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Teknologia

toinen  
puoli
Teknologian kehityksessä on tehtävä 
näkyväksi muutkin kuin taloudelliset 
vaikutukset. Se mikä on mahdollista,  
ei aina ole oikein. Puheenvuorossa  
Pia Erkinheimo. s.2
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TEKNOL OGISISTA  innovaatioista puhut-
taessa niiden sosiaalinen ulottuvuus sekä 
vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan ja 
maapallon kantokykyyn usein unohtuvat, 
varsinkin kun mittareina käytetään ainoas-
taan taloudellista menestymistä tai tekno-
logista edelläkävijyyttä. 

PU UKKOA  – tuota aikansa teknologiain-
novaatiota  – voidaan käyttää niin tulen te-
koon, leivän leikkaamiseen kuin ihmisen 
tappamiseen. Puukkoa voidaan käyttää 
hyviin tai huonoihin tarkoitusperiin, mikä 
ajatuksena edustaa neutraalisuutta yhtenä  
David M Kaplanin nel-
jästä teknologian filoso-
fian näkemyksestä. 

T E K N O L O G I S TA  ke-
hitystä tarkastellaan 
yleensä luonnontieteel-
lisestä näkökulmasta, 
jolloin syy-seuraus-ket-
ju korostuu. Teknologia 
voidaan nähdä Kapla-
nin toisen, determinis-
tisen näkemyksen mu-
kaisesti myös liikkeelle 
panevana voimana yh-
teiskunnallisille muu-
toksille. Teknologian 
räjähdysmäinen kasvu on muuttanut esi-
merkiksi aikoinaan lajimme säilymisen kan-
nalta tarpeellista vaatetusta: teknologia tu-
lee iholle, samalla kun se pyrkii korjaamaan 
itse itseään. Kannessa näkyvä hame on tek-
nologiaa – sen raaka-aineena on tekstiilijäte, 
jonka uusiokäyttöä ei haittaa edes aiemmin 
mukana ollut elastaani. Muutos kulutustot-
tumuksissa on meneillään.

SOSIAALISEN konstruktion suuntaus muis-
tuttaa, että teknologia on ihmisen tekemää, 
se muovaa ympäristöämme ja yhteiskun-
taamme, ja sen avulla ratkotaan ihmisten 

määrittelemiä ongelmia. Siksi on hyvä var-
mistaa, että inklusiivisuus sukupuolten, 
kansojen, iän ja erilaisten ajattelutapojen 
osalta toteutuu teknologian kehitystyössä.

NELJÄS suuntaus tarkastelee teknologiaa 
autonomisesti kehittyvänä ilmiönä, mikä 
on yhä suuremmassa määrin kontrollimme 
ulkopuolella. Laskentatehon kasvun ja in-
ternetin aikakaudella ajatus singulariteetis-
ta viehättää ja pelottaa monia. Analytiikka 
ja koneoppiminen mahdollistavat ihmisen 
keskittymisen vahvuuksiinsa – koneiden 
ja laitteiden auttaessa. Inhimillisesti kur-

ja työ saadaan innovaatioi-
den avulla muotoon, joka li-
sää hyvinvointia. Koneiden 
ylivallassa ei ainakaan vie-
lä olla.

TEKNOLOGIAA kehitettäes-
sä tasapainoillaan sen kans-
sa, mikä on mahdollista ja 
mikä on oikein. Tämän ajan 
viheliäinen ongelma onkin, 
miten yhteiskuntaamme ke-
hitetään suhteessa maapal-
lon kantokykyyn. Kun aiem-
min on arvioitu hyvinvointia 
ja yhteiskunnallista edistystä 
talouden mittarein ajatellen 

teknologisen kehityksen korreloivan lähes 
lineaarisesti näiden kanssa, on nyt havah-
duttu tilanteeseen, jossa nämä mittarit oh-
jaavat kehitystä kohti systeemisiä ongelmia. 

MEIDÄN  tulee ottaa käyttöön jo pitkälle ke-
hitetyt, välillisiä vaikutuksia kuvaavat indi-
kaattorit, kuten päästövähennyspotentiaali 
tai korkean lisäarvon työllisyysvaikutukset. 
Ne tekevät näkyväksi muutkin kuin vain ta-
loudelliset seuraukset ja saamme kestävän 
pohjan universaalille uteliaisuudellemme 
teknologiaa kohtaan. Ihminen päättää, tu-
leeko teknologiasta itseään korjaavaa. 

Teknologia ihmisen ja maapallon apuna

Pia Erkinheimo
Vake Oy:n johtaja – Datan 
voimaa, bisnesenkeli
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AUTOMOTIVE 
Miljardibisnes työkonei-
den ja autojen akuista

”Kun sähköiset 
työkoneet lyövät 
itsensä läpi, nousee 
akkujen kysyntä 
voimakkaasti.”

”Videokameran 
kuvavirrasta voidaan 
tunnistaa kuoppia  
sekä tienpinnan  
laatupoikkeamia.”

”Anturit asennetaan 
rakenteiden sisään,  
joten inhimilliset 
virheet eivät pääse 
vaikuttamaan 
tuloksiin.”

EV Systems -liiketoimintayksikön johtaja 
Jyrki Nurmi 

5G-pilottihankkeiden projektipäällikkö 
Markus Heikkilä 

Mato Engineering Oy:n toimitusjohtaja  
Marko Oikarinen 

Puheenvuoro 

Esineiden internetin luo-
mat markkinat kasvavat 
järisyttävällä vauhdilla.
Euromääräisen kasvun 
ohella yritysten välinen 
kilpailu kiristyy ja tieto-
turvariskit lisääntyvät. 

teksti jari inget 
kuva bittium

V erkkoon liitettävät lait-
teet ovat nykyään lä-
hes kaikilla päivittäi-
sen elämämme osa-alu-

eilla. Esineiden Internetin eli IoT:n 
markkinoiden odotetaan kasvavan 
vuoden 2019 118,6 miljardista eu-
rosta 237,5 miljardiin euroon vuo-
teen 2024 mennessä. 

Markkinapotentiaali on valtava, 
mutta myös laitteita valmistavien 
yritysten haasteet lisääntyvät. Kil-
pailu on kireää, ja toimintojen ja 
laadun lisäksi myös markkinoille 
tuontiaika voi olla määräävä menes-
tystekijä. Lisäksi on otettava huo-
mioon alati lisääntyvät tietoturva- 
ja yhteensopivuusvaatimukset. 

Bittium on tietoturvallisen lii-
tettävyyden tuotekehityspalvelu-

Bittium on ollut mukana yli 300 kehitysprojektissa, jotka ovat kattaneet käytännössä kaikki eri langattomat protokollat.

jen asiantuntija. Oulussa pääkont-
toriaan pitävä yritys hyödyntää yli 
35 vuoden kokemustaan radiotek-
nologioista uusimpien IoT-ratkaisu-
jen kehittämiseen johtaville tuote-
merkeille ja innovatiivisille startu-
peille ympäri maailman.

Radio- ja antenniteknologiaa
Yksi Bittiumin ydinosaamisalueis-
ta on erilaiset radio- ja antennitek-
nologiat ja niiden hyödyntäminen 
langattomia yhteyksiä käyttävissä 
ratkaisuissa erilaisten markkinoi-
den tarpeisiin. Yritys on ollut mu-
kana yli 300 kehitysprojektissa, jot-
ka ovat kattaneet käytännössä kaik-
ki eri langattomat protokollat Blue-
tooth low energystä ja LTE NB-IoT:s-
tä 5G-teknologiaan, mukaan lukien 
asiakaskohtaisten langattomien ra-
diojärjestelmien kehitys. 

Bittiumin suunnittelukokemus 
kattaa sekä piirisarja- että moduuli-
pohjaiset tuotteet, joista useimmat 
ovat olleet moniradioratkaisuja. Ra-
dioiden yhteentoimivuuden lisäksi 
Bittium hallitsee esimerkiksi älylait-
teiden sisäisten antennien suunnit-
telun ja integroinnin.

Puettavat ja kannettavat laitteet 
ovat tyypillisesti pienikokoisia, mi-
kä asettaa haasteita niissä käytettä-
vien radioiden ja integroitujen an-
tennien suunnitteluun. Kun lan-

gaton laite kiinnitetään kehoon tai 
pidetään kädessä, antennin tehok-
kuus heikkenee, sillä ihmiskeho 
vaimentaa radioaaltojen kulkua. 

Antennin tehon heikentymi-
nen on minimoitava, jotta langat-
toman laitteen toiminta varmiste-
taan. Toisaalta suurtaajuisten ra-
dioaaltojen terveyshaittojen mini-
moimiseksi antennin SAR-arvon, eli 
lähetystehon imeytymisen kudok-
siin, on oltava mahdollisimman pie-
ni. Lääketieteellisessä teknologias-
sa puolestaan puettavien laitteiden 
pintalämpötilan on oltava riittävän 

alhainen, etteivät ne aiheuta hait-
taa potilaille.

Lisäksi IoT-laitteiden toiminta-
kykyä heikentävät usein sähkö-
magneettisen yhteensopivuuden 
ongelmat, kun laite lisätään koko-
naisjärjestelmään. Nämä ja monet 
muut tekijät ovat yhteydessä toi-
siinsa, ja kaikki on otettava huo-
mioon langattomien IoT-laittei-
den suunnittelussa. 

Ratkaisuja eri toimialoille
Bittium on toiminut päätuoteke-
hityskumppanina monille yrityk-

sille, jotka toimivat esimerkiksi 
logistiikan, rakennus- ja tuotan-
totekniikan sekä urheilu- ja lää-
ketieteen teknologioiden parissa. 
Tuotteet ja ratkaisut vaihtelevat ai-
na IoT-teknologian kehittämisestä 
erilaisiin asiakasspesifisiin puetta-
viin ja kannettaviin laitteisiin sekä 
reititintuotteisiin 

Kaikkien ratkaisujen etuihin kuu-
luvat tietoturvallisen etäyhteyden 
kautta tehtävät ohjelmistopäivityk-
set ja laitteen hallinta sekä laitteen 
tilaa koskevien tietojen keruu, lii-
kuteltavuus, kaapelien määrän mi-
nimointi ja paikan päällä tehtävien 
tarkistusten vähäisempi tarve.

Langattomien ratkaisujen kehit-
täminen on aikavievää ja kallista, 
jos tarvittava teknologiaosaami-
nen puuttuu. Kaikkien valmistaji-
en ei ole myöskään järkevää kehit-
tää osaamistaan kaikilla osa-alueil-
la, joita keskenään yhteydessä ole-
vat järjestelmät edellyttävät. 

Bittium on erikoistunut tieto-
turvalliseen liitettävyyteen ja sen 
soveltamiseen eri käyttötarkoituk-
siin, ja kehityskumppanina pys-
tyy tarjoamaan erilaisia ja jousta-
via tuotekehitysmalleja sekä tukea 
koko tuotteen elinkaaren ajaksi. Tä-
mä voi nopeuttaa huomattavasti 
ratkaisujen kehittämistä ja sääs-
tää kustannuksia.

Kilpailuetua IoT-kehitykseen

Tarvittavan teknologiaosaamisen voi hankkia myös yrityksen ulkopuolelta. 

CARL ZEISS 
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“

T yö- ja elinkeinominis-
teriön asettama työryh-
mä laatii Suomelle par-
haillaan akkustrategiaa. 

Suomesta halutaan luoda kestävän 
akkutuotannon ja akkujen kierrät-
tämisen globaali suunnannäyttäjä. 
Akkustrategialla tuetaan kotimai-
sen akkuklusterin rakentumista ja 
edistetään Suomen kestävää sekä 
vähähiilistä talouskasvua. 

Valmet Automotivella on keskei-
nen rooli Suomen akkubisneksessä 
ja myös TEMin työryhmässä. Yritys 
on panostanut akkuliiketoimintaan 
sekä akkumoduulien ja -pakettien 
kehittämiseen vuodesta 2008 läh-
tien. Valmet Automotiven EV Sys-

tems -liiketoimintayksikön johta-
jan Jyrki Nurmen mukaan akkulii-
ketoiminnan käynnistymistä vauh-
ditti Valmet Automotiven Uuden-
kaupungin tehtaalla vuonna 2009 
startannut sähkö- ja hybridiauto-
jen, esimerkiksi Fisker Karman, 
valmistus.

– Ennustimme tuolloin autojen 
sähköistyvän, ja päätimme lähteä 
kehittämään osaamistamme ak-
kujärjestelmien suunnittelussa ja 
valmistuksessa. Akkuliiketoimin-
ta tukee osaltaan vahvaa autonval-
mistustoimintaamme. Kun akku-
jen kysyntä vuonna 2018 alkoi kas-
vaa, eriytimme akkujärjestelmiin 
keskittyneen EV Systems -liiketoi-

mintalinjan omaksi liiketoiminta-
yksikökseen, Nurmi kertoo. 

Vahva järjestelmätoimittaja
Valmet Automotive kehittää ja val-
mistaa akkujärjestelmiä autojen li-
säksi Off Highway -tuotteisiin. Tä-
hän tuoteryhmään kuuluvat esimer-
kiksi maa- ja metsätaloudessa sekä 
kaivoksissa käytettävät työkoneet 
ja -laitteet. 

Valmet Automotive valmistaa 
automotive-akkuja suursarjatuo-
tantoonsa Saloon. Uudenkaupun-
gin yksikkö on erikoistunut proto-
tyyppien kehittämiseen ja pienten 
sarjojen valmistamiseen. Saksassa 
Valmet Automotivella on testaus-

keskus, jossa akkujen kennot, mo-
duulit ja järjestelmät voidaan tes-
tata monipuolisesti. Omien testa-
usten ohella testauskapasiteettia 
myydään keskieurooppalaisille 
autotehtaille.

Nurmi painottaa, että Valmet Au-
tomotive ei halua olla vain akkujen 
sopimusvalmistaja vaan myös vah-
va järjestelmätoimittaja, joka pystyy 
suunnittelemaan ja valmistamaan 
akkukokonaisuudet asiakkaan toi-
mittamien vaatimusten mukaisesti.

– Nopeasti kehittyvässä markkin-
assa vahvuuksiamme ovat reagoin-
tinopeus ja joustavuus. Pystymme 
myös tuottamaan nopeasti ja laa-
dukkaasti suuriakin tuotantoeriä. 

Nurmi lisää, että tavoitteena on 
toimittaa akkupaketteja globaalisti, 
kasvaa akkuvalmistajana Euroopan 
suurimpien joukkoon ja nostaa ak-
kuliiketoiminta samaan kokoluok-
kaan autonvalmistusliiketoiminnan 
kanssa. Liikevaihdossa tämä tarkoit-
taa satoja miljoonia euroja. 

– Tavoitteidemme mukainen kas-
vu toisi Suomeen satoja työpaikko-
ja ja kymmenien miljoonien eurojen 
investoinnit tuotantoon.

Tulevaisuus on työkoneissa
Nurmi näkee, että erityisesti työko-
nemarkkinassa piilee mainio kasvu-
mahdollisuus, sillä sähköiset työko-
neet ovat vasta tekemässä tuloaan. 
Kun ne lyövät itsensä läpi, nousee 
akkujen kysyntä voimakkaasti. Suo-
messa toimii useita vahvoja työko-
nevalmistajia, joiden kanssa Valmet 

Automotivella on jo vahvat yhteis-
työsuhteet. Näille toimijoille Valmet 
Automotive voi tarjota kehittämiään 
innovatiivisia moduuleihin pohjau-
tuvia akkuratkaisujaan.

Nurmi uskoo vahvasti Suomen 
mahdollisuuksiin kivuta maailman 
johtavien maiden joukkoon akku-
teknologian kehittäjänä ja tuottaja-
na. Suomen maaperästä löytyy run-
saasti litium-ioniakuissa tarvittavaa 
kobolttia, nikkeliä, litiumia ja gra-
fiittia. Tämän lisäksi Suomessa on 
vahvaa osaamista korkean teknolo-
gian suunnittelusta ja sarjavalmis-
tuksesta sekä automaatiosta, digita-
lisaatiosta ja kiertotaloudesta. Täl-
laisen osaamisen ympärille on hy-
vä lähteä rakentamaan menestyvää 
akkuklusteria.

– Kaipaamme arvoketjuumme 
kotimaisia komponenttitoimittajia 
ja asiakkaiksemme tuoterepertuaa-
riaan sähköistäviä työkone- ja -lai-
tevalmistajia. Tiiviillä yhteistyöllä 
saavutamme merkittäviä etuja, jot-
ka synnyttävät vahvaa kansainvälis-
tä kasvua myös monille muille ko-
timaisille yrityksille.

Miljardibisnes 
työkoneiden ja 
autojen akuista

Valmet Automotive pyrkii tulevaisuudessa vahvaksi järjestelmätoimittajaksi, jolta asiakas voisi tilata räätälöityjä akkukokonaisuuksia. 

Vahvuuksiamme 
ovat etenkin  
reagointinopeus 
ja joustavuus.

Teollisuuteen tuottavuutta  
paremman datan avulla

Insta-konsernin Chief Digital Officer Juha Latvala ja Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen 
ovat apuna, kun teollisuuden tuotannossa halutaan tavoitella parempia tuloksia tarkan datan avulla.

I nsta Automationin toimitus-
johtaja Timo Lehtinen sekä 
Insta-konsernin CDO Juha 
Latvala nimeävät perintei-

sen teollisuuden suurimmiksi haas-
teiksi globalisaation, ilmastonmuu-
toksen ja vastuullisuuden.

– Maailma on pienentynyt niin, 
ettei enää kilpailla vain lähialuei-
den toimijoiden kanssa. Tämä tie-
tysti vaikeuttaa kilpailutilanteen 
hallintaa. Nykyäänkin pitää ol-
la kustannustehokas ja tuottava, 

mutta samalla myös innovoida uu-
sia ratkaisuja, jotka ovat riittävän 
houkuttelevia asiakkaille ympäri 
maailman, Lehtinen aloittaa.

– Ilmastohaasteet taas kosketta-
vat kaikkia ja pakottavat hyvällä ta-
valla teollisuutta uudistamaan toi-
mintatapojaan, jotta hiilijalanjälki 
ja muut ympäristövaikutukset tu-
levat olemaan merkittävästi alem-
malla tasolla kuin ovat olleet tai tä-
nä päivänä ovat.

Suomalainen teknologiakonser-

ni Insta Group on asettanut mis-
siokseen rakentaa ja ylläpitää tur-
vallista ja kilpailukykyistä yhteis-
kuntaa. Vastuullisuus yritykselle 
tarkoittaa asiakkaiden auttamista 
menestykseen, jotta Suomessa säi-
lyy työpaikkoja.

– Se on globalisaation kääntö-
puoli. Joudumme taistelemaan, et-
tä teollisuus pysyy täällä ja työllis-
tää veronmaksajat, jotka pystyvät 
tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pyö-
rittämään, Lehtinen lisää.

Digitalisaatio ja automaatio 
samassa palvelupaketissa
Instan erityisosaamiseen kuuluu 
muun muassa automaatio ja digi-
talisaatio eli digitaalitekniikan käyt-
töönotto yhteiskunnan jokaisella 
osa-alueella. Näiden kautta yritys 
auttaa asiakkaitaan tuotantoproses-
sin optimoinnissa.

–  Ei ole väärin sanoa, että on jopa 
vastuutonta, jos nykypäivän teolli-
sessa ympäristössä tuotantoketjua 
ei ole edes yritetty optimoida, to-
teaa Latvala.

Kuuden toimialayhtiön konser-
nissa Insta Automation hoitaa ni-
mensä mukaisesti automaation, 
kun taas Insta Digital huolehtii di-
gitalisaatiosta ja koneoppimises-
ta. Nämä kaksi osa-aluetta autta-
vat yrityksiä kädestä pitäen nii-
den tuotannollisten tavoitteiden 
saavuttamisessa.

– Perinteisessä mallissa auto-
maatioihmiset kehittävät ja ohjel-
moivat tuotantolinjoja ohjaavia ja 
säätäviä automaatiojärjestelmiä. 
Toisessa korissa ovat IT-ihmiset, 
jotka ottavat kantaa yritystason ra-
portointiin, tietojärjestelmiin ja oh-
jelmistoihin sekä tietoturvallisuu-
teen. Meillä nämä molemmat ovat 
yhdessä paketissa, Lehtinen avaa.

– Saamme usein hyvää palautet-
ta siitä, että puhumme ohjelmisto-
kavereina samaa kieltä, mitä tuo-
tantolinjoilla käytetään. Silloin on 
helpompi saavuttaa yhteinen ym-
märrys siitä, miten digitaalinen 
muutos etenee, Latvala lisää.

Kun tähän vielä lisää koneoppi-
misen, niin päästään toiminnassa 

aivan uudelle tasolle. Insta ja Bo-
liden Harjavalta vähensivät yh-
teistyössä rikkihappotehtaan rik-
kidioksidipäästöjä 4–6 prosenttia 
tekoälyn avulla. Vaikka luku vaikut-
taa prosentteina pieneltä, todelli-
suudessa se tarkoittaa satojen ton-
nien vähennystä ympäristöön ja il-
makehään päästettävissä rikkidiok-
sidimäärissä.

Lotossa seitsemän oikein
Dataa on olemassa valtavasti, mut-
ta usein se on sellaisissa paikoissa ja 
muodoissa, ettei sitä pääse helpos-
ti hyödyntämään tai jäsentämään. 
Parhaimmassa tapauksessa data on 
ohjenuora, joka auttaa työntekijöi-
tä, esimiehiä ja ylintä johtoa teke-
mään parempia valintoja.

– Yritykset haluavat tehdä pa-
rempia päätöksiä faktapohjaises-
ti ja oikea-aikaisesti. Tämä on to-
ki helppo lause sanoa, mutta se on 
sama kuin sanoisi, että eihän lotos-
sa tarvitse saada kuin seitsemän oi-
keaa numeroa peräkkäin, Latvala 
hymyilee.

Yrityksillä on dataa tietojärjes-
telmissä, antureissa ja ihmisten 
pääkopissa, mutta niiden saami-
nen mukaan päätöksentekoon voi 
tuntua vaikealta.

– Ihmisiä ei ole luotu tulkitse-
maan jatkuvaa datavirtaa, mutta 
koneet ovat siinä hyviä. Sen sijaan 
ihmiset ovat varsin hyviä keskitty-
mään poikkeuksiin tuossa datavir-
rassa, Latvala huomauttaa.

Datapohjaisessa johtamises-
sa on kolme tasoa. Ensimmäises-
sä koneet näyttävät, mitä tapah-
tuu ja ihminen päättää, mitä teh-
dään. Toisessa koneella on kyvyk-
kyys ymmärtää dataa ja kohdistaa 
ihmisen huomio poikkeaviin tiloi-
hin. Kolmannessa mukaan hyppää 
myös tekoäly.

– Se on toiminnallisuuden ta-
so, jossa kerrottaan haluttu loppu-
tulos ja kone pystyy itse toteutta-
maan sen. Suomessa näitä yrityk-
siä perinteisessä teollisuudessa on 
vain muutama. Mutta he ovat edel-
läkävijöitä, ja moni heistä on Instan  
asiakas, Latvala päättää.

Suomalainen teollisuus 
nousee vastuulliseksi 
edelläkävijäksi kansain-
välisessä kilpailussa, kun 
tuotantoon yhdistetään 
automaatio, digitalisaatio 
ja koneoppiminen.

teksti taneli tuokko
kuva eino ansio

Ympäristö kiittää optimoinnista
n  Tulevaisuudessa tuotanto-
teollisuuden markkinoita  
tulevat hallitsemaan toimijat,  
jotka minimoivat päästönsä 
ja käyttävät raaka-aineensa 
tehokkaasti. 

n  Sijoitus teollisen tuotan-
non optimointiin teknologian 
avulla on sijoitus parempaan 
tulevaisuuteen ympäristön ja 
yrityksen talouden kannalta.

n Teollisuusalalla suurimpia  
muutospaineita aiheuttaa 
niin sanottu kaksoissiirtymä.

n  Kaksoissiirtymässä jahda-
taan niin taloudellisia kuin 
ympäristöllisiäkin tavoitteita 
samanaikaisesti.

n Uudet teknologiset ratkai-
sut näyttelevät muutoksessa 
merkittävää roolia. 

Valmet Automotive tähtää vauhdilla sähköistyville, globaaleille auto- ja  
työkonemarkkinoille. Yrityksen tavoitteena on kasvattaa akkuliiketoi- 
minnasta miljardiluokan bisnes.
teksti tuomas lehtonen  kuva valmet automotive
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Automaation moniosaaja  
Satmatic Oy ja yhtenä  
Suomen suurimmista  
muuntamovalmistajista  
operoiva Finnkumu Oy 
tunnetaan ensi vuonna 
nimellä Harju Elekter Oy. 

kuva via ramstèn

S atmaticin ja Finnkumun 
toimitusjohtaja Jan Osa 
luotsaa pitkän historian 
omaavien yritysten fuusio-

ta Ulvilassa, Keravalla ja Kurikassa.
– Yhteishankkeita tehdään yhä 

enemmän, ja laajalle portfoliolle 
on kysyntää. Fuusio tukee tätä ke-
hitystä, Osa selventää.

Satmaticin omistajuus siirtyi 
Harju Elekter -konserniin jo vuon-
na 2002, Finnkumun vuonna 2014. 
Yhteisen kattobrändin alle siirty-

minen tapahtui konsernissa pa-
ri vuotta sitten. Tulevan vuoden 
vaiheessa yhtiöiden työntekijät ja 
sopimukset sekä Satmaticin y-tun-
nus siirtyvät Harju Elekter Oy:lle.

Osa uskoo, että asiakkaille fuu-
sio tuo yhteistyöhön selkeyttä ja 
helppoutta.

– Osana konsernia ristiinmyyn-
ti selkeytyy, yhteishankkeet hel-
pottuvat ja tuoteportfolio laajenee.

Vahva maantieteellinen synergia-
etujen hyödyntäminen jatkuu niin 

Satakunnassa, pääkaupunkiseudul-
la kuin Pohjanmaallakin. Toimitus-
johtaja kuvailee alueita sekä geolo-
gisesti että osaamiseltaan rikkaiksi.

– Länsirannikon alue on sähkö- 
ja automaatioteollisuudessaan kor-
keatasoinen. Ympäristö antaa hy-
vät lähtökohdat ja alueen osaavat 
ihmiset tekevät kehityksestä totta.

Kattavampi tuoteportfolio
Konsernin sisällä tuotevalikoimaa 
on yhdistetty jo aiemmin. Nyt port- 

foliota on mahdollista entisestään 
laajentaa. Asiakkaalle ostaminen 
helpottuu, kun konsernin palve-
lut voidaan käyttää laajasti hyväksi. 

Palvelujen laajentuessa tarvi-
taan myös lisää työvoimaa. Toimi-
tusjohtaja Osa kertoo, että insinöö-
riosaamista on jo nyt lisätty, samoin 
myyntihenkilöstöä.

– Ajassa, jossa moni vähentää 
työvoimaa, me olemme sitä voi-
neet lisätä. Se tarkoittaa asiak-
kaalle parempaa asiakaspalvelua, 
Osa kertoo.

Toimitusjohtaja kiittelee kasva-
vaa henkilöstöään panoksesta ko-
rona-aikana. 

– Toimihenkilöiden etätyömah-
dollisuuksia jatketaan myös akuu-
tin kriisin jälkeen. Tuotantoa ei etä-
nä voi tehdä, mutta työntekijöiden 
asenne on ollut urhea. Tuotanto on 
pyörinyt terveysturvallisuudesta 
tinkimättä, kehuu Osa.

Asiakaspalaute on tärkeää
Tyhjiössä ei Satmaticin ja Finnku-
mun fuusiota ole tehty. Fuusiopro-
sessin tueksi osallistettiin sekä asiak- 
kaita että henkilökuntaa. Konserni 
teetätti kyselyn, jolla kartoitettiin 
kysymyksiä, pelkoja ja odotuksia 
muutokseen liittyen.

– Muutoksen myötä herää aina 
kysymys seurauksista. Me kään-
nyimme itse asiakkaiden puoleen 
ja kysyimme, miten fuusio heihin 
vaikuttaa, Osa kuvailee.

– Laadimme – yhdessä alan kon-
sulttien kanssa – kierroksen pohjal-
ta vahvan ohjelman, jonka mukaan 
olemme edenneet, Osa kiteyttää. 

Asiakaskokemukseen on panos-
tettu konsernissa jo ennen fuusio-
ta. Tärkeä työkaluna on ovat asia-
kastyytyväisyyskyselyt.

– Käytössämme on nopea NPS- 
kyselymetodi, jossa asiakas voi an-
taa myös kirjallista palautetta, Osa 
kertoo.

Palautetta hyödynnetään palve-
lujen kehittämisessä. Jan Osa ku-
vailee, että palautteen julkaisussa 
oltiin ensin varovaisia.

– Aluksi esittelimme vain saa-
maamme positiivista palautetta. 
Ymmärsimme kuitenkin pian, että 
kaikesta palautteesta oppii ja se pi-
tää myös näyttää. Siten rakennam-
me uskottavuutta ja luottamusta, 
Osa kuvailee.

Ulvilalainen sähkö- ja automaatioalan moniosaaja Satmatic Oy ja Kurikassa toimiva, Suomen suurimpiin muuntamovalmistajiin kuuluva Finnkumu Oy 
sulautuvat vuoden 2021 alusta virolaiseen Harju Elekter -konserniin. Fuusio vahvistaa yritysten asiakkailleen tarjoamaa osaamista entisestään.

Fuusio, jonka ytimessä 
on asiakaskokemus

Toimitusjohtaja Jan Osa Satmaticin valmistamien sähkökeskusrivistöjen luona.

SATMATIC  Oy on Ulvilassa ja Ke-
ravalla toimiva sähkö- ja automaa-
tioteknologian rakentaja, jonka va-
likoimaan kuuluvat muun muassa 
eri teollisuuden aloille suuntautu-
va keskusvalmistus, sähköisen lii-
kenteen ratkaisut ja aurinkoenergia. 

Finnkumu Oy on Kurikassa toi-
miva yhtiö, jonka valikoima koos-
tuu sähkönjakeluun tarkoitetuista 
puistomuuntamoista, pieni- ja kes-
kijännitekojeistoista ja kaapelijako-
kaapeista. 

Fuusion myötä yhtiöt muodos-
tavat Harju Elekter Oy:n 1.1.2021 
alkaen. Virosta peräisin oleva pörs-
siyhtiö Harju Elekter AS on johtava 
keski- ja matalajännitteisten sähkö- 

ja automaatiolaitteiden valmistaja 
Baltiassa ja Skandinaviassa.

Miltä konserni näyttää fuusion 
jälkeen? Toimitusjohtaja Jan Osa 
kuvailee koko sähkö- ja automaa-
tioalan kehitystä mielenkiintoiseksi. 

– Samalla kun päästöjä pienen-
netään, sähkön tarve nousee. Vaati-
muksia lisää esimerkiksi sähköauto-
jen määrän kasvu. Isoimmat lataus-
verkostoprojektit ovat jo nyt tuotta-
miamme, kuvailee Osa.

Koko energiantuotanto on mullis-
tuksessa. Enää ei ole vain tuottajia 
ja kuluttajia, vaan käyttäjä voi olla 
sekä että. Energia liikkuu moneen 
suuntaan, ja muutos tarvitsee op-
timointia ja ohjausta.

Fuusio yhdistää Suomen huiput

teksti laura pullinen
kuva satmatic
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Jokainen yritys on kyberhyökkäyksen arvoinen

S uomalaisen yrityksen ku-
lunvalvontajärjestelmään 
on murtauduttu. Täysin 
ulkopuolinen henkilö kä-

velee yrityksen käytävää pitkin ja 
lukee mikrofoniinsa ääneen ovien 
numeroita. Samaan aikaan tietoko-
neella istuva rikoskumppani avaa 
hänelle ovia. Henkilö saapuu lopul-
ta käytävää pitkin serverihuoneen 
metalliovelle, avaa sen ikkunalasin 

ruuvit ja astuu ilman hälytystä si-
sälle serverihuoneeseen.

Tapaus on aito, mutta esimer-
kin yritykselle ei onneksi päässyt 
kuitenkaan käymään vahinkoa. Tä-
män hyökkäyksen oli nimittäin ti-
lannut toimiston omistava yrittä-
jä itse F-Securen tiimiltä. Kyseessä 
on perinteinen Red Team Attackik-
si kutsuttu tietomurtosimulaatio, 
jossa tietoturva-asiantuntijat pal-

jastavat aukkoja yrityksen suojau-
tumisessa.

Nämä Hollywood-trillereitä 
muistuttavat hyökkäyssimulaati-
ot eivät kuitenkaan ole enää yrityk-
selle ainoa vaihtoehto yritysturval-
lisuuden testaamiseksi. F-Securen 
kybertulkki Janne Kauhanen esit-
telee parhaillaan tietoturva-aukois-
ta huolestuneelle yrittäjälle koh-
dennetumpaa matalan kynnyk-

sen lähestymistapaa:
– Tuollaisen murtautumisen si-

jaan voimme vain kulkea samaa 
käytävää pitkin yhdessä yrityksen 
edustajan kanssa ja yksinkertaises-
ti todeta ne samat ongelmakohdat, 
Kauhanen kertoo.

Tunnista hyökkäyspolut
F-Securen tarjoama uusi vaihto-
ehtoinen palvelu hyökkäyspolku-
jen kartoittamiseen on saanut ni-
mekseen Attack Path Mapping. 
Nimi viittaa siihen, että asiantun-
tijat etsivät yrityksen tietoverkosta 
polkuja, joita pitkin hyökkääjä voi-
si mahdollisesti kulkea päästäkseen 
haluamaansa dataan. Näiden pol-
kujen varrella hyökkääjä on mah-

dollista pysäyttää, vaikka tämä oli-
sikin läpäissyt jo ensisijaisen suo-
jauksen.

Perinteinen Red Team Attack on 
kylmää testaamista, jossa suojauk-
sen haavoittuvuus pyritään vain 
osoittamaan. Attack Path Mapping 

sen sijaan on päivänvalossa toteu-
tettu versio, jossa haastatellaan 
henkilökuntaa ja vastataan asiak-
kaan omiin huolenaiheisiin. Palve-
lun tarkoitus on tunnistaa tietotur-
van merkittävimmät heikkoudet, 
joihin yrityksen kannattaa jatkos-
sa investoida.

Se ei silti varaa asiakkaan aikaa 
muutaman henkilön haastattelu-
tunteja pidempään. Hyökkäyspol-
kujen käytännön testaamisen F-Se-
cure tekee itsenäisesti sillä välin, 
kun yrityksen liiketoiminta jatkuu 
normaaliin tapaan.

Varaudu hyökkäyksiin
Varautumattomuus hyökkäyksiin 
on yleistä, ja Kauhasen mukaan 
osasyynä tähän on suomalainen 
vaatimattomuus.

– Hirveän monissa firmoissa aja-
tellaan, että emmehän me nyt ole 
hyökkääjiä kiinnostava kohde. Ja 
se on liiketoimintaa harjoittavalta 
yritykseltä, jonka tilillä on yhtään 
rahaa, hieman erikoinen näkemys, 
Kauhanen toteaa.  

Nykyään tyypillisimmät hyök-
käykset ovat niin sanottuja ran-
somware-hyökkäyksiä, joissa hait-
taohjelma lukitsee yritykseltä pää-
syn omiin tietoihinsa ja vaatii lun-
naita varastettujen tietojen vapaut-
tamiseksi. Myös haittaohjelmat, 
joilla uhrin omistamat tietokoneet 
valjastetaan louhimaan kryptova-
luuttaa, ovat yleistyneet.

Konkreettisia esimerkkejä kysei-
sistä hyökkäyksistä nousee pinnal-
le nykyään tasaisin väliajoin. Vii-
meisimpinä niistä voidaan pitää 
teknologiayhtiö Garminin ran-
somware-tapausta tai Lahden kau-
pungin kryptolouhijahyökkäystä.

– Rosvot levittävät sitä pöpöään 
ympäri maailmaa, ja se tarttuu, mi-
hin tarttuu. Eivät rikolliset itsekään 
välitä, onko uhri lopulta monikan-

sallinen pörssiyhtiö vai konepaja 
Pielavedellä.

Eivätkä rahat välttämättä tule 
suoraan hakkeroidun yrityksen ti-
liltä. Palvelimilta voi viedä myös ar-
vokasta, eteenpäin myytävää infor-
maatiota kuten osavuosikatsauksia 
tai salassa pidettäviä asiakastieto-
ja. Tuoreessa muistissa on etenkin 
laajasti mediahuomiota saanut Vas-
taamon tapaus, jossa kyberhyök-
kääjät pääsivät käsiksi mahdolli-
sesti jopa tuhansiin yksityiskoh-
taisiin potilastietoihin. Vastaamon 
tapauksessa hakkerit eivät myös-
kään tyytyneet pelkästään yrityk-
sen kiristämiseen, vaan ottivat koh-
teekseen myös yrityksen palveluita 
hyödyntäneet asiakkaat.

– Ja kaikkien muiden haittojen 
jälkeen käy vielä kaiken lisäksi niin, 
että tietomurron uhriksi joutuneel-
le yritykselle paukahtaa tuntuvat 
sakot paikalliselta tietosuojaval-
tuutetulta, Kauhanen toteaa.

Testaa turvajärjestelmä
Kauhanen ymmärtää hyvin myös 
sen, miksi asiakkaat usein empivät 
palveluiden äärellä. Yrityksen, jon-
ka oma toimiala on jossain muus-
sa kuin ATK-asioissa, voi olla vai-
kea valita kaikista markkinoilla ole-
vista laitteista ja ohjelmistoista ne 
oikeat, jotka turvaavat juuri hänen 
yrityksensä. Ja juuri siksi F-Secure 
toteuttaa aktiivisesti hyökkäyssi-
mulaatiota.

– Hyökkäyssimulaatiolla voim-
me testata, tekevätkö hankitut jär-
jestelmät ja palvelut sitä, mitä yri-
tys kuvittelee niiden tekevän, Kau-
hanen avaa toimintaa. 

Tietoverkon tutkiminen on to-
ki äärimmäisen luottamuksellista 
toimintaa, eikä palveluita voi tila-
ta mistä tahansa. Kauhanen pai-
nottaa, että F-Secure on kokenee-
na kotimaisena toimijana perillä in-

Mitä  
hyökkäys  
aiheuttaa? 
n LIIKETOIMINNAN 
MENETYS.  Todennäköinen 
seuraamus, jonka tulokse-
na asiakkaasi turhautuvat 
ja menetät tuloja. 

n  LUOT TAMUKSEN  
KATOAMINEN.  Asiakkaat 
uskovat siihen, että pidät 
heidän luottamukselliset 
tietonsa turvassa.  

n  TIETOJEN HÄVIÄMINEN. 
Monet kyberhyökkäykset 
aiheuttavat tiedostojen 
vioittumista ja muita  
tietohävikkejä. 

n  RAHALLINEN MENETYS. 
Hyökkäyksen jälkipuinti voi 
aiheuttaa paljon odotta-
mattomia kuluja. 

Yritysten kannattaa  
selvittää tietoturvan  
tilanne ammattilaisen 
avulla. F-Securen teke-
mä hyökkäyspolkujen 
kartoitus paljastaa  
mahdolliset aukot.

ternet-rikollisten toimintatavois-
ta, ja osaamista tukee myös se, et-
tä F-Secure tekee testauksen lisäksi 
tietomurtojen tutkintaa enemmän 
kuin yksikään kilpailija Euroopas-
sa. Yrittäjän ei kannata kuitenkaan 
odottaa jo tapahtuneen tietomur-
ron tutkintavaiheeseen asti palve-
lujen tilaamista.

– Ransomware-hyökkäyksis-
sä käy usein niin, että kun hyök-
käys on jälkikäteen havaittu, niin 
vaikka pyydetyt lunnaat makset-
taisiinkin, hyökkääjillä ei ole aiko-
mustakaan tai kenties edes mah-
dollisuutta palauttaa tietoja, Kau-
hanen muistuttaa.

Tietoturvayritys F-Securen kybertulkki Janne Kauhanen neuvoo hyökkäyspolku-
jen kartoituksen olevan matalan kynnyksen vaihtoehto perinteiselle tietomurto- 
simulaatiolle. Kun kyse on kyberrikollisuudesta, yksikään yritys ei ole turvassa.  
teksti valtteri mörttinen  kuva juho länsiharju ja f-secure

Tietoturva-ala on jatkuvassa muutoksessa, eivätkä hyökkäyksiä kehittelevät tahot tarjoa hengähdystaukoa. 

F-Securen kybertulkki Janne Kauhanen uskoo, että tuore tieto- 
murto herättää monet yritykset kyseenalaistamaan tietoturvansa.

Eivät rikolliset 
itsekään välitä, 
onko kyseessä 
pienyritys vai 
pörssiyhtiö. 
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M ittausteknologia pe-
rustuu elektronii-
kan ja materiaali-
tekniikan yhdistel-

mään. Tekniikka tarjoaa uudenlai-
sen lähestymistavan mittaamiseen, 
sanoo Mato Engineering Oy:n toi-
mitusjohtaja Marko Oikarinen.

Antureilla voidaan mitata kos-
teutta ja lämpötilaa rakenteiden 
sisällä. Asfalttiin asennetulla an-
turilla voidaan puolestaan tutkia 

Suomalainen startup- 
yritys Mato Engineering 
Oy on kehittänyt mit-
tausteknologian, johon 
perustuvilla antureilla 
voidaan seurata olosuh-
teita rakenteissa, betoni-
valuissa ja esimerkiksi  
asfaltin pinnalla. 

teksti timo hämäläinen
kuva joona raevuori

tienpinnan jäätymistä. 
– Anturit ovat rakenteeltaan hy-

vin kestäviä. Ne eivät menetä mit-
tauskykyään, vaikka ne välillä ui-
sivat vedessä. Alkalinen ympäris-
tökään ei juuri vaikuta mittaustu-
loksiin. Anturit asennetaan raken-
teiden sisään, joten inhimilliset vir-
heet eivät pääse vaikuttamaan tu-
loksiin, Oikarinen toteaa

Teknologian kehittäminen ja 
pilotoiminen valmiiksi tuotteiksi 
on kestänyt nelisen vuotta. Oika-
rinen odottaa, että anturit tulevat 
saamaan merkittävän osan kestä-
vässä rakentamisessa.

Neljästä erilaisesta anturista 
kaksi, MATOlog CURE ja MATO-
log BOX, tulevat markkinoille jou-
lukuussa. Tien pinnan jäätymises-
tä varoittava ROAD-anturi ja tulva-
vaarasta hälyttävä FLOOD-anturi 
sen sijaan pääsevät markkinoille 
myöhemmin.

Homehtumisen riski esiin
MATOlog BOX -anturilla seurataan 
lämpötilaa ja kosteutta erilaisissa ti-
loissa, kuten ala- ja yläpohjissa se-
kä seinärakenteissa. 

Anturiin on kytketty VTT:n ja 
Tampereen yliopiston kehittämä 
homemalli. Homemallin perusta-
na oleva algoritmi päättelee raken-
teeseen ja tilaan kohdistuvan ho-
meriskin historiadatan avulla.

Homeindeksi on mallissa luoki-
teltu kuuteen tasoon. Anturit rapor-
toivat kohonneesta homeriskistä jo 
ennen tasoa yksi, ennen kuin mi-
kroskoopilla voidaan edes havaita 
homeitiöiden kasvua.

– Pelkkä kosteuslukema ei vie-
lä kerro mitään. Homeriskin arvi-
oimiseen tarvitaan älyä, mikä an-
turissa on toteutettu yhdistämällä 
mittaustulokset homemalliin, sel-
ventää Oikarinen.

Betonivalu hallintaan
MATOlog CURE-anturi antaa mah-
dollisuuden seurata betonin lämpö-
tilaa, kosteutta ja lujuuden kehitty-
mistä valun jälkeen. Myöhemmin 
rakennuksen käytön aikana antu-
ri havaitsee, mikäli sen alueella on 
tapahtunut vesivuoto.

Anturin välittämien mittaustie-
tojen avulla rakentajat pystyvät 
hallitsemaan betonirakenteiden 

valua nykyistä paremmin. Yleise-
nä ongelmana on valun liian no-
pea kuivuminen, jonka seuraukse-
na betoni kutistuu ja halkeilee. Ku-
tistumisen ja halkeilun vuoksi be-
tonin lujuus puolestaan heikkenee.

– CURE-anturi mittaa voimia, 
jotka aiheutuvat kapillaarisesta il-
miöstä. Tulos kertoo, onko beto-
nin huokosrakenteessa riittävästi 
vettä, vai pitääkö valun kuivumis-
ta hidastaa.  

Anturin avulla päästään myös 
seuraamaan, kuinka kuivumisen 
hidastamiseen tarkoitetut toimen-
piteet, kuten kemikaalien tai muo-
vikalvon käyttö, vaikuttavat. Mit-
tausten perusteella ohjelman algo-
ritmi ennustaa, milloin betoni on 
riittävän kuivaa, jotta seuraavat 
työvaiheet voidaan aloittaa.

Anturit asennetaan betonivalun 
sisään, josta mittaustiedot välitty-
vät verkkoon langattomasti. Tällä 
tavoin mittaaminen ei häiritse työ-
maata. 

– Olosuhteiden hyvällä hallinnal-
la saadaan valu kerralla kuntoon ja 
vältytään huonon laadun kustan-
nuksilta. Lopputuloksena on beto-

nirakenne, joka on luja ja kestää pit-
kään, Oikarinen vakuuttaa.

Tulokset pilvipalveluun
Mato Engineeringin kehittämät an-
turit lähettävät mittaustiedot pil-
veen Digitan LoRaWAN-teknolo-
giaan perustuvan IOT-verkon väli-
tyksellä. LoRa on maailman ensim-
mäinen varta vasten esineiden in-
ternetiä varten kehitetty teknologia.

Digitan IOT-verkko kattaa lähes 
koko Suomen. LoRan etuna on hy-
vä kuuluvuus ja vähäinen virran-
kulutus.

Käyttäjät pääsevät seuraamaan 
mittaustuloksista piirtyviä kuvaa-
jia mobiililaitteilla ja pöytätietoko-
neilla. Anturin toiminta-aika on va-
litusta mittausfrekvenssistä riippu-
en puolesta vuodesta kymmeneen 
vuoteen. Sinä aikana se ehtii tehdä 
noin 20 000 mittausta.

– Antureiden teknologia perus-
tuu täysin suomalaiseen insinööri-
työhön. Etsimme nyt patentoidul-
le teknologialle yhteistyökumppa-
neita, jotka haluavat lähteä kehittä-
mään niiden ympärille palveluliike-
toimintaa. 

Energiatekniikan diplomi-insinööri Janne Liponen ja toimitusjohtaja Marko Oikarinen kertovat, miten materiaalit saadaan puhumaan.

Uusi mittausteknologia avaa 
näkymän rakenteiden sisään

E dge computing, eli reu-
nalaskenta, tarkoittaa 
datan prosessointia lä-
hellä sen keräyspaik-

kaa, mahdollistaen datan jousta-
van hyödyntämisen viiveettömästi. 
Kun data liikkuu vauhdilla ja ajan-
tasaisesti, on mahdollista rakentaa 
täysin uudenlaisia teknisiä toteu-
tuksia ja verkostomaisia palvelui-
ta, jotka vaikuttavat meidän jokai-
sen arkeen. 

Edge computing -ratkaisuilla 
voidaan esimerkiksi nopeuttaa val-
mistavan teollisuuden käyttämien 

Datan palvelukeskeistä 
prosessointia ja hyödyn-
tämistä tehostavat reuna- 
laskentaratkaisut raivaa-
vat tietä innovaatioille. 
Mutta mitä reunalasken-
ta oikeastaan tarkoittaa? 
Entä minkälaisia uusia 
ratkaisuja ja hyötyjä sen 
avulla voi saavuttaa?

IoT-laitteiden datan prosessointia 
ja muun muassa tehostaa laadun-
valvontaa ja automaatiota. Ratkai-
suilla voidaan myös parantaa käyt-
täjäkokemusta esimerkiksi verkko-
peleissä ja videomainonnassa vält-
tämällä turhauttavat latausviiveet. 
Mahdollisuudet ulottuvat monille 
eri toimialoille, myös uusien eko-
systeemien rakentamiseksi. 

Telian liiketoiminnan kehitys-
johtaja Marko Lepolan ja 5G-pilotti-
hankkeista vastaavan projektipääl-
likkö Markus Heikkilän mukaan 
reunalaskentakapasiteetin rakenta-
misessa kehittyneet pilvi- ja kone-
salipalvelut sekä nopea 5G-verkko 
ovat keskeisessä roolissa. 5G mah-
dollistaa aiempaa useampien lait-
teiden hallinnan verkon kautta ja 
reunalaskennan liittämisen myös 
liikkuviin kohteisiin. 

Reunalaskennalla havaitaan 
tienpinnan laatupoikkeamat
Mahdollisten edge computing 
-käyttökohteiden kirjo on todella 
laaja. Sopivaa toteutusta mietit-
täessä keskiöön on nostettava haas-
te, johon ratkaisua reunalaskennas-
ta etsitään. Projektipäällikkö Heik-
kilän mukaan Telia on toteuttanut 
Forum Virium Helsingin Urbansen-
se -hankkeessa useita onnistuneita 

reunalaskentaprojekteja. 
Triplan kauppakeskuksessa reu-

nalaskennan käyttöä pilotoitiin il-
manlaadun ja äänenvoimakkuuden 
valvonnassa. Tavoitteena oli taata 
kauppakeskuksen tilojen turvalli-
suus. Triplan pilottiprojektissa hyö-
dynnettiin sekä Telian 5G -verk-
koa että Telia Cloud 9 -pilvipalve-

lua. Mittausdataa kerättiin kaup-
pakeskukseen asennettujen antu-
reiden avulla ja reunalaskennalla 
analysoitiin antureiden keräämää 
tietoa. Tiettyjen raja-arvojen ylitty-
misestä välittyi reaaliaikainen tieto 
yleisestä turvallisuudesta vastaa-
valle taholle. 

Toisena esimerkkinä Heikkilä 
mainitsee Telian kokeilun, jossa 
ajoneuvoon asennetun videoka-

meran tuottamaa kuvaa analysoi-
daan reunalaskennalla. Kuvavirras-
ta tunnistetaan kuoppia ja tienpin-
nan laatupoikkeamia. 

–Ajantasainen tieto katujen kun-
nosta jaetaan huolto- ja kunnossa-
pitotoimien käyttöön sekä myös 
kaupunkilaisille, jotka saavat tä-
tä kautta tiedon katujen kunnos-
ta, Heikkilä kertoo.

Asiantuntija heti mukaan
Liiketoimintatarpeet täyttävän ja 
turvallisen reunalaskentaratkaisun 
rakentamiseen tarvitaan datakes-
keistä yhteentoimivuutta ja auto-
maatiota, luotettavia kapasiteetti- 
ja pilvipalveluratkaisuja, tasokkaita 
edge-laitteita, ja kehittyneitä verk-
koratkaisuja. 

Kehittämisessä kannattaa lähteä 
liikkeelle pienin askelin keskittyen 
yrityksen potentiaalisimpiin palve-
luprosesseihin. Kun pyörä on saa-
tu pyörimään, on helpompi edetä 
ketterän, kustannustehokkaan ja 
jatkuvasti etenevän kehittämisen 
polulla. 

Koska kokonaisuus rakentuu 
monista eri elementeistä, huolel-
lisen suunnittelun ja rakentamisen 
tarve korostuu. Telian Business Di-
gitalisation -yksikön johtaja Jukka 
Ahtikarin mukaan systemaattisel-

la kehitystyöllä taataan ratkaisun 
toimivuus, joustavuus ja tietotur-
va sekä varmistetaan, että liike-
toimintaan saadaan konkreettisia 
hyötyjä, myös toimintaympäristön 
muuttuessa. 

Ahtikari suosittelee, että reu-
nalaskentaratkaisua mietittäessä 
yrityksen kannattaa ottaa asian-
tuntijakumppani avuksi jo heti 
kehitysalueiden tunnistamisvai-
heeseen. 

– Näin pystytään tehokkaasti 
huomioimaan muun muassa ko-
konaisarkkitehtuuri ja kumppa-
niverkostot sekä hyödynnetään 
hybridiympäristöjen mahdollisuu-
det joustavasti. Samalla varmiste-
taan ratkaisujen skaalautuvuus tu-
levaisuudessa. Telia pystyy katta-
vimpana toimijana Suomessa tarjo-
amaan luotettavan ja hallitun reu-
nalaskentaratkaisun kehittämisen 
ja ylläpidon kokonaispalveluna, 
Ahtikari kertoo.

Lisää tietoa edistyneistä pilvi-
ratkaisuista sekä reunalaskenta-
toteutuksista voi lukea Telian net-
tisivuilta. Samalla sivulla voi myös 
ilmoittautua tiistaina 24.11. pidet-
tävään edge computing -aiheiseen 
webinaariin. 

Telian liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Lepola, projektipäällikkö Markus Heikkilä ja Business Digitalisation -yksikön johtaja Jukka Ahtikari kannattaa pyytää projektiin mukaan, kun 
reunalaskennan hyötyjä lähdetään kartoittamaan omaan liiketoimintaan sopivaksi. Viiveettömästi liikkuvaa dataa hyödyntämällä voi rakentaa uudenlaisia palveluita.

Innovaatioita pilven reunalta

“
teksti tuomas i. lehtonen 
kuva outi neuvonen

TELIA.FI/PILVI-JA-KONESALI

Reunalaskenta  
voi auttaa äänen- 
voimakkuuden  
ja ilmanlaadun  
valvonnassa.
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