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DIGITALISA ATIOTA hyödynnetään yhteiskunnassamme yhä laaja- 
alaisemmin, lähtökohtaisesti sekä ihmisten että ympäristön par- 
haaksi. Uusien mahdollisuuksien etsiminen on kuin löytöretkeilyä 
– joku saattaa löytää aarteen, joka vaurastuttaa löytäjäänsä ja 
parhaassa tapauksessa koko kansaa.

N I I N KU T SU T T UA  älykaupunkikehitystä on Suomessa 
tehty jo vuosia. Sen sisältö elää ajassaan ja muuttaa siksi jat-
kuvasti muotoaan. Sovelluskohteita löytyy kaikkialta liik-
kumispalveluista energiatehokkuuteen ja terveys- ja hy-
vinvointipalveluista vihreään infrastruktuuriin. Helsingin
kaupungin omistama innovaatio- ja kehitysyhtiö Forum 
Virium Helsinki on ollut vahvasti Helsingin kaupungin tu-
kena urbaanissa murroksessa kohti hiilineutraaliutta ja 
kaupungin muutoksessa digitaalisessa muodossa olevan 
tiedon tuottajaksi ja hyödyntäjäksi.

K A L A SATA M A N K AU P U N G I N OSA on yksi merkittävis-
tä Helsingin kehitys- ja kokeilualueista. Siellä ulkomaiset  
vieraat ja lehdistö ovat usein kysyneet, mikä on määritelmäm-
me älykapungille. Meillä pohjoismaissa se nimittäin poikkeaa 
dramaattisesti siitä valvontayhteiskunnan utopiasta – tai dysto-
piasta – jota monissa suurissa ja autoritaarisissa maissa rakennetaan. 
Olen vastannut, että älykaupungissa asuu aivan tavallisia ihmisiä, jotka  

tekevät arkielämässään fiksuja, itseään hyödyttäviä valintoja tarjolla 
olevaan tietoon pohjautuen, ympäristön ja talouden kannalta kes-

tävällä tavalla.

UUSIEN RATKAISUJEN ja palveluiden kehitys edellyttää yhteis-
työtä, johon voivat osallistua niin julkinen ja yksityinen sekto-

ri, tiedeyhteisö kuin asukkaatkin. Lisäksi tarvitaan aimoannos 
kärsivällisyyttä, sillä vaikka moni muutos tapahtuu näennäi-
sen nopeasti, on taustalla pääsääntöisesti vuosien erehdys-
ten ja oppien jakso - kuin pitkä uuvuttava maraton juostuna  
lukuisina peräkkäisinä ja rinnakkaisina sprintteinä.

MODERNIIN KAUPUNKIKEHITYKSEEN  sisältyy paljon 
houkuttelevia mahdollisuuksia, mutta siihen kuuluvat ris-
kit on myös tiedostettava ja niihin on varauduttava. Näinä 

epävarmoina aikoina infrastruktuurin perustarpeista huo-
lehtiminen nousee taas uuteen arvoon. Ihmiset tarvitsevat 

lämpöä ja suojaa, ruokaa ja vettä sekä totuudenmukaista,  
reaaliaikaista tietoa. Valokuidun katkeaminen tai palvelin-

keskuksen alasajo eivät saa niiden saatavuutta vaarantaa.  
Kaikkein tärkeintä on luotettavuus – ja luottamus.

Moderni kaupunkikehitys on kaukana  
dystopioista – ja hyvä niin

Kerkko Vanhanen | Ohjelmajohtaja, Forum Virium Helsinki

S ähköpotkulautojen ajo-
määrät ovat kasvaneet pää- 
kaupunkiseudulla 50 pro-
sentilla viimeisen vuoden 

aikana. Osalle sähköisten kulku-
välineiden käytöstä onkin tullut jo 
osa arkea, koska ne helpottavat ar-
jen liikkumista ja täydentävät ole-
massa olevaa liikenneverkostoa. 

TIER Mobility Finlandin maajoh- 
taja Elina Bürkland kertoo liitty-
neensä sähköpotkulautoja operoi-
van yrityksen tiimiin keväällä 2019 
lähes sattumalta.

– Matkustin junassa ja juttelin 
ajankuluksi vierustoverini kanssa. 
Hän kertoi liikenteen murroksesta 
ja silloin vielä uudesta sähköpotku-
lauta-alasta, jolla hän työskenteli. 

Sähköpotkulaudat ovat 
yleistyneet vauhdilla 
myös Suomessa. Pääs- 
töttömiä kulkuvälineitä  
näkyy monen kaupungin 
katukuvassa joka vuosi 
yhä enemmän.  

Inspiroiduin tästä ja keskustelu 
muuttuikin pian työhaastatteluksi. 
Ennen kuin huomasinkaan, aloitin 
jo työt TIERin operaatioiden paris-
sa josta polkuni on yrityksen sisäl-
lä on kulkenut markkinoinnin kaut-
ta Suomen maajohtajaksi, Bürkland 
kertoo uransa etenemisestä.

– Helsingin lähiössä kasvaneena 
ymmärrän hyvin liikenteen haas-
teet ja uskon, että päästöttömällä 
liikenteellä voimme muuttaa maail- 
maa paremmaksi. Tärkeää on vaan 
tunnistaa ja tunnustaa alan kasvu-
kivut ajoissa. Niitä kyllä on, eikä si-
tä tule piilotella, hän jatkaa.

Palvelee ympäristöä
Parissa vuodessa sähköpotkulau-
tojen suosio on kasvanut Suomes-
sa merkittävästi. Eri palveluntar-
joajien kulkuvälineitä löytyy jo 15 
suomalaisesta kaupungista ja kas-
vuvauhdin ennakoidaan kiihtyvän 
entisestään. Taustalla vaikuttavat 
niin maakohtaiset ja kaupunkikoh-
taiset ilmastotavoitteet, joissa lii-
kenteen merkitys on huomattava. 

International Transport Forum 
ennustaa, että eri pienliikkumisen 
muodot kattavat 60 prosenttia kau-
punkiliikkumisesta vuoteen 2050 
mennessä, ja samanaikaisesti hal-
litusohjelman mukaan Suomen on 

tarkoitus olla hiilineutraali vuonna 
2035. Useat kaupungit ovat asetta-
neet tätäkin tiukemmat tavoitteet: 
Tampere tavoittelee hiilineutraa-
liutta vuoteen 2030 mennessä, Tur-
ku puolestaan jo 2029.

– Teemme paljon yhteistyötä 
kaupunkien sekä joukkoliikenteen 
toimijoiden kanssa, ja tulokset ovat 
lupaavia. Selvityksen mukaan 30 

prosenttia käyttäjistämme yhdis-
tää sähköpotkulautailun julkiseen 
liikenteeseen säännöllisesti ja 50 
prosenttia tekee sitä usein. Tämä 
puoltaa kattavan infrastruktuurin 
tarvetta pienliikenteelle.

Bürklandin mielestä vahvat yh-
teistyökumppanuudet mahdollista-
vat tehokkaan pureutumisen sähkö-
potkulautailun lieveilmiöihin ja oi-

keiden käytösmallien viestimiseen 
käyttäjille. TIER kannattaa sään-
nöllistä keskusteluyhteyttä kau-
punkien ja muiden viranomaisten 
suuntaan ja pitää erinomaisena ke-
hityssuuntana sitä, että Pohjoismai-
hin perustettu Nordic Micro Mobi-
lity Association kerää eri toimijat 
saman pöydän ääreen pohtimaan 
alan yhteisiä laatustandardeja. Li-
säksi alan turvallisuutta edistämään 
on luotu Nordic Safety Board, jon-
ka tarkoituksena on edistää liiken-
teen ja sähköisten kulkuvälineiden 
turvallisuutta.

Ylpeytenä kestävä kalusto
Alan nopea kehitys on edistänyt 
myös sähköpotkulautojen kehitty-
mistä turvallisemmiksi ja ympäris-
töystävällisemmiksi. Tällä hetkellä 
TIERillä on Suomessa käytössä uu-
den sukupolven sähköpotkulauta, 
joka on aiempaa vakaampi ja vaih-
dettavan akun ansiosta myös ympä-
ristöystävällisempi. Uutuutena yri-
tys tuo tänä vuonna Suomen mark-
kinoille myös sähköpolkupyörän. 

Yhtiönä TIER on ollut täysin il-
mastoneutraali tammikuusta 2020 
eteenpäin, mikä näkyy yrityksen 
kaikissa prosesseissa ruohonjuuri-
tasolta lähtien. 

Helsingissä toimiva mekaanik-

kojen esimies Veeti Paju on nähnyt 
kaluston kehittymisen käytännös-
sä, sillä hän on ollut mukana TIERin 
huoltotiimissä yrityksen alkuajois-
ta lähtien.

– Toiminnassa mukana ollut ka-
veri kysyi minua mukaan huolto-
tiimiin ensin kahdeksi viikoksi ja 
sitten kesäksi. Sille tielle jäin. Olen 
saanut olla mukana tärkeässä asias-
sa ja yrityksessä, jossa asiat tehdään 
alusta lähtien hyvin, Paju sanoo. 

Paju toteaa nykyisten sähköpot-
kulautojen olevan rakenteellisesti 
niin kestäviä, että niiden käyttöikä 
jaetussa käytössä on ainakin viisi 
vuotta. TIERin operatiiviset toimin-
tamallit on rakennettu tukemaan 
kaluston kunnossapitoa mahdolli-
simman tehokkaasti. Tätä tukee te-
hokas logistinen ketju sekä yhtiön 
tarjoama perehdytys kaikille sähkö-
potkulautojen parissa työskentele-
ville. Toimintakauden aikana jokai-
nen sähköpotkulauta tarkistetaan 
vähintään kolmen päivän välein. 

Perushuoltojen lisäksi laudoille 
tehdään talvikauden aikana perus-
teelliset tarkastukset: pelkästään 
Helsingin alueella tarkistetaan ja 
huolletaan yli 4 500 kulkuvälinettä. 

– Kestävä kalusto on ylpeytem-
me ja samalla osa yrityksen ympä-
ristöstrategiaa, Paju summaa.

Päästötön liikkuminen yleistyy

TIER Mobility Finlandin mekaanikkojen esimies Veeti Paju ja maajohtaja Elina Bürkland yrityksen varastolla, jossa sähköpotkulaudat ovat talvisäilössä.

teksti pekka säilä 
kuva joona raevuori

“
Uskon, että 
päästöttömän 
liikenteen avulla  
voimme muuttaa 
maailmaa.

Finnparkin operatiivisen johtajan Tami Koivuniemen mukaan yritykset ja 
organisaatiot voivat tarjota Moovy-alustalla kattavasti eri palveluita.

M onet Suomen suu-
rimmista kaupun-
geista, kauppakes-
kuksista ja tapahtu-

majärjestäjistä ovat ottaneet käyt-
töönsä kotimaisen Finnpark Oy:n 
Moovy-alustaratkaisun. Se on käy-
tössä esimerkiksi Helsingin katupy-
säköinnissä, Pasilan Triplaparkissa 
sekä Helsinki-Vantaan P1- ja P2-ter-
minaaleissa. Myös monet suuryri-
tykset käyttävät Moovya työpaikka-
pysäköinnin apuvälineenä.

Moovylla pysäköinti kadun var-
ressa, paikoitusalueella tai parkki-
hallissa on sujuvaa touhua. Park-
kiajan maksaminen onnistuu suk-
kelasti älypuhelimeen ladattavalla 
Moovy-sovelluksella. Kun asiakas 
on rekisteröitynyt Moovyn käyttä-

Joustava alustaratkaisu  
tekee pysäköinnistä helppoa

jäksi, kolikoita tai maksukortteja 
ei pysäköinnin yhteydessä tarvita. 
Toteutuneet parkkimaksut veloite-
taan käyttäjän maksukortilta tai las-
kutetaan yritykseltä. 

– Moovyn keskeisin etu on käy-
tön helppous niin loppukäyttäjälle 
kuin palveluja tarjoavalle yrityksel-
lekin. Jos pysäköinnissä tulee haas-
teita vastaan, asiakaspalvelumme 
auttaa vuorokauden ympäri. Näin 
mahdolliset pysäköintihaasteet 
ratkeavat nopeasti. Järjestämme 
myös koulutus- ja perehdytystilai-
suuksia, joissa opastamme Moovyn 
käyttöä erilaisille käyttäjäryhmille, 
Finnpark Oy:n operatiivinen johtaja  
Tami Koivuniemi kertoo.

Palveluiden määrä kasvaa
Koivuniemi painottaa, että Moovy 
ei ole pelkästään pysäköintipalve-
lu. Joustavalla, digitaalisella alus-
taratkaisulla voidaan räätälöidä esi-
merkiksi palvelupaketteja, jotka ni-
puttavat yhteen erilaisia liikkumi-
sen tapoja ja liikkumiseen liittyviä 
lisäpalveluita. Kuukausittain Moovy 
laajenee kymmenillä uusilla kohteil-
la. Niitä kaikkia loppukäyttäjät voi-
vat hyödyntää yhdellä sovelluksella.

– Autamme yrityksiä ja organi-
saatioita kartoittamaan ja kehittä-
mään uusia palvelumalleja. Kehi-
tämme VR:n kanssa palvelua, jol-

la voi hankkia matkalipun ja py-
säköintioikeuden rautatieaseman 
liityntäparkkiin. Nokia Arenan pe-
leihin tulevat pysäköivät Moovyn 
avulla VIP-parkissa, asiakkaalle tar-
jotaan yksittäisten palveluiden si-
jaan kokonaisuuksia. 

Moovyn kautta voi hankkia myös 
erilaisia autoiluun ja pysäköintiin 
liittyviä lisäpalveluita, kuten py-
säköintitiloissa tarjottavat autope-
su- ja puhdistuspalvelut. Tämän ke-
vään uutuutena Moovyyn on tullut 
sähköautojen latauspalvelu. Se aut-
taa käyttäjää löytämään vapaan la-
tausaseman sekä mahdollistaa la-
tauksen käynnistämisen ja lataus-
maksun maksamisen. 

–  Tulevaisuudessa Moovyn käyt-
täjät voivat ostaa ja hallinnoida 
kaikkia liikkumiseen liittyviä pal-
veluita, Koivuniemi visioi.

Moovyn kehitystyössä on Koivu-
niemen mukaan satsattu helppo-
käyttöisyyden ja monipuolisuuden 
ohella läpinäkyvään hinnoitteluun 
sekä selkeään raportointiin ja tilas-
tointiin. Käyttäjät saavat kuukausi-
raportin maksamistaan pysäköinti- 
ja palvelumaksuista. Moovy-sovel-
lukseen voidaan liittää kaksi mak-
sukorttia, jolloin esimerkiksi työ- ja 
vapaa-aikaan liittyvien pysäköin- 
tien laskutus ja raportointi on helpos- 
ti toisistaan erotettavissa. 

Pysäköinti on näppärää 
älykkäällä alustaratkai- 
sulla, jolla voi tehdä myös 
paljon muuta. Moovylla 
esimerkiksi auton peset- 
täminen ja lataaminen 
käyvät vaivattomasti. 
teksti tuomas i. lehtonen  
kuva eino ansio

P U H E E N V U O R O 
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Suomalaisista kaupun-
geista muun muassa Lahti 
on lähtenyt ensimmäisten 
joukossa toteuttamaan 
sote-uudistuksen  
vaatimia muutoksia.

MILLAINEN ON  
TULEVAISUUDEN  
KETTERÄ KUNTA?

Ensi vuonna tapahtuva sote-uudistus mullistaa kuntien  
toimintaympäristön. Tiivis yhteistyö sekä tiedolla johtaminen  

auttavat kuntia sopeutumaan ja kehittymään. Miten uudet haasteet  
kunnille käytännössä näyttäytyvät ja miten niihin puututaan?

teksti joonas ranta   kuvat lassi häkkinen/lahden kaupunki ja joona raevuori

V uonna 2023 Suomen 
21 uutta hyvinvoin-
tialuetta ja Helsin-
ki tulevat ottamaan 
vastuun sosiaali- ja 

terveyspalveluista sekä pelastus-
toimesta, jotka olivat aiemmin kun-
tien ja kuntayhtymien vastuulla. 
Kunnan toimintaympäristön mul-
listus koskettaa niin kunnan joh-
toa, sen henkilökuntaa kuin kun-
talaisiakin. Samalla se tarjoaa uu-
denlaisia mahdollisuuksia.

Fujitsun asiantuntijat ovat teh-
neet tiivistä yhteistyötä lukuisten 
suomalaisten kuntien ja hyvinvoin-
tialueiden kanssa. Tuloksena on ke-
hittynyt useita konkreettisia, niin 
kuntalaisten kuin kunnan työnteki-
jöiden arkea parantavia ratkaisuja, 
kuten esimerkiksi sähköisiä asioin-
tiratkaisuja. Fujitsun Hemminki  
Sääksjärvi, Juha Selkämaa ja toi-
mitusjohtajana alkuvuodesta aloit-
tanut Hanna Kivelä ovat olleet tii-
viisti mukana kuntien toiminnan 
kehittämisessä. 

– Tavoitteenamme on ennen kaik- 
kea taata kuntalaisille mahdollisim-
man hyvä arki. Tämä tapahtuu tu-
kemalla kunnan johtoa ja henkilös-
töä koko muutosprosessin ajan ja 
sen jälkeen, Kivelä sanoo.

Erilaisia ja erikokoisia kuntia yh-
distää sama haaste: uusien toimin-
tatapojen käyttöönotto, olipa kyse 
sitten esimerkiksi Helsingin tai Pie-
laveden asukkailleen tarjoamista 
palveluista.

– Haasteet koskevat sekä raken-
teita että kunnan henkilökunnan 
työskentelyä kokonaisuudessaan. 
Vanhalla tavalla tekemistä ei yksin-
kertaisesti ole mahdollista jatkaa, 
Selkämaa toteaa.

Fujitsussa tiedetään hyvin, et-
tä kyseessä on ennen kaikkea toi-
mintakulttuurin muutos. Ja muu-
tos on aina mahdollisuus. Tilaisuu-
den mahdollisimman tehokas hyö-
dyntäminen pohjautuu datan käyt-
töön ja tiedolla johtamiseen.

Tieto käyttöön ennakoivasti
Kuntalaisten vaatimukset palvelui-
den toimivuudesta ovat jo valmiik-
si korkealla.

– Ihmiset odottavat kunnan pal-
veluiden käytettävyydeltä samaa, 
mihin ovat yksityisten palveluiden 
käyttäjinä tottuneet. Palveluiden 
pitää vastaisuudessa tarjota samaa 
helppoutta, eli ajasta ja paikasta 
riippumatonta käyttökokemusta, 
Sääksjärvi painottaa.

Esimerkkinä hän mainitsee sula-
van päiväkotipaikan varaamisen tai 
kotikadun auraustilanteen tarkis-
tamisen. Palvelun pitää olla saata-
villa milloin ja missä vain – vaikka-
pa bussipysäkillä odotellessa. Mah-
dollisuudet ovat rajattomat. Olen-
naista on hyödyntää olemassa ole-
vaa tietoa ennakoivasti, kun palve-
luita suunnitellaan ja kunnan toi-
mintaa kehitetään.

– Vaatimustason noustessa kun-
tien pitää hyödyntää älykkäiden rat-
kaisujen tarjoamia mahdollisuuksia 
toteutukseen ja käyttöönottoon asti, 
Selkämaa jatkaa.

Datan hyötykäyttöä
Vuonna 2019 Fujitsu ja Etelä-Karja-
lan sosiaali- ja terveyspiiri alkoivat 
selvittää nuorten syrjäytymisriskiä 
Etelä-Karjalassa. Nuorten syrjäyty-

misellä on merkittäviä vaikutuksia 
niin yhteiskuntaan kuin yksilöihin-
kin. Vaikutukset voivat tuntua jopa 
yli sukupolvien.

Hankkeessa tunnistettujen te-
kijöiden pohjalta rakennettiin al-
goritmi, jonka avulla pystyttiin en-
nustamaan esimerkiksi terveyt-
tä koskevia muuttujia jopa kuusi 
kuukautta etukäteen. 

Yhteistyön tuloksena syntyi te-
koälyratkaisu, jolla nuorten syrjäy-
tymisriskiä voidaan kartoittaa. Sen 
avulla ammattilaiset saavat entis-
tä helpommin kokonaiskuvan syr-
jäytymiseen vaikuttavista tekijöis-
tä. Näin syrjäytymisvaarassa ole-
van nuoren tilanteeseen voidaan 
puuttua hyvissä ajoin.

– Ei riitä, että relevanttia dataa 
on koossa. Tätä dataa tulee yhdis-
tää ja hyödyntää oikealla taval-
la. Samalla tiedon yksityisyys on 
erittäin tärkeää, Kivelä muistuttaa.

DigiOne on ekosysteemi, joka uu-
distaa suomalaista koulutuskenttää 
seitsemässä suomalaiskaupungis-
sa. Varhaiskasvatuksen ja koulujen 
käyttämän Wilman korvaava Digi- 
One nopeuttaa ja helpottaa huolta-
jien ja oppijoiden sähköistä asioin-
tia sekä parantaa tietoturvaa. Mit-
tavassa hankkeessa Fujitsu vastaa 
prosessienhallinnan kehittämises-
tä CaseM-ratkaisun avulla yhdessä 
Kuntien Tiera Oy:n kanssa.

– DigiOne toimii hyvänä esimerk- 
kinä hankkeesta, jossa kehityksen 
kohteina ovat digitaaliset proses-
sit kokonaisuudessaan. Ei vain vä-
livaiheiden sähköistäminen, Selkä-
maa toteaa.

Vähemmällä enemmän
Arvion mukaan suomalaisten kun-
tien työntekijöistä jopa kolmasosa 
on jäänyt eläkkeelle kuluvan vuosi-
kymmenen loppuun mennessä. Sa-
malla myös verovarojen virta kun-

nan kirstuun ehtyy.
– Iso kysymys on se, miten kunta 

voi saada vähemmällä enemmän, 
Selkämaa pohtii.

Vastausta kannatta hakea tie-
dolla johtamisesta ja entistä älyk-
käämmistä prosesseissa. Muun 
muassa tekoäly tuo sulavuutta ja 
tehokkuutta kunnan henkilöstön 
työhön. Työntekijöiden vaihtu-
vuusongelmaan uuden työvoiman 
rekrytointi ei yksinään riitä. Osaa-
minen ja resurssit pitää kohdentaa 
kuntalaisten ja henkilöstön kannal-
ta olennaisiin tehtäviin.

– Luomme ympäristöä, jossa tie-
don pohjalta on mahdollista reagoi-
da ajoissa eikä vasta, kun on jo liian 
myöhäistä, Kivelä kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee kun-
nan rakennusten käyttöasteen ja 
palveluiden käytön kehittämisen.  

– Oikeaoppinen teknologian käyt- 
tö myös tehostaa työympäristöä, 
mikä taas parantaa kunnan henki-
löstön hyvinvointia.

Lahti muutoksen kärjessä
Suomalaisista kaupungeista Lahti 
on lähtenyt toteuttamaan sote-uu-
distuksen vaatimia muutoksia kun-
takentän etujoukossa.

– Lahdessa sote-uudistushan on 
oikeastaan jo tehty, Selkämaa sanoo. 

Sote-uudistuksen yhteydessä 
kaupungin henkilöstömäärä kar-
keasti puolittui. Lisäksi Lahti on 
siirtämässä tietoteknisen tuotanto-
kapasiteettinsa pois omasta konesa-
lista. Kapasiteetti siirretään valitun 
strategian mukaisesti joko järjestel-
mätoimittajien SaaS-palveluun, Fu-
jitsun hallinnoimaan pilveen tai Fu-
jitsun konesaleihin.

Siirtymän myötä Lahden kau-
pungin ei tarvitse huolehtia käy-
töstä poistuvan konesalinsa tule-
vista ohjelmistopäivityksistä tai 
laitehankinnoista. Kaikki konesa-

lin laitteet siirtyvät kierrätykseen 
ensi syksynä, kuten vuoden 2021 
Suomen ympäristöpääkaupungin 
toimintamalliin sopii.

– Olemme siirtyneet prosessi-
maiseen tuotantoon. Pilven kaut-
ta palveluiden laatu on parantunut 
rutkasti eikä katkoksia käytännös-
sä ole, Lahden tietohallintojohtaja 
Marko Monni kehuu. Lahti ja Fu-
jitsu ovat tehneet yhteistyötä jo 
useamman vuoden.

Ja jos pilven kapasiteetti tulisi 
joskus vastaan, voidaan Lahdessa 
luottaa siihen, että lisätilaa löytyy. 
Fujitsun skaalattavat palvelut ta-
kaavat tietoteknisten palveluiden 
jatkuvuuden myös kriisitilanteissa.

– Myös budjettilaskelmamme tu-
kivat päätöstä siirtää palvelut pil-
veen ja kumppanin palvelimille yk-
siselitteisesti, Monni kertoo.

Yhteisellä matkalla
Suurten yhteiskunnallisten haastei-
den parissa työskentely tuo myös 
Fujitsulla työpöydän ympärille ison 
ekosysteemin. Kuntakentän muu-
toksia ajaa kumppaniverkosto, jo-
ka koostuu niin kuntien omista am-
mattilaisista kuin Fujitsun kaltais-
ten ict-palvelutoimittajien moni- 
alaisista osaajista.

– On todella kiehtovaa ja opet-
tavaista toimia yhdessä erilaisten 
kumppanien kanssa. Kaikki ovat 
erinomaisia omissa rooleissaan, 
Kivelä iloitsee.

Asiantuntijuus ja läpinäkyvä yh-
teistyö nousevat esiin fujitsulais-
ten toiminnassa toistuvasti. Näillä 
arvoilla kuntien kanssa syntyy uu-
denlainen toimintamalli – tehok-
kaasti, inhimillisesti ja kestävästi. 

Hyvä tapa päästä alkuun on esi-
merkiksi Fujitsun co-creation-työ-
paja. Yhteistyöhön perustuva työ-
paja tuottaa innovatiivisia ja toteu-
tettavia konsepteja palvelumuotoi-

lun menetelmien avulla jo työpa-
jan aikana.

– Haluamme ammattilaisina tar-
jota kunnille mahdollisuutta hyö-
dyntää jo kertynyttä kokemustam-
me myös jatkossa. Ennen kaikkea 
olemme yhdessä samalla matkalla, 
Kivelä linjaa.

Fujitsun julkishallinnon toimialan myyntijohtaja Hemminki Sääksjärvi, kehitysjohtaja Juha Selkämaa ja toimitusjohtaja Hanna Kivelä kertovat 
sujuvien sähköisten prosessien lisäävän motivaatiota ja vähentävän rutiinitöitä, jolloin resursseja vapautuu päätöksentekoon ja palvelemiseen.

Kuntien 
hyvän arjen 
kumppani
n Fujitsu haluaa auttaa kun-
tia ja kaupunkeja rakenta-
maan ihmiskeskeisempää ja 
älykkäämpää yhteiskuntaa.

n  Yritys pyrkii sujuvoit- 
tamaan ihmisten arkea  
sekä parantamaan heidän  
päiväänsä vaivattomien  
palveluiden avulla.

n Palveluiden toteutuksessa 
otetaan oppia eri puolilla 
maailmaa tehdyistä pro- 
jekteista, joiden parhaat  
käytännöt valjastetaan  
palvelemaan suomalaista  
yhteiskuntaa ja kulttuuria.

LISÄTIETOA SUJUVAA ARKEA 
TUKEVISTA RATKAISUISTA 

QR-KOODIN TAKAA:
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n Abilitan kuntien ja yksityisten 
päiväkotien tarpeisiin kehittämä 
toiminnanohjausjärjestelmä Päikky 
kokoaa kaikki varhaiskasvatuksen 
prosessit saman katon alle. 

n Päikky tekee hallinnossa työs-
kentelevien päivistä sujuvampia ja 
tehokkaampia. Samalla se antaa 
kasvatusalan ammattilaisille aikaa 
keskittyä tärkeimpään. 

n Moderni järjestelmä tuo huolta-
jille näkymän oman lapsen päivään 
ja sujuvat yhteydet päiväkotiin.

Smart Heating Oy:n toimitusjohtaja Pertti Nissilä kertoo, että yritys tarjoaa lämmön  
talteenotto- ja maalämpölaitteiden lisäksi tehokaan ratkaisun myös viilennykseen.

Hukkalämmön 
talteenotto tuo  
selvää säästöä   

S mart Heating Oy:n toimitusjohtaja 
Pertti Nissilä kertoo, että lämmitys 
on yleensä taloyhtiön suurin ku-
luerä. Valtaosassa vuosina 1960–

2000 rakennetuista kerrostaloista lämmi-
tyksen hukkalämpö menee harakoille. Kos-
ka kaukolämmön hinta nousee jatkuvasti, 
on hukkalämmön talteenotto yhä merkit-
tävämpi säästökohde.

Rahallinen säästö ei ole ainoa hyöty, vaan 
samalla vähennetään merkittävästi hiili-
dioksidipäästöjä ja torjutaan ilmaston läm-
penemistä. Myös omava-
raisempi lämmöntuotan-
to kiinnostaa nyt monia.

Vantaalainen Smart 
Heating Oy on kehittänyt 
kerrostalojen poistoilman 
lämmöntalteenottoon 
erittäin laadukkaan ja 
kustannustehokkaan rat-
kaisun, joka soveltuu lä-
hes kaikkiin koneellisel-
la poistoilmanvaihdolla 
varustettuihin kerrosta- 
loihin. Poistoilman läm- 
pö kierrätetään takaisin talon käyttöön käyt-
töveden ja patteriverkoston lämmitykseen. 

Jopa 70 prosentin säästöt
Kun lämmöntalteenottoon lisätään vielä 
maalämpö, päästään kaukolämmöstä irti 
kokonaan. Tällaisella älykkäällä hybridiläm-
mitysjärjestelmällä on taloyhtiöiden mah-
dollista säästää jopa 50–70 prosenttia läm-
mityskustannuksissa. 

Vanhempiin, painovoimaisella ilman-
vaihdolla varustettuihin taloyhtiöihin voi-
daan toteuttaa maalämpö tai maalämmön 
ja kaukolämmön yhdistelmä.

– Meillä on pitkän tuotekehityksen an-

siosta teknisesti alan edistyksellisin tuote. 
Älykkään automatiikan ympärille voidaan 
toteuttaa monenlaisia ratkaisuja, Nissilä  
toteaa.

Smart Heatingin kokonaisvastuullinen 
avaimet käteen -toteutusmalli on taloyhti- 
öille mahdollisimman helppo. Lisäksi Smart 
Heating optimoi järjestelmän toimintaa pit-
käaikaisella huolenpitosopimuksella. Talo-
yhtiön on helppo toteuttaa energiaremontti 
tällaisella yhden sopimuksen mallilla, koska 
siinä on yksi selkeä vastuunkantaja vaikka 

koko järjestelmän elinkaa- 
ren ajalle. Smart Heating 
Oy myöntää myös tuotto-
takuun kaikille toteutta-
milleen lämmitysjärjes-
telmille, eli tilaajan riskit 
on minimoitu.

Vahvassa kasvussa ole-
van Smart Heating Oy:n 
toimialueina ovat pää-
kaupunkiseutu ja Tam-
pere. Satunnaisia projek-
teja on toteutettu myös 
muualle, esimerkiksi Po- 

rin keskustan suurimpaan kerrostaloon. 
Suurin taloyhtiökokonaisuus on valmis-

tunut Helsingin Suurmetsään, jossa As Oy 
Jakolehdon 12 kerrostaloa irrotettiin koko-
naan kaukolämmöstä älykkään poistoilman 
lämmöntalteenoton ja maalämmön avul-
la. Pienimmät taloyhtiökohteet ovat olleet 
noin 20 asunnon kerrostaloja. Vastikään on 
valmistunut älykäs hybridilämmitysjärjes-
telmä näyttävään As Oy Lauttasaaren Meri-
tähteen, jossa tullaan saavuttamaan yli 70 
000 euron säästöt taloyhtiön vuosittaisiin 
lämmityskuluihin.

Yritys on perustettu vuonna 2014 toteut-
tamaan taloyhtiöiden energiaremontteja.

A rjen sujuvuus vaatii viestintää 
niin yksikön sisällä, huoltajille 
kuin kuntaankin päin.

– On olennaista, miten var-
haiskasvatuksen laadusta pystytään kom-
munikoimaan huoltajille. Se ei riitä, että yk-
sikön henkilöt ovat omasta mielestään todel-
la hyviä, mutta vanhemmat ja lapset eivät 
koe sitä, sanoo Abilita Oy:n Petri Järvinen.

– Päikky-järjestelmä tuo tiedon saatavil-
le, jolloin henkilökunta voi keskittyä lasten 
kanssa olemiseen ja opettaja pääsee kiinni 
pedagogiikkaan. Viestintä huoltajien kans-
sa on helppoa, vanhemmat pystyvät vaikut-
tamaan ja kokevat olevansa osa tiimiä, he 
voivat seurata oman lapsensa kasvamista ja 
oppimista. Korona-aikana onkin saatu pal-
jon kiitosta, kun vasukeskustelut on pystyt-
ty toteuttamaan verkossa, Järvinen toteaa. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat 
tehdään ja ylläpidetään Päikyssä. Päikyssä 
on myös muita työkaluja, joilla voi osallis-
taa huoltajia. Päikyn ydin on näkyvyys suh-
teessa huoltajiin sekä toiminnan ja pedago-
giikan läpinäkyvyys. Kun huoltajat kiinnos-
tuvat, heille tuotetaan enemmän sisältöä. 

– Ja kun on enemmän sisältöä, huoltajat 
kiinnostuvat. Viestintä on lähtökohtaisesti 
positiivista viestintää, Järvinen jatkaa.

Jaksamiseen apua digitalisaatiosta
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden jaksa-
misesta ja työvoiman saatavuudesta puhu-
taan paljon. Yksi suurista kysymyksistä on, 
miksi työntekijät ovat tulleet alalle, ja mil-
laisia töitä he haluavat tehdä? 

– Läpinäkyvä johtajuus ja sujuva tiedon 
kulku lisäävät arjen ennustettavuutta ja työ-
tyytyväisyyttä, Järvinen sanoo.

Varhaiskasvatuslain muutos edellyttää, 
että yksikössä on riittävät ja toimivat sijais- 
tai varajärjestelyt myös henkilöstön äkilli-
siin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Työ-
vuorosuunnittelussa on otettava huomioon 
kuinka paljon lapsia on hoidossa ja mitä eri-
tyistarpeita heillä on. Ennakoitavan koko-
naisuuden rakentaminen vaatii tietoa on-

ko lapsi hoidossa ja mihin aikaan. Työvuo-
rosuunnitelma ja ajantasainen tilannekuva 
kertovat työntekijöille mitä huomenna on 
töihin tullessa odotettavissa.

– Tiedon ja toiminnan näkyväksi tekemi-
nen on ketteryyden tärkeimpiä rakennuspa-
likoita. Arjen laatuun vaikuttaa myös se, että 
johdolla on näkymä siihen, millaista työnte-
kijöiden arki todellisuudessa on. Ennustetta-
vampi työ ei ole niin kuormittavaa.

Hallinnollisten tehtävien digitalisoinnilla 
ja työvaiheiden automatisoinnilla tehtävistä 
selvitään nopeammin; yksiköiden johtami-
seen apua tuovien ohjelmistojen käyttökus-
tannukset ovat vain pari prosenttia varhais-
kasvatuksen asiakasmaksutuotoista.

Oy Abilita Ab on kokenut, kuntasektoria 
palveleva ohjelmistotalo. Abilitan kehittä-
mä, varhaiskasvatuksen moderni ja jousta-
va toiminnanohjausjärjestelmä Päikky kattaa 
varhaiskasvatuksen kaikki prosessit ja yhdis-
tää varhaiskasvatukseen osallistuvat tahot.

Varhaiskasvatus on varteenotettava vetovoimatekijä, kun  
perheet pohtivat muuttoa uudelle paikkakunnalle. Älykkäät  
ratkaisut houkuttelevat alalla työskenteleviä ja lapsiperheitä.

Suomessa on kymmeniä tuhansia taloyhtiöitä, jotka turhaan 
työntävät rahanarvoista lämmityksen hukkalämpöä taivaan  
tuuliin. Ongelma voidaan korjata tehokkailla lämmön talteenotto- 
laitteilla, jotka maksavat itsensä takaisin tuottamillaan säästöillä. 

Varhaiskasvatus 
ottaa digiloikan

Päikky antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille enemmän aikaa lasten ohjaamiseen. 

Moderni alusta 
päiväkoteihin

teksti ja kuva abilita

teksti ja kuva smart heating   

Y ksi avain rapun oveen, 
toinen huoneistoon ja 
kolmas taloyhtiön sau-
naan. Moni tunnistaa 

arjestaan tilanteen, jossa usean eri 
mekaanisen avaimen tai kulkutun-
nisteen mukana kuljettaminen on 
välttämätön osa taloyhtiön tai työ-
paikan tiloissa liikkumista. Digitali-
saation ansiosta tarjolla on kuiten-
kin jatkuvasti älykkäämpiä ja jous-
tavampia ratkaisuja.

– Tulevaisuudessa avain kulkee 
entistä todennäköisemmin mukana 
mobiililaitteessa, kertoo Abloy Oy:n 
avainasiakaspäällikkö Jani Piippo.

Abloy ratkoo kulunhallinnan on-
gelmia älykkäillä lukitus- ja kulun-
hallintajärjestelmillä, jotka pait-
si keventävät avainnippua myös 
mahdollistavat aiempaa turvalli- 

semman ja sujuvamman arjen. 
Älykkäiden kulunhallintaratkai-
sujen ansiosta muun muassa pan-
demia-aikana yleistyneiden, ko-
tiin tilattavien palveluiden käyttö 
käy helpommin: avaimen tai ovi-
koodin sijasta siivoojan tai lähetin 
voi päästää sisään kertakäyttöisellä 
PIN-koodilla tai mobiilitunnisteel-
la. Olemassa olevan lukitusjärjestel-
män yhteyteen helposti asennetta-
valla älylukolla oven avaus onnis-
tuu myös etänä.

Helpottaa jakamistaloutta
Jakamistalous on kasvava trendi eri-
tyisesti kaupungeissa. Yhteiskäyt-
töautojen ja -polkupyörien lisäk- 
si tarjolla on erilaisia yhteiskäyt-
tötiloja aina työkalujen lainaami-
seen tarkoitetuista konteista ur-

heiluhalleihin sekä toimisto- ja ta-
pahtumatiloihin. Jakamistaloutta 
hankaloittaa kuitenkin usein mo-
nimutkainen pääsynhallinta. Älyk-
käät ratkaisut mahdollistavat kette-
rän ja joustavan jakamisen ja tilo-
jen vuokrauksen. Kun perinteisen, 
mekaanisen avaimen varaan raken-
netun urheiluhallin avaimia jaetaan 
sen kymmenille tai jopa sadoille 
käyttäjille, avaimien palautumis-
ta ja katoamista on lähes mahdo-
tonta seurata.

– Molemmille avainjärjestelmil- 
le on paikkansa, mutta etenkin suu- 
rien avainmassojen hallinnassa digi-
taalinen avainjärjestelmä tuo jous-
tavuutta tilojen hallintaan, Piippo 
muistuttaa.

Jakamistalouden helpottaminen 
älykkäillä kulunhallintaratkaisuilla 

antaa uusia mahdollisuuksia niin 
kaupunkien omistamien harrastus- 
ja tapahtumatilojen kuin taloyhtiöi-
den sauna- ja kerhotilojen hyödyn-
tämiseen. Avaimen katoamisesta ei 
tarvitse huolehtia, sillä kulkuoikeus 
poistuu voimasta käyttäjän varaa-
man ajan päättymisen yhteydessä.

– Urheiluhallien tai vaikkapa ta-
loyhtiöiden saunatilojen käyttäjät 
voivat kirjautua ajanvarauskalente-
riin, joka on integroitu Abloyn ku-
lunvalvontajärjestelmään, varata 
ajan ja vastaanottaa sen jälkeen ker-
takäyttöisen PIN-koodin, Abloyn 
liiketoiminnan kehityspäällikkö 
Markku Winberg kertoo.

Älyä energiakustannuksiin 
Jakamistalouden lisäksi tulevai-
suuden taloyhtiöiden ja kiinteistö-
jen arjessa painottuvat entistä voi-
makkaammin vihreät arvot. Älyk-
käillä kulunvalvontaratkaisuilla 
voidaan hyödyntää oven avaamis-
ten lisäksi muutakin kiinteistöjen 
tuottamaa dataa, minkä ansiosta ne 
taipuvat myös energiakustannuk-
sien pienentämiseen.

– Suurien liikekiinteistöjen ener-
giankulutus on usein huimaa, oli ra-
kennus tyhjillään tai ei. Kulunval-
vonnan kautta erilaisia rajapintoja 
hyödyntämällä voidaan tehdä äly-
kästä ohjausta valaistukseen ja il-
manvaihtoon. Koko rakennusta ei 
tarvitse pitää valaistuna, vaan kun 
työntekijä kirjautuu sisään, kulun-
valvontajärjestelmä voidaan asettaa 

sytyttämään valot pelkästään yh-
delle työpisteelle tai yhteen kerrok-
seen, Piippo kertoo.

Älykodeissa, ja tulevaisuudes-
sa myös kerrostaloissa, älylukituk- 
seen voidaan liittää integraatioiden 
kautta automaattinen poissa kotoa 
-toiminto, joka pienentää lämmi-
tystä ja ilmanvirtausta. Säästöjä 
syntyy myös, kun taloyhtiössä sau- 
natilan kulunhallintajärjestelmä 
voidaan liittää suoraan älykiukaa-
seen. Kun tarkat käyttöajat ovat ai-
na selvillä, saunaa ei koskaan läm-
mitetä turhaan. 

Tapa erottua joukosta
Vaikka Piippo ja Winberg näkevät 
digitaalisten ratkaisujen yleisty-
vän entisestään tulevaisuudessa, 
he muistuttavat, että mekaaniset 
ja digitaaliset kulunhallintajärjes-
telmät toimivat tarvittaessa myös 
rinnakkain.

– Mekaanisilla lukoilla on aina 
paikkansa, molemmat painottavat.

Mustavalkoisten ratkaisujen tar-
joamisen sijaan Winberg ja Piippo  
kannustavat tutustumaan älykkään 
lukitus- ja kulunhallintajärjestelmän 
tuomiin hyötyihin.

– Esimerkiksi taloyhtiöiden kan-
nattaa erottua joukosta ja kuunnel-
la asukkaitaan ja osakkaitaan. Sen 
sijaan, että päättää toimia samoin 
kuin naapurirakennuksessa, talo-
yhtiö voi erikoistua vaikkapa di-
gitaalisuuteen ja ekologisuuteen, 
Winberg sanoo.

Kulunhallinta  
sujuvoittaa arkea

Abloyn Markku Winberg ja Jani Piippo keskustelivat älykkäästä kulkemisesta Helsingin Olympiastadionilla, jonka turvallisuudesta huolehtivat modernit ABLOY-ratkaisut. 

Abloyn älykkäät lukitus- ja kulunhallintajärjestelmät tuovat joustavuutta ja 
turvallisuutta kiinteistöjen arkeen. Olemassa oleviin järjestelmiin helposti 
integroitavat ratkaisut mahdollistavat tulevaisuudessa jopa energiansäästöjä.
teksti saana lehtinen kuva outi neuvonen

“
Poistoilmasta 
saatu lämpö 
kierrätetään 
takaisin talon 
käyttöön.
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tuporat jyrisevät ja vasarat kilkatta-
vat työmailla useassa kaupungin- 
osassa. Kaupunkiliikenne Oy tekee 
hankkeissa yhteistyötä kaupunkien 
kanssa ja vastaa raitiotien toteutuk-
sesta alusta loppuun. 

Kolme käynnissä olevaa suurhan-
ketta ovat Raide-Jokeri, Kruunusil-
lat ja Kalasatamasta Pasilaan. Rai-
de-Jokeri-pikaraitiolinja rakenne-

taan Itäkeskuksen ja Es-
poon Keilaniemen välille. 
Kalasatamasta Pasilaan 
-hankkeessa tavoittee-
na on rakentaa 4,5 kilo-
metriä raitiotierataa Nih- 
distä Kalasataman kes-
kuksen ja Vallilanlaakson 
kautta Pasilaan. 

Molemmat hankkeet 
valmistuvat arviolta vuonna 2024. 
Kruunusillat-hanke yhdistää raitio-
tieyhteydellä Laajasalon, Korkea-
saaren ja Kalasataman keskustaan. 
Kruunusillat-hanke valmistuu ar- 
vion mukaan vuonna 2027. Hank-
keet tuovat kaupunkilaisille pa-
rempia kulkuyhteyksiä ja korkea-
laatuista joukkoliikennepalvelua. 

Yksi hankkeiden tärkeimmistä ta-

Hiilineutraali kaupunki 
rakentuu yhteisvoimin.  
Kaupunkiliikenne Oy  
tarjoaa ympäristöystäväl-
listä joukkoliikennepal-
velua panostaen samalla 
raitiotiehankkeisiin.

Ilmastoviisas matkustaminen 
kuuluu kaupunkielämään

K aupunkiliikenne Oy jat-
kaa Helsingin kaupun-
gin liikennelaitoksen eli 
tutummin HKL:n työtä. 

Se varmistaa, että Kalliosta pää-
see raitiovaunulla Punavuoreen, 
lautalla veden yli Suomenlinnaan, 
metrolla Espooseen ja kaupunki-
pyörällä koko kaupungin halki. 

Kaupunkiliikenne Oy myös omis- 
taa raitiovaunukaluston, ylläpitää 
infrastruktuuria ja kehittää kestäviä 
ratkaisuja tulevaisuuden joukkolii-
kenteeseen. Näiden yhteisvaikutus 
mahdollistaa erilaisten hankkeiden 

tehokkaan toteuttamisen, oli kyse 
sitten yksittäisestä valaisimesta ti-
loissamme tai metroaseman perus-
korjauksesta. 
 
Hiilineutraali Helsinki
Helsingin kaupungin asukasluku 
tulee kasvamaan entisestään, ja 
uusia kaupunginosia rakennetaan 
vauhdilla. Kaupungilla on tavoittee-
na olla hiilineutraali vuo-
teen 2030 mennessä, mi-
kä tarkoittaa, että sen toi-
minta ei lämmitä ilmas-
toa. Kaupunkiliikenne 
Oy tarjoaa kaupungeille 
kestävän liikkumisen pal-
veluita tukemaan tätä ta-
voitetta. Nykyinen raitio-
tieverkosto tulee kolmin-
kertaistumaan seuraavan kymme-
nen vuoden aikana. Joukkoliiken-
nepalvelu on energiatehokasta, toi-
mii sähköllä ja joukkoliikenteessä 
käytetään ympäristöystävällisiä 
sähköntuotannon muotoja. 

– Omat hiilineutraalisuustavoit-
teemme ovat linjassa Helsingin kau-
pungin tavoitteiden kanssa. Pää-
määränä on olla hiilineutraali vuo-

teen 2030 mennessä, kertoo hanke-
johtaja Juha Saarikoski. 

– Teemme paljon käytännön toi-
menpiteitä päästöjen vähentämi-
seksi, ja oman toimintamme lisäk-
si vaikutamme koko hankintaketjun 
hiilineutraliteettiin. Kaikkien hank-
keiden käynnistysvaiheessa määri-
tellään selkeät vastuullisuustavoit-
teet, jotka huomioidaan kilpailu-

tuksessa läpi linjan päätoteuttajas-
ta aliurakoitsijoihin. Näin huoleh-
dimme, että voimme valita hank-
keisiin ympäristöystävällisimmät 
ratkaisut, kertoo Saarikoski. 

Suurhankkeilla tehdään
tulevaisuuden kaupunkia
Helsingissä on käynnissä monta 
joukkoliikenteen suurhanketta; ka-

Kaupunkiliikenne Oy:n ympäristöasiantuntija Satu Talvio vastaa Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa muun muassa siitä, että rakennusvaiheissa on käytössä vähäpäästöiset ratkaisut. 

voitteista on hiilineutraalin liikku-
misen mahdollistaminen, mutta ra-
kentamisvaihe aiheuttaa väistämät-
tä päästöjä. Kaupunkiliikenne Oy on 
tarttunut haasteeseen, ja sen tähtäi-
messä on olla edelläkävijä infrara-
kentamisen hiilineutraalisuudessa. 

Kaupunkiliikenne Oy:n ympä-
ristöasiantuntija Satu Talvio vastaa 
Kalasatamasta Pasilaan -hankkees-
sa muun muassa siitä, että raken-
nusvaiheissa on käytössä mahdol-
lisimman vähäpäästöiset ratkaisut. 

– Toimenpiteitä tehdään paljon. 
Esimerkiksi työmaasähkö on uusiu-
tuvilla energialähteillä tuotettua, 
työkoneet tankataan HVO-biodie-
selillä ja hulevedet pyritään imeyt-
tämään viherrakenteisiin poisjoh-
tamisen sijaan. Lisäksi pohjanvah-
vistuksissa ja kevennyksissä käy-
tetään uusiomateriaaleja, rakenta-
misessa käytetään vähäpäästöistä 
betonia soveltuvissa kohteissa ku-
ten paalulaatoissa, valikoituja pui-
ta siirretään uusille kasvupaikoil-
le kaatamisen sijaan sekä olemas-
sa olevia kalusteita uudelleenkäy-
tetään mahdollisuuksien mukaan, 
kertoo Talvio. 

“
teksti maria carvajal   
kuva juho länsiharju

Nykyinen raitiotieverkosto 
tulee kolminkertaistumaan 
kymmenen vuoden aikana.

Kokonaiskuva kiinteistöstä

AddSecuren toimitusjohtaja Ari Lamminaho ja Business Development Manager Jari Kenttä kertovat, että yritys tarjoaa kiinteistöille tieto-
turvallisen kokonaisratkaisun, jonka piirissä ovat liittymät markkinoiden kaikkiin yleisimpiiin järjestelmiin sekä palveluntuottajiin.

K iinteistönomistajilla on 
kasvava ongelma: kuin-
ka hallita ja valvoa te-
hokkaasti alati lisään-

tyvää turva- ja kiinteistötekniik-
kaa reaaliaikaisesti ja keskitetysti. 

Kiinteistön turvalaitteet halutaan 
tuoda yhä useammin talotekniikan 
rinnalle etävalvonnan piiriin. Näin 
kiinteistöstä saadaan jatkuvasti ko-
konaiskuva, joka palvelee sekä kiin-
teistön omistajia että siellä asuvia, 
työskenteleviä ja asioivia ihmisiä. 
Sen lisäksi, että keskitetty järjestel-
mä tarjoaa parempaa turvallisuutta 
ja ehkäisee ennakolta vikatilanteita, 
mahdollistaa se monipuoliset Smart 
City -palveluiden tuottamisen kiin-
teistöjen eri käyttäjäryhmille.

Turvallinen kokonaisratkaisu
Järjestelmien liittäminen yhteen 
näkymään vaatii laitteiden moni-
naisten teknisten rajapintojen tun-

temusta ja kykyä sovittaa ne tieto-
turvallisesti yhteen.

– Automaatio- ja turvajärjestel-
mien yhteyksiä ratkotaan usein yk-
sittäin. Silloin kiinteistön jokaisesta 
järjestelmästä on erillinen liityntä 
tekniseen valvontaan. Me puoles-
taan tarjoamme yhden tietoturvalli-
sen kokonaisratkaisun, jonka piiris-
sä ovat liittymät markkinoiden ylei-
simpiin järjestelmiin sekä myös pal-
velutuottajiin, kertoo toimitusjoh-
taja Ari Lamminaho AddSecurelta.

AddSecuren Alerta –järjestel-
män avulla luodaan kiinteistön ja 
valvomon välille kaksisuuntainen 
tiedonvälitys. Hälytysten vastaan-
oton ja tiedonkeruun lisäksi kiin-

teistövalvomosta voidaan olla yh-
teydessä kiinteistöautomaatio- ja 
turvatekniikkalaitteisiin ja tarkas-
taa niiden toiminta.

Kiinteistötekniikka, joka pystyy 
välittämään reaaliaikaisesti dataa 
verkon välityksellä valvomoon, li-
sääntyy voimakkaasti. Samalla pa-
ranevat mahdollisuudet hyödyn-
tää kerättyä dataa. Etävalvonnal-
la voidaan vaikuttaa ennakoivasti 
muun muassa kiinteistön energian-
kulutukseen säätämällä ilmastoin-
tia, lämmitystä ja vedenkulutusta.

– Ekosysteemissämme olevilla 
palvelutuottajilla on liittymä jär-
jestelmäämme. Toisaalta järjestel-
mä kattaa myös sovitukset kaikkiin 

Etävalvonta parantaa 
kiinteistön turvallisuutta, 
mahdollistaa huoltojen 
ennakoinnin ja tuottaa 
omistajalle säästöjä. 
teksti jukka nortio 
kuva joona raevuori

Etähallinta 
säästää aikaa
n AddSecuren päätuote 
on Kiinteistöjen etävalvon-
taan kehitetty Alerta. 

n Alerta-ratkaisut mah-
dollistavat toimitilojen 
teknisen valvonnan ja  
etähallinnan luotettavasti.

n Palvelun avulla eri  
valvontajärjestelmien  
hallinta voidaan siirtää  
yhteen käyttöliittymään.

n Etähallinta säästää sekä 
aikaa että kustannuksia ja 
mahdollistaa toimenpitei-
den nopean aloituksen.

n Palvelu mahdollistaa 
myös kameravalvontajär-
jestelmän keskitetyn käyt-
täjähallinnan ja etäkäytön.

n Alertan lisäksi Add-
Secure tarjoaa älykkäitä 
IoT-ratkaisuja logistiikka-, 
hoito- ja pelastusalalle.

markkinoiden tärkeimpiin laitteisiin 
niin, että tietoa voidaan kerätä val-
vomoihin laiteiden anturitasolta 
saakka, AddSecuren Business Deve-
lopment Manager Jari Kenttä sanoo.

Jatkokehitys vastaa nopeasti 
asiakkaiden tarpeiisiin
AddSecuren Alertan tuotekehitys 
on Suomessa, jolloin ratkaisun jat-
kokehitys vastaa nopeasti asiakkai-
den tarpeisiin. Alerta-ratkaisun ta-
kana on alun perin teleoperaattori 
Telian kehittämä teknologia, jonka 
AddSecure osti vuosi sitten.

Kun kyse on rakennusten kriitti-
sestä turvallisuudesta, pitää tieto-
turvan olla sataprosenttinen, jottei 
kyberhyökkääjä pääse esimerkiksi 
avaamaan kiinteistön sähköisiä luk-
koja, pimentämään turvakameroita 
ja vaientamaan hälytysjärjestelmiä.

– Järjestelmämme monitoroi 
jatkuvasti yhteyksien mahdollista 
poikkeavaa liikennettä. Vahva käyt-
täjätunnistus on toinen tärkeä tie-
toturvan osa, Kenttä avaa.

Asiakkaan tiloihin toimitettu 
päätelaite muodostaa kiinteistös-
tä yhden salatun ja suojatun yhtey-
den suoraan AddSecuren järjestel-
mään, josta tieto jaetaan edelleen 
palvelukumppaneille. 

– Keskitetty järjestelmä mahdol-
listaa myös keskitetyn lokituksen, 
jolloin näemme yhdestä paikasta 
kaiken yhteen kiinteistöön tapah-
tuvan liikenteen, Kenttä jatkaa.

Etäyhteys tuo kustannussäästö-
jä ja nopeuttaa toimintaa ongelma-
tilanteissa. Huoltomiehellä on he-
ti mukanaan oikeanlaiset varaosat, 
kun hän menee paikalle. Hälytysta-
pausten sattuessa tieto kulkee no-
peasti ja luotettavasti, jolloin myös 
apu saadaan nopeammin paikalle. 
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TIETOTURVAN 
VAATIMUSTASO 
KIRISTYY

N ykyaikainen 5G- 
teknologia käyttää 
noin kymmenker-
taista tiedonsiirto- 
nopeutta aikaisem-

paan 4G:hen verrattuna. Sen omi-
naisuudet sujuvoittavat kuluttajien 
älylaitteiden käyttöä ja vaikuttavat 
merkittävästi myös erilaisten au-
tomaatiojärjestelmien kehittymi-
seen. 5G-teknologia tulee vaikut-
tamaan merkittävästi myös yritys-
ten talouskasvuun ja yhteiskunnan 
tapaan toimia.

5G-teknologia ei ole aiempia rat-
kaisuja haavoittuvampi. Tietotur-
variskien hallinnan merkitys kui-
tenkin korostuu, kun verkkoon kyt-
ketään yhä enemmän teknologiaa ja 
yhteiskunnan toiminnot siirtyvät 
verkkoon entistä laaja-alaisemmin.

5G:n turvallisuudesta on annettu 
myös EU-tasoiset suuntaviivat, jois-
ta on myös Suomessa säädetty lais-
sa. Suomeen on muun muassa ase-
tettu verkkoturvallisuuden neuvot-
telukunta, jossa edustettuna ovat 
operaattorit, turvallisuudesta vas-
taavat viranomaiset ja eri teknolo-
gioita tarjoavat yritykset. Neuvot-
telukunta arvioi ja kehittää koti-
maisten viestintäverkkojen tur-
vallisuutta ja toimii viranomais-
ten päätöksenteon tukena kyber-
turvallisuusasioissa. 

Verkkoturvallisuuden neuvot-
telukuntaa seuraa tarkasti myös 
Huawei Technologies Oy:n kyber-
turvallisuus- ja tietosuojajohtaja 
Marja Dunderfelt. 

– Nykyisessä tehtävässäni vas-
taan Huawein Suomen maayhtiön 

Kehittyvän teknologian myötä ovat myös tietoturvan ja kyberturvallisuuden 
vaatimustasot kiristyneet. Viranomaisten ja operaattoreiden lisäksi laitetoi- 
mittajilta vaaditaan yhä tiukempaa tietoturvan hallintaa. Myös yksittäisten  
ihmisten tietoturvaan liittyvät kansalaistaidot ovat osa toimivaa kokonaisuutta.
teksti pekka säilä  kuva shutterstock ja juho länsiharju

sisäisestä ja ulkoisesta kyberturvas-
ta. Toimenkuvaani kuuluu myös 
seurata ja tulkita alan lainsäädän-
töä. Huolehdittavanani ovat myös 
sidosryhmäsuhteet sekä Suomessa 
että kansainvälisesti.

Dunderfelt toteaa, että 5G tulee 
merkittävästi parantamaan digitaa-
lista infrastruktuuria ja hyödyttä-
mään kansantalouttamme. Jotta 
tässä voitaisiin onnistua, on oltava 
valmiita myös sitkeästi ratkaise-
maan tietoturvallisuuteen liittyviä 
haasteita. Älylaitteiden käyttäjien 
osalta kybertaitojen lisääminen on 
keskeisessä roolissa.

Kyberturvallisuus velvoittaa 
myös laitevalmistajia
Huawei Technologies Oy:n liiketoi-
minta keskittyy tieto- ja viestintä-

tekniikan infrastruktuuriin. Yritys 
on alan globaali edelläkävijä, jonka 
toiminta vaikuttaa keskeisesti myös 
5G-teknologian ja uusien sukupol-
vien sovellusten kehittämiseen se-
kä kyberturvallisuuden edistämi-
seen. Laitepuolella Huawei kehit-
tää ja tuo markkinoille puhelinten 
lisäksi uusia tuotekategorioita, ku-
ten esimerkiksi älykelloja, kuulok-
keita, kannettavia tietokoneita, rei-
tittimiä ja näyttöjä. Laitteiden lisäk-
si Huawei valmistaa muun muassa 
verkkoteknologiaa sekä esimerkik-
si vihreää siirtymää edistäviä tek-
nologisia ratkaisuja, kuten digitaa-
lisia voimaratkaisuja. 

– Teknologian näkökulmasta 5G 
on turvallista. Kaikki riippuu ihmi-
sistä, jotka teknologiaa käyttävät. 
Etenkin koronaepidemian ja pit-

kän etätyöjakson jälkeen olisi hy-
vä katsoa uudelleen työpaikkojen 
turvallisuusvaatimukset sekä päi-
vittää teknologiset prosessit ja ih-
misten toimintatavat. Myös yritys-
ten johtoa ja hallituksia olisi hyvä 
herätellä tietoturva-asioihin. Mie-
lestäni yrityksillä olisi hyvä olla oma 
kyberstrategia ja hyvin jalkautettu 
toimintasuunnitelma, joka antaisi 
suuntaviivat niin normaalioloissa  
kuin häiriötilanteissa toimimiselle.

Kehittyvän teknologian myötä 
ovat myös turvallisuuden vaatimus- 
tasot kiristyneet. Viranomaisten ja 
operaattoreiden lisäksi myös lai-
tetoimittajilta vaaditaan yhä tiu-
kempaa tietoturvan hallintaa. Verk-
koon liitettävät laitteet ovat entis-
tä enemmän kiinteä osa kuluttajien 
arkea, mikä tekee niiden tietotur-
vasta ja tietosuojasta erityisen tär-
keitä. EU:ssa nämä huolet näkyvät 
parhaillaan valmistelussa olevana 
lainsäädäntönä, jossa on tarkoitus 
säätää verkkoon liitettävien tuottei-
den ja palvelujen tietoturvallisuut-
ta osoittavasta sertifikaatista ja sen 
vaatimuksista kuin myös sertifioin-
timenetelmistä. Tästä hyvänä esi-
merkkinä on Traficomin Tuotteen 
tietoturvamerkki.

– Olemme osaltamme pitäneet 
huolen siitä, että Huawein valmis-
tamat laitteet ja teknologiset ratkai-
sut ovat tietoturvallisia. Huaweil-
la on yli 300 laitesertifikaattia, ja 
yritys tekee jatkuvaa kansainvälis-
tä yhteistyötä yleisen tietoturval-
lisuuden kehittämiseksi. Teemme 
yhteistyötä alan muiden toimijoi-
den, kuten viranomaisten kanssa.

Huawein tekemässä kehitystyös-
sä laitteiden tietoturva ja yksityi-
syyden suoja ovat kaiken toimin-
nan keskiössä. 

– Huaweilla on vahva näyttö tie-
toturvaosaamisesta yli 170 maasta 
ja alueesta. Meillä on yli 3 000 hen-
gen resurssit kyber- ja dataturval-
lisuutta varmistamassa, joten suh-
taudumme datan käsittelyyn äärim-
mäisellä tarkkuudella. Huaweilla on 

oma kyberturvallisuuskeskus Bel-
gian Brysselissä, Dunderfelt kertoo.

Jatkuva kehitys on elinehto
Huawein strategiaan kuuluu myös 
kertoa läpinäkyvästi, mitä tarpeel-
lista dataa asiakkailta kerätään. Tätä 
aineistoa käytetään henkilökohtai-
sen käyttäjäkokemuksen paranta-
miseen. Huawein puhelinten koh-
dalla datan käyttö liittyy AppGal-
lery-sovelluskauppaan, joka kerää 
ja käsittelee tietoja, jotka ovat vält-
tämättömiä asiakkaiden tekemien 
hakujen sekä sovellusten asentami-
sen ja hallinnan kannalta. 

Asennusprosessien aikana Hua- 
wein laitteet suorittavat automaat-
tisen turvallisuustarkastuksen, jol-
la varmistetaan, että käyttäjä lataa 
vain turvallisia sovelluksia. Laittei-
den kaikki turvallisuuspäivitykset 
hoituvat taustalla, mikä on käyt-
töturvallisuuden kannalta erittäin 
tärkeää.

– Tietoturva-alalla jatkuva kehi- 
tys on elinehto. Meillä Huaweilla on 
ympäri maailmaa todella paljon 
huippukyberosaajia ja teemme 
yhteistyötä useissa eri virtuaalior-
ganisaatioissa. Olemme myös mu-
kana kehittämässä niin kansallisia 
kuin EU-tasoisia standardeja ja best 
practise -ohjeistuksia. Sama kos-
kee myös omia toimintamallejam-
me. Huaweilla strategiat laitetaan 
myös käytäntöön – esimerkiksi kai-
kella henkilöstöllämme on tietotur-
va-asioissa aina määräajoin pakol-
linen koulutus, Dunderfelt toteaa. 

Vaikka itse laitteet olisivatkin 
turvallisia, olisi Dunderfeltin mie-
lestä erittäin tärkeää saada myös 
laitteita käyttävien ihmisten kan-
salaistaidot kuntoon ja nostaa hei-
dän ymmärrystään tietoturvalli-
suusasioista.

– Tietoturvan perusosaaminen 
on tärkeä kansalaistaito, joka kos-
kettaa sekä aikuisia että lapsia. Yk-
sittäiseen ihmiseen voi tyypillisesti 
kohdistua monenlaisia tietoturva-
riskejä: salasanojen ja pankkitun-

nusten kalastelua, erilaisia valesoit-
toja sekä valheellisia linkkejä eri vi-
ranomaisten sivuille. Varastetulla 
identiteetillä voidaan tehdä myös 
rötöksiä ja kiristystoimintaa, joista 
voi olla yksittäisille ihmisille myös 
merkittävää mainehaittaa, Dunder-
felt muistuttaa.

Älylaitteiden turvallisuus raken-
tuu monista eri tekijöistä. Huawei 
on luonut valmistamiensa älypu- 
helimien sekä tablettien turvaksi 
HUAWEI ID -tunnuksen. 

– Palveluntuottajilla ja laiteval-
mistajilla tietoturvallisuus on hy-
vin hoidossa, joten usein juuri lait-
teen käyttäjä on tietoturva-asiois-
sa heikoin lenkki. Saatetaan esi-
merkiksi käyttää avointa verkkoa, 
kun viisaampaa olisi hyödyntää esi-
merkiksi oman puhelimen hot spot 
-yhteyttä. Tietoturvayhtiöiltä löy-
tyy myös jopa ilmaisia ohjelmis-
toja, joilla laitteiden tietoturva on 
helppoa saattaa turvalliselle tasolle. 

Dunderfelt mainitsee tutustumi-
sen arvoiseksi Kyberturvallisuus-
keskuksen sivut, joista löytyy pal-
jon ajankohtaista tietoa ja käytän-
nön vinkkejä myös tavallisille ku-
luttajille. 

– Jo muutamalla yksinkertaisel-
la keinolla laitteiden käytöstä tu-
lee huomattavasti turvallisempaa. 
Huolellisuudella ja muutamalla pe-
rustaidolla on helppo turvata oma 
yksityisyys verkossa. Kun on riittä-
vän tarkka ja huolellinen, käyttää 
kunnollisia salasanoja ja päivittää 
sovellukset sekä laitteet ajallaan, on 
kyberturvallisuus jo hyvällä mal- 
lilla, Dunderfelt päättää.

“
Tietoturvan  
perusosaaminen 
on tärkeä  
kansalaistaito.

Huawein kyber- 
turvallisuus- ja tieto- 
suojajohtaja Marja 
Dunderfelt kertoo, 
että ihmisten kyber- 
osaaminen on tärkeä 
osa tietoturvaa.

Huaweilla on huippukyberosaajia ympäri maailmaa, ja se tekee 
yhteistyötä useiden eri virtuaaliorganisaatioiden kanssa.

Turvallista 
älylaitteen 
käyttöä
n Tietoturva on palvelun-
tuottajien ja laitevalmista-
jien osalta usein kunnossa, 
mutta sama ei aina päde 
älylaitteiden käyttäjiin.

n  Omaa tietoturvaa voi 
tarvittaessa parantaa esi-
merkiksi käyttämällä puhe- 
limen hot spot -yhteyttä 
avoimien verkkojen sijaan.

n Lisäksi tietoturvayhti-
öiltä löytyy ilmaisia ohjel-
mistoja, joiden avulla lait-
teiden tietoturva saadaan 
turvalliselle tasolle.

n Kyberturvallisuuskes- 
kuksen sivuilta löytyy myös 
paljon ajankohtaista tietoa 
sekä käytännön vinkkejä  
tietoturvaan liittyen.
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S uomen suurimmissa kas-
vukeskuksissa asukasmää- 
rät kasvavat vauhdilla ja 
kaupunkirakenne tiivis-

tyy rakentamisen myötä. Myös ajo-
neuvojen määrä lisääntyy, mutta ne 
sijoittuvat epätasaisesti kaupunki-
alueille. Lisäksi ajoneuvojen käytön 
ajallinen ja paikallinen vaihtelu on 
suurta. Tämä aiheuttaa haasteita 
paikoitusjärjestelmän toimivuudel-
le. Rakennetun infrastruktuurin tii-
vistyessä hulevesien eli sade- ja su-
lamisvesien luonnollinen imeyty-
minen maaperään heikkenee.

Oulun yliopiston johtamassa mo-
nitieteellisessä IPaWa 2019 -tutki-

musprojektissa selvitetään autopai-
koituksen, joustavan eli resilientin 
kaavoituksen ja hulevesien hallin-
nan vuorovaikutusmekanismia. 

IPaWa-hanketta johtavan profes-
sori Tarja Outilan ja hulevesien tut-
kimusryhmää johtavan apulaispro-
fessori Pekka Rossin mukaan pro-
jektin tavoitteena on selvittää, mi-
ten kaavoituksella voitaisiin pa-
rantaa kaupunkialueiden sopeutu-
mista ilmastonmuutokseen. Hule-
vesien hallintaan ja paikoitukseen 
liittyvää kysymykset määritellään 
kaavoituksessa. Paikoitusta ja hu-
levesiä koskevat päätökset myös 
vaikuttavat toinen toisiinsa. Siksi 

IPaWassa pyritäänkin tarkastele-
maan niiden syy-seuraussuhdetta.

– Tavoitteena on arvioida taaja-
matulvien, autopaikoituksen sekä 
kaavoituksen laadulliset ja toimin-
nalliset vaikutukset toisiinsa sekä 
kehittää paikoituksen hallinnoimi-
seksi joustavan kaavoituksen ja di-
gitaalisen autopaikkarekisterin pe-
riaate. Niiden avulla kaupungit voi-
vat hallita tätä asiakokonaisuutta 
kokonaisvaltaisesti, Outila tiivistää.

Tutkimuskohteina erilaiset 
kaupunkialueet 
Hankkeessa on määritelty resilien-
tin kaavoituksen periaatteita kol-

mella Oulun kaupunkiin kuuluval-
la erityyppisellä kaupunkialueella. 
Alueiksi on valittu vakiintunut Lin-
nanmaa, täydennysrakennuspro-
jekteista tunnettu Taka-Lyötty se-
kä bulevardiksi muutettava pienta-
lovaltainen Alppilan alue.

IPaWan tutkijat ovat tarkastelleet 
näillä tutkimusalueilla kaavoituksen 
kehittymistä, kaavoituksen vaiku-
tusta paikoitukseen sekä joustavan 
kaavoituksen ominaisuuksia. Tutki-
muksessa on hyödynnetty crowd- 
sourcing -analyysiä autoilijoiden 
paikoituskokemusten kartoittami-
seksi sekä selvitetty autoilijoiden 
paikoituskäyttäytymistä avoimien 
data-aineistojen ja maanalaisilla 
sensoreilla kerättävän datan avulla. 

Rossin johtama tutkimusryhmä 
on mitannut huleveden kertymää 
Linnanmaalla ja toteuttanut mit-
tausten perusteella hulevesikerty-
män tutkimukseen sopivan mallin-
nuksen. Mallinnuksen avulla arvioi-
daan hulevesikertymää myös Taka- 
Lyötyn kohteessa.

– Tutkimuskohteista saatujen tie-
tojen pohjalta olemme arvioineen 
hulevesien aiheuttamaa alueellis-
ta kuormitusta. Tutkimusryhmän 
arkkitehtien kanssa olemme pohti-
neet kaavoituksen ohjaamiseen liit-

tyviä keinoja, joilla tätä kuormitus-
ta voitaisiin keventää, Rossi kertoo.

Jatkohankkeita luvassa
Outilan ja Rossin mukaan tutkimus-
tulosten pohjalta pyritään rakenta-
maan malli, jossa autopaikoituska-
pasiteetti olisi ajallisesti ja paikal-
lisesti joustava ja mahdollisimman 
tehokkaassa käytössä. Tehokkaam-
pi paikoitusalueiden hyödyntämi-
nen toisi myös mahdollisuuksia hu-
levesialueiden lisäämiseen.

Suunnitteilla oleva sähköinen 
autopaikkarekisteri kertoisi nykyis- 
ten autopaikkojen sijainnin ja mah-
dollistaisi niiden käytön jakamista-
louden periaatteiden mukaisesti. 
Kaavoittajalle rekisteri toimisi hy-
vänä työvälineenä, jonka avulla 
autopaikkojen ja hulevesialuei-
den määrää voitaisiin aluekohtai-
sesti optimoida.

– Perinteinen kaavoitusproses-
si on kankea ja kaavoituksessa kat-
sotaan vain pientä aluetta kerral-
laan. Paikoitukseen ja hulevesialu-
eisiin liittyvien haasteiden ratkai-
seminen edellyttää joustavuutta ja 
alueiden kaavoituksen tarkastelua 
kokonaisvaltaisemmin. Vain näin 
kaupunkirakenne saadaan toimi-
maan älykkäästi, Outila sanoo.

Hulevesien tutkimusryhmää johtava Pekka Rossi ja IPaWa-hanketta johtava Tarja Outila tutkivat, miten kaupunkialueiden sopeutumista ilmastonmuutokseen voitaisiin parantaa.

Kaupunkialueiden  
ilmastohaasteita 
ratkaisemassa
Oulun yliopiston toteuttamassa IPaWa-hankkeessa etsitään ratkaisuja  
kahteen kasvavien kaupunkialueiden haasteeseen – autopaikoitukseen  
ja ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien hulevesien hallintaan.
teksti tuomas i. lehtonen kuva tuuli nikki

Ä lykäs kaupunki perus-
tuu siihen liittyvän 
staattisen ja dynaami-
sen tiedon tehokkaa-

seen ja monipuoliseen yhdistämi-
seen sekä käyttöön. Lähtötiedot 
ovat tyypillisesti hajallaan, ja tiedon 
laatu, rakenne ja laajuus vaihtelee. 
Käytettävän tiedon laatu tulee var-
mistaa ja korjata havaitut puutteet 
ja virheet. Lisäksi tieto tulee saattaa 
yhtenevään, helposti hyödynnettä-
vään ja analysoitavaan muotoon. 

Safe Softwaren FME-tuotteet aut- 
tavat valtaosaa Suomen isoimmis-

Jotta älykäs kaupunki  
olisi muutakin kuin  
hieno ja kallis slogan,  
tulisi kaupungin asuk-
kaiden sekä myös muun 
yhteiskunnan saada  
siitä erilaisia hyötyjä.

ta kunnista, ja monia pienempiä-
kin kuntia, rakentamaan perustuk-
sia älykkäälle kaupungille. Kaupun- 
git rakentavat monia mahdolli-
suuksia luovia digitaalisia kakso-
sia itsestään, mutta älykkyyttä voi-
daan rakentaa myös prosessi kerral-
laan, jolloin niihin liittyvät hyödyt 
saadaan pikaisesti käyttöön. 

Rikastuttaa tietoa
FME:tä voidaan hyödyntää paitsi 
visuaalisen mallin rakentamisessa 
ja siihen liittyvän ominaisuustie-
don yhdistämisessä, myös erilais-
ten tiedonkulun prosessien raken-
tamisessa. Käsiteltävä tieto voi ol-
la myös erilaisista sensoreista saa-
tavaa jatkuvasti muuttuvaa tietoa, 
kuten linja-autojen ja aurauskalus-
ton sijainti, liikennemäärät, ilman-
laatu ja säätieto. FME:n avulla tie-
dot saadaan luettua eri lähteistä ja 
tietorakenteista, samalla tarkastaen 
tiedon oikeellisuus. Löydetyt puut-
teet ja virheet voidaan mahdollises-
ti korjata automaattisesti tai  ne ra-
portoidaan tiedon ylläpitäjälle kor-
jattavaksi. Tietoa voidaan yhdistää 
muuhun tietoon, jolloin sille saa-

daan lisäarvoa eri käyttötarkoituk-
siin, eli tietoa rikastetaan. 

Erilaisten asioiden suunnittelu ja 
tiedolla johtaminen helpottuu, mitä 
enemmän ja laadukkaampaa tietoa 
on käytettävissä. Tiedon ajantasai-
suus on tärkeää, että voidaan tehdä 
oikeita päätöksiä ympäristön ja ih-
misten käyttäytymisen muuttuessa. 

Miltei kaikelle tiedolle on johdet-
tavissa sijainti jollain tarkkuudel-
la. Yhdistämällä ominaisuustietoa 
sijaintiin, erilaiset ongelmat voi-
daan paikantaa ja vaikutusalueita 
analysoida. Esimerkkinä tulva- 
alueiden laajuus erilaisella veden-
korkeudella. Tietoa voidaan jakaa 
eri tarvitsijoille automaattisesti 
tai aina tarpeen mukaan miltei re-
aaliajassa. Jaettavan tai näytettä-
vän tiedon laajuus voidaan määrit-
tää eri käyttäjäryhmille erilaiseksi, 
niin että ei jaeta turhaa tietoa ja tie-
toturva säilyy.

Rajattomat mahdollisuudet
Hyvä käytännön esimerkki hyödyl-
lisestä jokamiehen sovelluksesta on 
jo pitkään käytössä olleet julkisen 
liikenteen sovellukset, joiden avul-

la käyttäjä löytää lähimmät pysä-
kit. Lisäksi määränpään syöttämäl-
lä, sovelluksesta saa tiedot niin ai-
katauluista, reiteistä kuin matkan 
kestosta eri vaihtoehdoilla.

Taustalla hyödynnetään erit-
täin paljon varsin staattista tietoa 
liikenneverkoista ja aikatauluista 
sekä dynaamista tietoa bussien si-
jainnista. Käyttäjällä on puolestaan  
yksinkertainen sovellus, joka välit-
tää puhelimen sijainnin ja annetun 
määränpään sekä matkan maksun. 

Ammattisovellusesimerkkinä 
kaupungin maanalaiset verkostot 
voidaan visualisoida lisätyn todel-
lisuuden keinoin vaikka puhelimen 
kameran kautta katunäkymään. 

Teknologioiden kehittyessä mah-
dollisuudet ovat miltei rajattomat. 
Kaikelle tälle yhteistä on kuiten-
kin tarve laadukkaalle lähtötiedol-
le. Jotta voidaan rakentaa oikeasti 
älykäs kaupunki, tulee kaiken tie-
don keräämisessä ja ylläpidossa var-
mistaa tiedon oikeellisuus ja ajanta-
saisuus sekä rakentaa prosessit niin, 
että tuore oikea tieto on käytettävis-
sä mahdollisimman nopeasti. 

FME-tuotteiden avulla voidaan 

Kaupungit rakentavat monia mahdollisuuksia luovia digitaalisia kaksosia itsestään. Älykkyyttä voidaan rakentaa myös prosessi kerrallaan, jolloin hyödyt saadaan nopeasti käyttöön.  

Kuinka yhdistää älykkääseen 
kaupunkiin liittyvä tieto?

teksti spatialworld 
kuva shutterstock

SPATIALWORLD.FI

Paikkatiedon 
mallinnusta
n FME on joustava ja teho-
kas muunnosohjelmisto.

n  Ohjelmistolla tehdään 
paikkatietoaineistojen  
formaatti-, koordinaatti-  
ja tietomallikonversoita.

n  FME:n avulla muun 
muassa kunnat voivat luoda 
helposti toistettavia, auto-
matisoituja prosesseja.

ratkaista monia älykkääseen kau-
punkiin liittyviä haasteita tiedon-
kulun eri vaiheissa.
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K otimainen ohjelmisto- 
yritys Visy Oy on kehit-
tänyt älyteknologiaan 
perustuvia kulunval-

vonnan ja logistiikan ratkaisu-
ja 90-luvun puolivälistä lähtien. 
Kaksi vuotta sitten yritys liittyi yh-
teen ruotsalaisen älyliikenteeseen 
ja sensoriteknologiaan erikoistu-
neen Sensebit AB:n kanssa. 

Visy Oy:n teknologiajohtajana 
työskentelevän Heikki Huttusen 
mukaan yritykset pystyvät yhdes-
sä toteuttamaan laajoja, tekoälyyn 
pohjautuvia kokonaisratkaisuja. 
Yhdistymisen myötä Visyn tarjon-
ta on laajentunut kulunhallinnasta 

Kulunhallintaprosessit 
sekä liikennevirtojen  
mittaaminen voidaan  
automatisoida tekoälyn 
sekä kehittyneen sensori-
teknologian avulla.

älyliikenteen ratkaisuihin ja liiken-
nevirtojen analyysiin.

– Vahvuutenamme ovat kehitty-
neet neuroverkkoratkaisut ja suu-
ret data-aineistot tekoälyn opetta-
miseen. Järjestelmämme tunnistus-
tarkkuus rekisterikilville ja muille 
optisille tunnisteille on merkittäväs-
ti kilpailijoita parempi. Asiakastar-
peeseen räätälöitävillä ratkaisuilla 
pystymme tehostamaan oleellisesti 
asiakkaidemme prosesseja ja vähen-
tämään manuaalisen työn määrää.

Yksityisyyden suoja turvattu
Visyn tarjoamista tuotteista Huttu-
nen mainitsee liikennelaskentaan ja 
-luokitteluun soveltuvan Sensebit 
FLEX -sensorin, liikenneseurantaan 
tarkoitetun SensEye-kamerajärjes-
telmän sekä älykkään kulunhallin-
tajärjestelmän Visy Access Gaten.

– Magneettiset Sensebit FLEX 
-sensorit sijoitetaan tien alle. Ne ke-
räävät reaaliaikaista tietoa ajoneu-
vomääristä ja autotyypeistä. Lan-
gattomat sensorit on helppo asentaa 
ja niiden akut kestävät käytössä 10 
vuotta. Tulokset tallentuvat pilvi-
palveluumme ja niitä voidaan hyö-

dyntää tieinfran kehittämisen tuke-
na. Fintraffic totesi marraskuisessa 
evaluoinnissaan, että FLEX-sensori 
täyttää selvästi yleisen liikennelas-
kennan tarkkuusvaatimukset. 

– Senseye-ratkaisussa ajoneuvon 
tunnistus tapahtuu puolestaan ka-
meralla. Järjestelmä salaa ajoneuvon 
rekisterinumeron, mutta luo ajo- 

neuvolle yksilöllisen tunnisteen. 
Näin liikennevirtoja voidaan seu-
rata pisteestä toiseen yksityisyyden 
suojaa vaarantamatta.

Visy Access Gate on kulunhallin-
tajärjestelmä, jolla voidaan automa-
tisoida ja hallita alueen kaikkea rah-
ti-, ajoneuvo- ja henkilöliikennet-
tä. Järjestelmä on joustava kokonai-

Kamerajärjestelmät ovat keskeinen osa Visyn ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat tekoälyn käytön liikennevirtojen ymmärtämisessä, esimerkiksi liikennejärjestelyjen muuttuessa.

Tekoälyä kulunhallintaan  
sekä liikennelaskentaan

teksti tuomas i. lehtonen 
kuvat visy

suus, johon on mahdollista integroi-
da laajasti myös muita järjestelmiä, 
lisätä tai poistaa hallittavia alueita 
sekä rekisterikilventunnistuksen li-
säksi eri tunnistusteknologioita. Vi-
sy Access Gatea hyödynnetään te-
hostamaan kulunhallinnan proses-
seja laajasti teollisuudessa ja logis-
tiikassa, lisäksi se on käytössä muun 
muassa kaikissa Suomen satamissa.

Osaava henkilöstö
Visyn menestys perustuu pitkälti 
osaavaan ja korkeasti koulutettuun 
henkilöstöön. Huttunen itse siirtyi 
Visyyn vajaat kaksi vuotta sitten 
Tampereen yliopiston apulaispro-
fessorin tehtävästä. Hänellä on use-
an vuosikymmenen kokemus teko-
älyn ja neuroverkkojen tutkimises-
ta. Visyn hallituksessa hän on ollut 
2000-luvun alkupuolelta lähtien.

– Haemme vahvaa kasvua erityi-
sesti Pohjoismaissa ja vahvistamme 
henkilöstöämme koko ajan uusin 
rekrytoinnein.Parhaillaan haemme 
erityisesti koodareita kehittämään 
tekoälyä hyödyntäviä pilvipalvelui-
tamme sekä käyttöinsinöörejä asia-
kasprojektien vetäjiksi.Visyn järjestelmät tehostavat muun muassa kulunhallinnan prosesseja.

Viisas kaupunki valjastaa 
teknologian ihmisten hyväksi 

Espoon kaupungin Katja Sjöholm ja VTT:n Sanna Öörni kertovat, että Espoon elinvoimaisuutta ja hyvin-
vointia lisätään yritysten, asukkaiden, kaupungin ja yliopistojen sekä tutkimuslaitosten tiiviillä yhteistyöllä.

E spoosta on kehittymässä 
kansainväliselläkin tasol-
la ainutlaatuinen älykau-
punki, jossa ihmislähtöi-

syys ei ole jäänyt teknologisen edis-
tyksen jalkoihin – päinvastoin. 

– Älykaupungin rakentamises-
sa ei ole kyse vain tieteiselokuvien 
luomista maailmoista, vaan ihmi-
set ja ympäristön huomioivasta eko-
systeemistä, avaavat Espoon kau-
pungin kehittämispäällikkö Katja  
Sjöholm ja VTT:n Sanna Öörni.

”Kaupunki palveluna” on osuva 

termi kuvaamaan Espoon visiota. 
Yhteiskehittäminen ei ole panee-
likeskusteluihin ilmoittautunei-
den, harvojen etuoikeus, vaan jo-
pa kauppareissulla tai metromat-
kalla tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

– Sen sijaan, että lähdetään suin 
päin ratkomaan ongelmia teknolo-
gian avulla, tulisi ensin ymmärtää 
kaupunkien kipupisteet ja todella 
syventyä niihin. Kestävä kaupun-
ki on kaikille kestävä, ei vain osal-
le ihmisistä, Öörni avaa.

Ratkaisevassa roolissa älykkään 

kaupungin hyvinvoinnin kehittämi-
sessä ovat sen yritykset. Asukkai-
den hyvinvointi on tiukasti kytkök-
sissä yritysten elivoimaisuuteen ja 
uusien, kestävään liiketoimintaan 
keskittyvien yritysten syntymiseen. 

Usein kehittämisen pullon-
kaulaksi on muodostunut se, mi-
ten tutkimustoiminta ja lukuisten 
projektien aikana kehitetyt yritys-
ten POC:it (proof of concept) lopul-
ta skaalataan käytäntöön. Miten yri-
tyksiä sitten tuetaan eteenpäin ke-
hittämisessä ja skaalautumisessa?

Innovaatioiden matalan kyn-
nyksen kokeiluympäristönä toimii 
Espoon, VTT:n ja Aalto-yliopiston 
yhteinen innovaatioekosysteemi, 
Smart Otaniemi. Espoossa kehi-
tys-, testaus- ja toimeenpanoalus-
tana toimii koko kaupunki kouluis-
ta ja päiväkodeista aina busseihin 
ja metroasemiin. Kyse ei ole vain 
projektista tai väliaikaisesta hank-
keesta, vaan pysyvien toimintata-
pojen luomisesta kestävän uudis-
tumisen tueksi.

Hyvät ideat ja mallit kuivuvat ka-
saan, jos aidon käyttäjän näkökulma 
tai palaute on puuttunut. Mallissa on 
valtava potentiaa-
li, sillä sen avulla 
voidaan lunastaa 
yrityksille arvo-
lupaus maalista, 
jossa seisoo lähes 
valmis tuote ja lii-
ketoimintamalli.

–  P ä h k i n ä n -
kuoressa tämä on 
mahtava mansik-
kapaikka suoma-
laisille yrityksil-
le. Kun referensi-
toteutukset ovat 
kunnossa, päästään nopeasti kan-
sainvälisen viennin makuun niin 
Eurooppaan, Amerikkaan kuin Aa-
siaankin.  

Suomalaisten kansainvälinen kil-
pailuvaltti on julkisten organisaati-
oiden ja tutkimuksen joustava yh-
teistyö, joka mahdollistaa liiketoi-
minnan, kaupungin ja ihmisten ar-
jen todellisten haasteiden ratkaise-
misen elävässä ympäristössä. 

Dataa yhteisillä ehdoilla 
Data on mullistanut kaupunkikehi-
tyksen, mutta sen hyödyntämises-
sä ollaan Euroopassa edelleen pa-
hasti jäljessä: tällä hetkellä jopa 80 
prosenttia kerätystä datasta valuu 
täysin hukkaan. Datalla on kuiten-
kin valtava rooli resurssiviisauden 
parantamisessa esimerkiksi raken-
nusten energiatehokkuudessa.

– Suurien alustajättien keräämän 
datan hyödyntäminen oli pitkään 
harmaata aluetta, mutta tietoisuu-
den lisääntymisen myötä datan käy-
tön eettisyys on noussut laajaan kes-
kusteluun. Pelisääntöjä kaivataan 
myös digitaaliseen maailmaan, pe-
räänkuuluttaa Sjöholm.

Espoossa datan hyödyntäminen 
ja eettiset arvot kulkevat vahvasti 

käsikädessä. Kerätyn tiedon avulla 
tähdätään ihmisten elämää paranta-
vien ratkaisujen kehittämiseen sekä 
kestävän liiketoiminnan – ja sen 
kautta uusien työpaikkojen – synty- 
miseen. Tässäkin keskiöön nousee 
pysyvyys ja jatkuvuus: yksittäisten, 
pistemäisten ratkaisujen sijaan on 
kehitettävä ekosysteemejä, jotka si-
dotaan datan avulla yhteen. 

Espoon, Helsingin, Oulun ja Tu-
run Omadata hankkeessa oli kyse 
siitä, miten OmaDatan käytön lu-
vittaminen voitaisiin järjestää eet-
tisesti eli läpinäkyvästi ja turvalli-
sesti kaikkia sidosryhmiä palvele-
valla tavalla.

– Ihminen on aina keskiössä. On 
voitava luottaa, että datan keruulla 
halutaan aidosti lisätä hyvinvointia.

Maaseutu tulee kaupunkiin
Korona-aika on nostattanut muut-
toliikennettä kaupungista maaseu-
dun rauhaan. Espoo tähtää siihen, 
että maaseudun mahdollisuudet 
voi saavuttaa myös kaupungissa 
– jopa maaseutua tehokkaammin. 

Tähän Öörni viittaa termillä 
”Smart villages”, yhteisöllisiä kyliä 

kaupungin sisällä. 
Vaikka kaupunke- 
ja pidetään pääs-
töjen aiheuttaji-
na, voivat ne digi-
talisaation avulla 
toimia myös nii-
den vähentäjinä. 

– Älykäs kau-
punki tarjoaa lu- 
kemattomia mah-
dollisuuksia kier-
totalouden toteut- 
tamiseen. Oli rat-
kaisu sitten juu-

resten kasvattamista omalla ka-
tolla tai vaatteiden ompelua ko-
tistudiolla. Yhteisö pääsee nautti-
maan lähellä tuotetuista palveluis-
ta, ja tuottaja kehittää yhteisöllis-
tä ja kestävää liiketoimintaa, Öörni 
valaisee.

 
Teknologia on renki, ei isäntä
Suomen tavoite on, että vuonna 
2030 liikenteessä on 700 000 ladat-
tavaa henkilöautoa, joista vähintään 
puolet tulisi olla täyssähköautoja. 

Smart Otaniemessä työstetään 
kunnianhimoista visiota kytkeä säh-
köautoilu energiaverkostoon. Tar-
vittava teknologia on jo olemassa, 
mutta liikkeelle laittava voima on 
saada ihmiset sekä rakastamaan 
sähköautoja että osallistumaan säh-
köisen liikenteen kehittämiseen. 
Osallistamisen ohella pitää madaltaa 
sähköautoilun aloittamisen kynnys-
tä esimerkiksi yhteiskäyttöautoilla.

– Digitalisaatiossa on kyse toimin-
takulttuurin muutoksesta. Teknolo-
gialla ei tehdä mitään, jos ihmiset 
eivät osaa käyttää sitä ja hyödyntää 
sen tuomia mahdollisuuksia. 

Sjöholm ja Öörni kiteyttävät 
tärkeimmän: maailmaa uhkaavat 
haasteet on ratkaistava nyt.  

Älykäs kaupunki 
kukoistaa, kun kaikki 
ekosysteemin palaset 
ovat paikoillaan. Sen  
tietää Espoo, jonka visio 
kansainvälisestä edellä- 
kävijäkaupungista ei ole 
jäänyt sanahelinäksi.

teksti content house  
kuva patrik pesonen 

“
Asukkaiden 
hyvinvointi  
on kytköksissä  
kaupungin  
yritysten 
elinvoimaan. 
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Vaikka pölynhallinta- 
lämpötila-, ja kosteus- 
kriteerit ovat kiristyneet, 
toimitaan monilla työ-
mailla edelleen vanhojen 
raja-arvojen mukaan. Se 
voi osaltaan viivästyttää 
työmaan valmistumista 
ja nostaa kustannuksia.

K osteuden-, lämpötilan- 
ja pölynhallinta ovat 
rakennustyömailla te-
kijöitä, joilla on suora 

vaikutus lopputuloksen laatuun 
ja asumisterveyteen. Pölynhallin-
nassa kyse on myös rakennustyö-
maalla työskentelevien terveydes-
tä, sillä ilmassa leijuvat pienhiuk-
kaset ja etenkin kvartsipöly ovat 
pidemmässä altistuksessa selkeä 
terveysriski. Tuoreimman, vuon-

Pölynhallinnan lisäksi ohjeistukset ja raja-arvot ovat kiristyneet myös työmaiden kosteusmittauksissa. Se voi tietää kuivumisaikoihin roimia pidennyksiä – etenkin jos niitä ei ole osattu 
ennakoida. Muun muassa rakennus- ja kiinteistöalan laadunvarmistuspalveluihin perehtyneen Vertian loggerit mittaavat työmaiden pöly- ja kosteusarvoja.

na 2020 voimaan tulleen valtioneu-
voston asetuksen mukaan työmail-
la onkin panostettava entistä enem-
män pölynhallintaan.

Rakennus- ja kiinteistöalan laa-
dunvarmistus- ja kartoituspalve-
luihin erikoistuneen helsinkiläisen 
Vertia Oy:n yrittäjän ja osakkaan 
Heikki Jussilan mukaan kvartsi-
pölylle on tullut uusia sitovia raja- 
arvoja. Asiaan ei kuitenkaan ole 
reagoitu läheskään asiaankuulu-
valla vakavuudella.

– Monilla työmailla toimitaan 
edelleen vanhojen säännösten 
pohjalta. Se voi tietää AVI:n viran-
omaistarkastuksessa kallista jälki-
laskua, Jussila muistuttaa.

Pölynhallintasuunnitelma 
on kaiken perusta
Hyvin suunniteltu on puoliksi teh-
ty, muistuttaa vanha kansanvii-
saus. Jussilan mukaan se on hyvä 
ohjenuora myös pölynhallinnassa.

– Työmailta vaaditaan nyt pölyn-
hallintasuunnitelma, jota on myös 
noudatettava. Lisäksi työmaalla on 
huolehdittava mittauksista, tilan-

teen seurannasta, riittävistä osas-
toinneista, suojainten käytöstä se-
kä kohdepoistosta, ettei pöly leviä 
ympäristöön, hän listaa.

Etenkin kiven ja betonin hion-
nassa syntyvä kvartsipöly on ter-
veysriski, jolle on uusien asetusten 
myötä asetettu selkeät raja-arvot. 
Kvartsipölyn on havaittu lisäävän 
muun muassa syöpäriskiä. 

– Sitä syntyy aina, kun kiviaines-
ta hiotaan, porataan tai piikataan. 
Siksi pölynhallinta on tärkeä osa 
työturvallisuutta.

Rakentajille pölynhallinta ja 
etenkin asetettujen raja-arvojen 
seuranta ja mittaaminen ovat haas-
teita, joihin tarvitaan usein ulko-
puolista apua. Vertian asiakkaina 
onkin kasvava joukko rakennus-
liikkeitä ja talotehtaita, jotka ovat 
ulkoistaneet nämä työt alan koke-
neille ammattilaisille.

Vuonna 2011 perustettu yritys 
työllistää 27 henkilöä ja tekee noin 
2,6 miljoonan euron liikevaihtoa.

– Voimme laatia työmaan pö-
lynhallintasuunnitelman yhtey-
teen mittaussuunnitelman ja hoitaa 

mittaukset asennuksineen. Loggerit 
hälyttävät toimenpiteisiin, mikäli 
raja-arvot jossain ylittyvät. Lopuksi 
tuotamme raportin, jolla työmaa voi 
osoittaa aukottomasti pölynhallin-
nan onnistuneen, Jussila selvittää.

Oikeat olosuhteet työhön
Pölynhallinnan lisäksi ohjeistuk-
set ovat kiristyneet myös työmai-
den kosteusmittauksissa. Niiden 
raja-arvoja on viimeisimmässä 
RT-ohjeistuksessa pudotettu käy-
tännössä 2 RH-prosenttiyksikköä 
alaspäin, kun virhemarginaalit on 
laskettava mukaan. 

Jussilan mukaan tämä tietää kui-
vumisaikoihin roimia pidennyksiä 
– etenkin jos niitä ei ole osattu en-
nakoida.

Lisäksi kosteusmittaukset pora-
reikämittauksin on tehtävä entistä 
tiukemmassa 18–25 celsiusasteen 
lämpötilassa. Näytepalamittaus 
on mahdollista muissakin lämpö-
tiloissa, mutta on työläämpi ja siten 
enemmän kustantava menetelmä.

– Esimerkiksi lattiapinta-asen-
nuksissa kuivumisaika voi aiem-

piin vaatimuksiin nähden olla pa-
ri viikkoa pidempi. Koko työmaan 
aikatauluissa se voi tarkoittaa jo-
pa kuukausien lisäaikaa. Tämä on 
luonnollisesti osattava huomioida 
jo suunnitteluvaiheessa.

Rakentajille yhtälö tarkoittaa li-
säpanostuksia työmaan lämmityk-
seen, työkohteiden kuivatukseen 
sekä tilanteen reaaliaikaiseen seu-
rantaan ja mittaukseen. Vertian kal-
taiset asiantuntijayritykset ovatkin 
niille tässä kohtaa tärkeitä yhteis-
työkumppaneita. 

– Lämpötilan ja suhteellisen kos-
teuden tarkalla seuraamisella var-
mistetaan, että olosuhteet ovat eri 
työvaiheille oikeat. Tällaisia kriit-
tisiä työvaiheita ovat etenkin maa-
laus- ja tasoitetyöt sekä betoniva-
lut, Jussila avaa.

Samalla hän tähdentää, että ky-
se on viime kädessä lopputuotteen 
laadusta, asumisterveydestä ja tätä 
kautta myös rakentajan maineesta.

– Niiden paikkaaminen on huo-
mattavasti kalliimpaa kuin asian-
mukainen pölyn-, lämpötilan- ja 
kosteudenhallinta, Jussila päättää.

Puutteellinen pölynhallinta  
voi tulla rakentajalle kalliiksi

teksti timo sormunen 
kuva mikko suutarinen


