteihin.

Valaisinohjauksen hyödyt ovat moninai-
set: kymmenien prosenttien energiasäästöt, 
pienemmän energiatarpeen myötä vähen-
tyneet hiilidioksidipäästöt ja pienemmät 
valaisininfran huoltotarpeet, kun valais-
tuksen tila nähdään etävalvomosta käsin. 
Turhan valon määrä vähenee, mikä paran-
taa huomattavasti elinympäristön laatua.

– Valaistuksen säätö tuo merkittäviä ym-
päristöhyötyjä, kun turha valaistus vähe-
nee. Voimme tarjota pimeyttä niille eläin- 
ja kasvilajeille, jotka tarvitsevat sitä kas-
vualueellaan, Laitinen kiteyttää.

C2 SmartLight on toimittanut pitkään älykaupunkiratkaisuja Helsingin kaupungille, joka 
kehittää kaupunki-infraa järjestelmällisesti ja ymmärtää älyvalaistuksen hyödyt.

O rimattila kasvaa lähitulevaisuu-
dessa vuonna 2017 valmistuneen 
Hennan juna-aseman ympärille, 
eikä ihme, sillä jo juna-aikatau-

luja tutkiessa selviää, että matkustusaikojen 
kohdalla Helsingin ja Lahden suuntaan pu-
hutaan vain minuuteista. Havainnon vah-
vistaa myös Orimattilan kaupungin kehit-
tämispäällikkö Jenni Kontto.

– Helsinkiin pääsee meiltä noin 53 mi-
nuutissa ja Lahteen noin 13 minuutissa. Ori-
mattilan työmatkalaiset pendelöivät meiltä 
paljon molempiin suuntiin. Myös muutto-
virta Orimattilaan on viime vuosina kasva-
nut sekä Helsingin että Lahden suunnasta. 
Kiinnostuksen odotetaan entisestään vain 
lisääntyvän, kun juna-aseman ympärille 
nouseva Hennan kaupunginosa alkaa to-
den teolla kasvaa, Kontto korostaa.

Hennan lisäksi myös Pennalan ja Aro-
lan kaupunginosista löytyy perinteisem-
mästä pientaloasumisesta kiinnostuneille 
varteenotettavia vaihtoehtoja. Orimatti-
lan pohjoispuolella sijaitsevasta Pennalas-
ta löytyy myös isompi työpaikkakeskitty-
mä, jossa sijaitsee muun muassa Postin lo-
gistiikkakeskus. Kyseinen työpaikka-alue 
sijaitsee tärkeässä liikenteen solmukohdas-
sa, itä-länsisuunnassa, valtatie 12 varrella.

Tarjontaa yksiöistä pientaloihin
Kontto lupaa, että ihan kirjaimellisesti skut-
sistakin tontteja Orimattilasta toki löytyy, 
jos haluaa asua täydellisessä luonnon rau-
hassa esimerkiksi järven rannalla. Tällä het-
kellä Orimattilan kaupungin markkinoinnis-
sa pääpaino on kuitenkin Hennan kaupun-
ginosassa, josta on kasvamassa uusi ja yh-
teisöllinen asumiskeskittymä. Alueelle on 
jo nyt rakenteilla pientaloja. Kaikenkokoi-
sista muistakin asunnoista on riittänyt ky-

syntää kerrostaloyksiöitä myöten. Kaupun-
gin vetämä asuinalueprojekti etsiikin koko 
ajan uusia yhteistyökumppaneita kehittä-
mään aluetta eteenpäin.

Tämän vuoden syksyllä Hennan asuin- 
alueelle valmistuu uusi päiväkoti ja lähitu-
levaisuudessa paikalle nousee myös Hen-
nan yhteiskoulu. Kasvavan kaupunginosan 
myötä myös Orimattilan keskustan palvelui-
ta on parannettu entisestään. 

Paljon erilaista harrastustoimintaa
Kontto nostaa esiin erityisesti monipuoli-
set urheilu- ja liikuntamahdollisuudet tar-
joavan Orimattila Areenan sekä sen yhtey-
teen rakennetun modernin uimahallin. Ul-
koliikkujille Orimattilasta löytyy seitsemän 
erillistä tekonurmikenttää ja vastikään val-
mistuneet kuntoportaat, joista on ehtinyt 
muodostua erityisesti näin poikkeusolojen 
aikana melkoinen liikuntahitti paikallisten 
Orimattilalaisten keskuudessa.

– Ehkäpä yhtenä kuntoporrasharrastuk-
sen innoittajista on toiminut Orimattilan Jy-
myä edustava kolmiloikkaaja Kristiina Mä-
kelä, Kontto naurahtaa.

Melko pieneksi paikkakunnaksi Orimat-
tilassa on siis erittäin monipuoliset urheilu-
mahdollisuudet niin liikuntapaikkojen kuin 
luonnonkin osalta. Kontto vakuuttaa, ettei 
kulttuurinnälkäisiäkään ole unohdettu. 

– Orimattilan taidemuseon monipuolista 
kokoelmaa on ehditty pikku-Ateneumiksi-
kin kutsua. Kaupungista ja sen lähiympäris-
töstä löytyy lisäksi paljon myös perinteistä 
käsityöläisosaamista, kuten Artjärvellä toi-
miva, villatuotteita valmistava Ruskovilla ja 
sen tehtaanmyymälä. Ruskovilla tunnetaan 
erityisesti ekologisista tuotteistaan.

Liikenteen solmukohdassa sijaitseva Orimattila tarjoaa nopeat 
kulkuyhteydet Etelä-Suomen kaupunkikeskittymiin. Nopeasti 
kasvavan paikkakunnan slogan onkin ”sopivasti skutsissa", mikä 
osaltaan selittää sitä, miksi kaupunki viehättää niin monia.

Älykäs valaisinohjaus on askel kohti itseohjautuvaa kaupunkia. 
Sen avulla voidaan kehittää uudenlaisia palveluita, jotka tuottavat 
taloudellisia hyötyjä ympäristöystävällisesti.
teksti jukka nortio kuva shutterstock

Luonnonläheinen 
asuinalue hurmaa 
monipuolisuudella

Ensi askel kohti 
älykaupunkia

Orimattilan kaupungin kehittämispäällikkö Jenni Konton mukaan Hennasta kasvaa  
monipuolinen kaupunginosa, josta on nopeat yhteydet sekä Helsinkiin että Lahteen.

WWW.ORIMATTILA.FI

teksti pekka säilä kuva lasse simpanen “
Älyvalaistus  
tuo säästöjä, 
optimoi huoltoa 
sekä vähentää 
valosaastetta.



MAINOSLIITE ÄLYKÄS KAUPUNKIÄLYKÄS KAUPUNKI MAINOSLIITE

n  1110   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

Energiankäytön 
älykäs ohjaus on 
tuottava sijoitus

S uomen tavoitteena on yl-
tää hiilineutraaliksi vuo-
teen 2035 mennessä. Täl-
lä hetkellä rakennusten 

osuus Suomen hiilidioksidipääs-
töistä on 30 prosenttia ja kokonais- 
energiankulutuksesta 35 prosent-
tia, joten tekemistä riittää. 

Schneider Electric Finland Oy:n 
kiinteistöteknologiayksikön liike-
toimintajohtaja Tuomas Qvick pi-
tää Suomen tavoitetta erittäin haas-
tavana. Siihen voidaan hänen mie-
lestään kuitenkin yltää muuttamal-
la merkittävästi rakennusten ener-
giajärjestelmiä ja niiden koko elin-
kaaren aikaista käyttöä.

Qvickin mielestä hiilineutraa-
liutta edistävien muutosten teke-
misessä keskeinen rooli on suuria 
kiinteistömassoja omistavilla toi-
mijoilla, kuten suurilla kiinteistö-

omistajilla, kunnilla ja kaupungeil-
la sekä suurilla yrityksillä. Tällaisia, 
ei-asumiskäytössä olevia rakennuk-
sia, Suomessa on yli 200 000. 

– On selkeästi nähtävissä uu-
si trendi, jossa valveutuneet kiin-
teistömistajat ovat mukana raken-
nuksen teknologiavalinnoissa. Tek-
nologiat nähdään jo kustannusten 
sijaan kannattavina investointeina, 
jotka maksavat itsensä nopeasti ta-
kaisin ja alkavat tekemään tuottoa. 
Säästö- ja kestävyystavoitteiden li-
säksi oikeilla teknologiavalinnoilla 
voidaan luoda paremmat työsken-
tely- ja asumisolosuhteet kiinteis-
töjen käyttäjille, Qvick toteaa.

Tuottoja innovaatioloikasta
Markkinat muuttuvat nyt nopeas-
ti. Energiamurros tuo lisää uusiutu-
via energialähteitä kuten aurinko, 

Schneider Electric Finland Oy:n Tuomas Qvick patistaa kiinteistöjen omistajia 
investoimaan rohkeasti energiatehokkuuden parantamiseen. Älykkäällä  
energiajärjestelmällä voidaan vähentää olennaisesti sekä kiinteistön energia- 
kustannuksia että sen hiilidioksidipäästöjä. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva sanni hirvonen

tuuli ja hukkalämpö, ja teknologiat 
näiden valjastamiseksi kehittyvät 
vauhdilla. Kun energian tuotannon 
ja varastoinnin järjestelmät sekä pe-
rinteinen talotekniikka automatisoi-
daan yhteen, voi saavuttaa satojen-
tuhansien eurojen vuosisäästöt.

– Rakennusten innovaatioloikka 
on tuottava investointi. Älykkäällä 
teknologialla voidaan välttää kus-
tannusten syntymistä, ja monissa 
tapauksissa uusiutuviin energia-
lähteisiin perustuva energiajärjes-
telmä voi tehdä rakennuksesta ener-
giaomavaraisen ja hiilineutraalin.

Älykkään ohjauksen merkitys 
korostuu siirryttäessä fossiilisten 
energiamuotojen käytöstä uusiu-
tuvien energialähteiden hyödyn-
tämiseen. Haasteensa rakennusten 
energiatarpeen täyttämiseen tuo 
esimerkiksi se, että tuulesta ja au-

ringosta saatavan energian määrä 
vaihtelee hyvinkin paljon.

Älykkäillä ohjausjärjestelmillä ja 
selkeillä käyttöliittymillä voidaan 
myös helpottaa taloteknisten jär-
jestelmien valvontaa ja ohjausta.

– Tulevaisuuden älykkään raken-
nuksen ohjausta tulisi verrata ky-
kyyn ajaa autolla. Kun olet oppinut 
ajamaan yhtä henkilöautoa, osaat 
ajaa kaikilla. Vastaavasti kiinteis-
tönhallintajärjestelmän mittaristot 
ja ohjaimet voidaan suunnitella sel-
laisiksi, että niiden käyttäminen on-
nistuu kaikilta talotekniikan perus-
taidot omaavilta, Qvick kuvailee. 

Citycon näyttää suuntaa
Älykäs järjestelmä hyödyntää auto-
maation mahdollisuuksia niin ener-
gian hankinnassa, varastoinnissa 
kuin käytössäkin. Esimerkiksi päi-

vän aurinkoenergia voidaan varas-
toida ja käyttää yöllä, ja älykäs oh-
jaus voi tunnistaa kiinteistössä täy-
sin hukkaan meneviä energiakuor-
mia. Energiahukan vähentämisellä 
on suuri merkitys, sillä rakennus-
kannan käyttämästä energiasta jo-
pa yli 30 prosenttia menee hukkaan. 

– Schneiderin näkemys on, että 
kiinteistöistä voidaan tehdä älyk-
käällä energiajärjestelmällä lähes 
täysin energiaomavaraisia ja hiili-
neutraaleja. Tämä edellyttää, että 
energiantuoton, varastoinnin ja ku-
lutuksen järjestelmät ovat saumat-
tomasti integroituja. Cityconin par-
haillaan Espooseen rakennuttama 
Lippulaivan kaupunkikeskus tulee 
olemaan älykkäiden energiajärjes-
telmien ja talotekniikan innovaa-
tioiden globaali suunnannäyttäjä. 

Teknologian hyödyntämisen 
merkitystä rakennusten energia-
tehokkuuden parantamisessa ko-
rostetaan myös puolueettomien 
suomalaisten asiantuntijaryhmien 
tuottamassa ROTI 2021, eli Raken-
netun omaisuuden tila -raportissa. 
Raportissa muun muassa todetaan, 
että älykästä teknologiaa hyödyntä-
mällä voidaan välttää rakennuksen 
energiankulutuksen huippukuor-
mia ja alentaa näin maksimitehon 
tarvetta 10–35 prosenttia. 

Megatrendit aidosti apuna
Uusiutuvan energiatuotannon li-
sääntyminen ja taloteknologioiden 
uudet innovaatiot lisäävät oleelli-
sesti mahdollisuuksia vähentää ra-
kennusten CO2-päästöjä ja parantaa 
energiatehokkuutta. Rakennuksista 
voidaan kerätä anturien ja IoT-lait-
teiden avulla yhä tehokkaammin 
dataa käsiteltäväksi erilaisten te-
koäly- ja koneoppimissovellusten 
avulla. Sähköteknologian ja akku-
ratkaisujen kehittyminen puoles-
taan tuovat uudenlaisia mahdolli-
suuksia eri tuotantolähteistä saata-

van energiankäytön optimointiin. 
Kun digitalisaation ja sähköistymi-
sen mahdollisuuksia yhdistellään 
viisaasti, voidaan luoda aivan uu-
denlaisia tapoja säästää energiaa. 

– Tavoitteenamme on toimittaa 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuot-
tavat kiinteistöomistajille taloudel-
lista lisäarvoa, mikä ei perinteisillä 
ratkaisuilla ole mahdollista. Älyk-
käällä ohjausjärjestelmällä raken-
nukset voidaan saada tuottamaan 
enemmän energiaa kuin ne kulut-
tavat. Datamäärää voidaan hyödyn-
tää kehittämistoimenpiteiden suun-
taamisessa. Tärkeää on myös se, et-
tä kiinteistöt ovat ihmisille mahdol-

lisimman tehokaita, turvallisia, ter-
veellisiä ja miellyttäviä käyttää.

Hyvä esimerkki digitalisaation 
ja uusien taloteknisten innovaati-
oiden tuomista mahdollisuuksis-
ta on Schneiderin Electricin Lidlin 
Järvenpään jakelukeskukseen to-
teuttama ratkaisu, joka ohjaa koko 
kiinteistön sähköenergiankulutus-
ta. Järjestelmä kerää tietoja sään ja 
energiahintojen muutoksista ja niin 
sanotusti opettaa rakennuksen tek-
nisiä järjestelmiä ennakoimaan ja 
optimoimaan energiankulutusta. 

Rakennuksen yhtenä erikoisuu-
tena on jäähdytyksen ja lämmityk-
sen yhdistäminen toisiinsa niin, et-
tä jäähdytyksen keräämä lämpö va-

rastoidaan, jotta sitä voidaan hyö-
dyntää myöhemmin lämmitykseen. 
Schneiderin toimittaman älykkään 
ratkaisun avulla Lidlin kiinteistöstä 
on pystytty tekemään hiilineutraa-
li. Lidl on laskenut modernin tek-
nologian ja optimoidun energian-
käytön leikkaavan jakelukeskuksen 
energiakuluja noin 70 prosenttia.

Maailman vastuullisin yritys
Ekologisuus ja vastuullisuus on jo 
vuosituhannen alkupuolelta lähtien 
ollut Schneider Electricin liiketoi-
minnan keskiössä. Yritys pyrkii vä-
hentämään rakennusten hiilidiok-
sidipäästöjä kehittämällä sähköistä-
mistä, energiatehokkuutta ja uusiu-
tuvaa energiaa edistäviä ratkaisuja.

Tänä vuonna vastuulliseen lii-
ketoimintaan keskittyvä Corpora-
te Knights -julkaisu valitsi Schnei-
der Electricin arvostetun Global 100 
-listansa kärkeen, eli maailman vas-
tuullisimmaksi yritykseksi. Corpora-
te Knightsin julkaisemalla listalla ar-
vioitiin yli 8 000 yritystä, joiden lii-
kevaihto ylitti miljardi dollaria. Vuo-
si sitten Schneider Electric -konserni 
sijoittui listauksessa sijalle 29.

Corporate Knights valintakritee-
reissä tarkasteltiin muun muassa si-
tä, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa 
yritys tuottaa tai paljonko jätettä sen 
toiminnasta aiheutuu. Schneider 
Electric sai Corporate Knightsilta 
kiitosta erityisesti tavoitteestaan 
tuoda markkinoille tuotteita ja pal- 
veluita, jotka auttavat asiakkaita 
hallitsemaan energiantarvettaan 
tehokkaammin ja turvallisemmin.

Schneider Electric on kansainvä-
linen, yli 100 maassa toimiva kon-
serni. Yhtiöllä on noin 135 000 työn-
tekijää ja sen liikevaihto vuonna 
2019 oli 27,2 miljardia euroa. Schnei-
der Electric Finland Oy:n pääkont-
tori on Espoossa, ja Suomessa yritys 
työllistää noin 500 energianhallin-
nan ja automaation asiantuntijaa.

Tuomas Qvick 
esittelee kiinteistön 
digitaalista käyttö-
liittymää Schneider 

Electricin Espoon 
pääkonttorilla.

%
 

70
    pienemmät 

kustannukset 
isossa jakelu- 
keskuksessa.

Kestävässä rakennushankkeessa toteutettavan innovatiivisen energiajärjestelmän ytimessä 
ovat järjestelmien yhteistoiminta ja älykäs ohjaus. Automaatio toimii ikään kuin rakennuksen 
aivoina ohjaten kaikkia energian käyttöön ja hankintaan tarvittavia toimintoja.

Hiilineutraali ja energiapositiivinen rakennus

Aurinkoenergia

Ennakoiva ohjaus
Sähkönhankinta 
Kysyntäjousto  
Sääennustetiedot 

Kaukolämpö/-kylmä

Ilmalämpö Maalämpö Varavoima Akusto

Sähköenergia

KIINTEISTÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
Hissit      Valaistus      Turvatekniikka      Sähkönjakelu 

Ilmanvaihto      Lämmitys      Jäähdytys      Sähkö 
Autojen lataus      Konesalit
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K orona on pakottanut yri-
tykset ja etätyöntekijät 
pohtimaan työhyvin-
vointia aiempaa enem-

män. Toimistot ovat hiljentyneet ja 
töitä tehdään pitkälti kotoa tai kah-
viloista käsin. Monille järjestely on 
ollut toimiva ja tuonut työntekoon 
tervetullutta joustoa, toisille se on 
tuonut uusia haasteita. Näihin haas-
teisiin uusi innovaatio, Spacehub, 
pyrkii vastaamaan tarjoamalla puut-
tuvan linkin etätyötilojen spektriin. 

– Moni etätyötä tekevä tietää, et-
tei koti tai kahvila aina ole tehok-
kain, eikä mukavin paikka työnte-
koon. Siellä voi olla monenlaisia 

häiriötekijöitä ja haasteita esimer-
kiksi sen suhteen, miten keskustella 
yksityisyydensuojan piiriin kuulu-
vista asioista. Näitä haasteita Space-
hub lähti ratkaisemaan uudesta nä-
kökulmasta, pohjustaa Spacehubin 
toimitusjohtaja Tuomas Ilola.

Spacehubit, eli yksityiset ja hiljai-
set työskentely- ja tapaamistilat tuo-
daan sinne, missä ihmiset luonnol-
lisesti haluavat tehdä töitä, eli pää-
asiassa kauppakeskuksiin palvelu-
jen äärelle. Yhden sovelluksen kaut-
ta yritys voi varata työntekijöilleen 
tai työntekijät itselleen työskente-
lytilan. Sovelluksen kautta hoitu-
vat myös niin kopin oven avaus 

kuin maksaminenkin. Spacehub on 
siten poistanut etätyötilojen perin-
teiset ongelmakohdat. 

– Kaikki hoituu yhden sovelluk-
sen kautta ilman ihmiskontaktia 
tai avainten hakemisia. Tilat myös 
löytyvät helposti, koska asiakas saa 
kartan rakennuksesta, jossa koppi 
sijaitsee. Kopit on hajautettu alueil-
le, joissa ihmiset yleensä käyvät, 
hyvien kulkuyhteyksien päähän ja 
parheiden palveluiden äärelle, Ilo-
la kiteyttää.

Megatrendinä joustavuus
Yritys tekee hyvää tulosta, kun työn- 
tekijät tekevät hyvää työtä. Hyvää 

työtä taas syntyy työntekijöiltä, jot-
ka voivat hyvin. Mitä työhyvinvointi 
sitten edellyttää? Jos tarkastellaan 
megatrendejä, yksi millenniaalien 
– tämän hetken suurimman työtä 
tekevän sukupolven – toiveista on 
työnteon joustavuus.

– Yrityksille ja työnantajille jous-
tavuus voi olla iso kilpailutekijä. 
Millenniaalit ovat nyt suurin työ-
tä tekevä sukupolvi ja heille olen-
naista on muun muassa se, miten 
hyvin työn ja arjen voi sovittaa yh-
teen, Ilola avaa.

Spacehub-kopit ovat yksi ratkai-
sun avain. Kopit sijoitetaan pää-
asiassa kauppakeskuksiin, välttä-
mättömien palvelujen äärelle, jon-
ne pääsee helposti ja ympäristöys-
tävällisesti julkisilla, polkupyöräl-
lä tai kävellen. Autoilijoille taas on 
runsaasti pysäköintipaikkoja, jo-
ten parkkeeraukseen ei kulu tur-
haan aikaa. Koppien ikkunoissa 
on frosting-lasit, joista ei näe suo-
raan sisään mitä kopissa tehdään, 
mutta joista valo pääsee läpi estäen 
klaustrofobisen tunteen syntymi-
sen. Korona aikana merkille panta-
vaa on myös se, että koppien seinät 
ovat antibakteerista materiaalia ja 
tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta 
ilma vaihtuu asiakkaiden vaihtumi-
sen välillä kokonaan. 

– Spacehub-kopit ovat privaatte-
ja ja äänieristettyjä, ammattimaisia 
ja koronaturvallisia ympäristöjä etä-
työskentelyyn. Ilmanvaihto on niin 
hyvä, että seuraava asiakas ei hen-

gitä kopissa samaa ilmaa kuin edel-
linen. Kopeissa voi tietenkin pitää 
myös kahdenkeskisiä tapaamisia ja 
käydä välissä syömässä, tai hakea 
lounasta mukaan, Ilola luettelee rat-
kaisun monia etuja. 

Työtä missä tahansa
Korona-aikana monet yritykset ovat 
kartoittaneet työntekijöidensä kiin-
nostusta jatkaa etätöitä myös ko-
ronan jälkeen. Kiinnostus on ollut 
suurta, mikä enteilee sitä, että lei-
jonanosa työstä muuttuu etätyöksi 
myös tulevaisuudessa. Spacehub on 
siten paitsi ajankohtainen, myös ai-
kaansa edellä oleva innovaatio. 

– Erilaiset työnteon mahdollisuu-
det ovat lisääntyneet valtavasti. Ny-
kyään työnteko on yhä enemmän si-
tä, että ihmiset eivät tapaa toisiaan 
esimerkiksi toimistoilla, vaan eri-
laisten etäyhteyksien kautta. Silloin 
kunkin täytyy myös miettiä, missä 
keskustelu onnistuu ilman häiriö-
tekijöitä, Ilola tähdentää.

Siihen Spacehub on oivallinen 
ratkaisu. Täysin uusi konsepti tar-
joaa työtiloja urbaanissa ympäris-
tössä parhaiden palveluiden kes-
kellä ja mahdollistaa työn tekemi-
sen periaatteessa ihan missä tahan-
sa. Se on sitä, mitä nyt, ja jatkossa 
kaivataan työympäristöltä. Space-
Hub-työtiloja ilmestyy Helsingin 
kauppakeskuksiin tämän vuoden 
huhtikuun aikana.

Etätöitä voi tehdä 
muuallakin kuin 
kotitoimistolla
 
Spacehub on puuttuva linkki etätyötilojen tarjonnassa. Yhden sovelluksen  
kautta varattavat, ammattimaiset ja koronaturvalliset tilat tarjoavat etätyön 
vaatimaa joustoa, rauhaa sekä yksityisyyttä. 
teksti maria paldanius kuva sanni hirvonen

Spacehub on äänieristetty työtila, joka poistaa etätyötilojen perinteiset ongelmakohdat: työtilat sijaitsevat lähellä ihmisiä ja palveluja ja kaikki hoituu yhden sovelluksen taktiikalla.

LISÄTIETOJA: GETSPACEHUB.COM


