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Tiivistelmä

Tässä työssä perehdytään esineiden internetin (IoT) hyödyntämismahdollisuuksiin sähköisen

talotekniikan ohjaamisessa sekä energian- ja tilankäytön tehostamisessa.

Esineiden internet voi antaa uusia, aiemmin tunnistamattomia mahdollisuuksia

työympäristöjen olosuhteiden ja kustannusten hallintaan. Älykkäät sensorit yhdistettynä

mobiililaitteisiin tuottavat tietoa, jonka avulla ihmiset pystyvät tehostamaan omaa

toimintaansa ja jolla voidaan ohjata ja säätää taloteknisiä järjestelmiä, kuten esimerkiksi

valaistusta tai ilmanvaihtoa.

Työssä tutustutaan langattomien sensoriverkkojen rakenteeseen ja kuvataan pääpiirteissään

nykyisin käytössä olevat tärkeimmät teknologiat. Langattomien ratkaisujen

käyttökelpoisuutta arvioidaan käytettävyyden sekä tietoturva- ja muiden riskien

näkökulmista. Tietoliikenteen salausratkaisuja arvioidaan tarpeellisuuden näkökulmasta,

mutta ei käsitellä yksityiskohtaisesti. Lisäksi arvioidaan yksityisyyden suojan, henkilötietojen

käsittelyn ja sähköisen markkinoinnin vaatimuksia ja rajoituksia esineiden internetin

näkökulmasta.

Työssä analysoidaan Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorin tiloissa toteutetun langattoman

käyttöastemittauksen toteutustapaa ja tuloksia sekä arvioidaan mittausmenetelmän

käyttökelpoisuutta tilankäytön tehostamisessa. Lisäksi arvioidaan, millaisia

ohjaustoimenpiteitä läsnäolotiedon perusteella voitaisiin tehdä ja mikä niiden merkitys voisi

olla työympäristön tuottavuuden parantamisessa.

Työssä tutkitaan sensoriverkon tuottaman tiedon hyödyntämismahdollisuuksia rakennus-

automaatiojärjestelmässä. Työssä ei oteta kantaa automaatiojärjestelmien ominaisuuksiin

tai valmiuksiin sinänsä eikä järjestelmien välisen rajapinnan vaatimuksiin, vaan tutkitaan,

millaista tietoa älykäs sensoriverkko voi tuottaa ja arvioidaan, mihin sitä olisi mahdollista

käyttää.

Työssä perehdytään älykkään sähköverkon (smart grid) visioihin ja selvitetään, millaisia

valmiuksia se edellyttää kiinteistön sähköjärjestelmältä. Työssä analysoidaan myös

kiinteistöjen käyttäjien toimistovalaistusta koskevaa palautetta ja pyritään sen perusteella

tunnistamaan suunnittelun ja toteutuksen merkittävimmät haasteet. Lisäksi arvioidaan

esineiden internetin mahdollisuuksia älykkäiden valaistusratkaisujen toteuttamisessa ja

hahmotellaan tulevaisuuden suuntaviivoja.
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Abstract

This paper investigates on the Internet of Things (IoT) spillovers controlling electrical building

services engineering, as well as more efficient use of energy and space.

Internet of Things can provide new, previously unidentified opportunities of working

environment conditions, and cost control. Intelligent sensors, combined with mobile devices,

can produce information that allows people to be able to improve their activities, and control

and adjust the building’s technical systems such as lighting and ventilation.

This work examines the structure of wireless sensor networks and outlines the main

technologies in nowadays use. The usefulness of wireless solutions is estimated by usability,

as well as security and other risks, perspective. An encryption solutions is estimated by need

perspective, but not discussed in detail. In addition is estimated privacy, requirements and

limitations of the processing of personal data and e-marketing.

This paper analyzes the wireless measurement of the utilization, implemented in Senate

Properties' headquarters, and estimates the usefulness of the measurement method to

provide more efficient use of office space. In addition is estimated, what kind of control

measures based on the presence information could be made, and what their relevance could

be in improving the productivity of the working environment.

The data produced by the sensor network exploit opportunities for building automation

system is examined. The paper does not deal with the characteristics or capabilities of

automation systems and the requirements of IT-interface, but to examine what kind of

information the intelligent sensor network can produce and estimate how it would be

possible to use.

The paper focuses on smart grid vision and identifying the kinds of capabilities it will require

the property's electrical system. The thesis also analyzes the tenant feedback and seeks to

identify the basis of the most significant challenges in the design and implementation of a

office lighting. In addition, the estimated possibilities of the Internet of Things in the

implementation of intelligent lighting solutions and outlines guidelines for the future.
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Merkinnät

E [lx] luksi, valaistusvoimakkuus

Φ [lm] lumen, valovirta

I [cd] candela, valovoima

L [cd/m2] luminanssi

η [lm/w] valotehokkuus

P [mW] milliwatti, 1/1000 wattia, teho

W [kWh] kilowattitunti, energia

W [MWh] megawattitunti, tuhat kilowattituntia, energia

W [GWh] gigawattitunti, tuhat megawattituntia, energia

W [TWh] terawattitunti, tuhat gigawattituntia, energia
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Lyhenteet

Alerta TeliaSonera Finland Oy:n viranomaishyväksytty, suojattu
tietoliikennepalvelu palo-, murto- ja kiinteistöjärjestelmien hälytysten
siirtoon ja ko. järjestelmien etävalvontaan.

ASP Application Service Provisioning eli sovellusvuokraus. Internetin kautta
käytettävä ja etänä tallentava palvelu.

BACS Building Automation and Control Systems, rakennusten automaatio- ja
valvontatekniikka.

BIM Building Information Model on rakennuksen digitaalisten tietojen
kokonaisuus kolmiulotteisessa muodossa esitettynä.

CEM Consumer Energy Management, kuluttajan energiankäytön hallinta.

DALI Digital Addressable Lighting Interface, digitaalinen valaistuksen ohjausväylä
elektronisille liitäntälaitteille ja himmentimille.

DoS tai DDoS Denial of Service tai Distributed Denial of Service, palvelunestohyökkäys,
jonka tavoite on estää verkkosivuston käyttö.

GPRS General Packet Radio Service, GSM-verkoissa toimiva pakettikytkentäinen
tiedonsiirtopalvelu.

HBES Home and Building Electronic Systems, asuntojen ja vastaavien
ympäristöjen sähköinen talotekniikka.

ICT Information and communications technology, suomeksi tieto- ja
viestintäteknologia.

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, kansainvälinen
tekniikanalan järjestö, joka määrittää alan keskeisiä standardeja.

IoT Internet of Things eli asioiden internet. Asiat, jotka ovat liittyneet
Internetiin yksilöllisillä tunnisteilla.

ipHSJ ISS Turvaverkko® -palveluperheeseen kuuluva viranomaishyväksytty
hälytyksensiirtopalvelu, jota voi käyttää myös järjestelmien etävalvontaan.

Kalman-suodin Digitaalinen suodin, joka kykenee arvioimaan järjestelmän tilaa
aikaisempien mittaustulosten perusteella, vaikka nämä olisivat
epätäsmällisiä ja sisältäisivät kohinaa.

KNX Maailmanlaajuisesti standardoitu talotekniikan ohjausjärjestelmä, jonka
avulla kaikki rakennuksen sähköiset toiminnot saadaan yhdistettyä samaan
verkkoon. KNX tunnettiin aiemmin myös nimillä EIB ja Instabus.

LVI Lyhenne, jota käytetään tarkoittamaan laitteita, jotka liittyvät tilan lämmön,
veden tai ilman tuontiin ja säätelyyn.
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M2M Machine to Machine, laitteesta suoraan toiselle laitteelle toimiva yhteys.

Multi-hop Monihyppy, tietoverkko, jossa tiedonsiirto tapahtuu laitteiden välillä
hypyillä laitteelta laitteelle. Monta eri laitetta voi osallistua
tiedonvälitykseen.

opt-in, opt-out Periaate, jonka mukaan sähköistä suoramarkkinointia saa tai ei saa tehdä
asiakkaan suostumuksella.

Protokolla Käytäntö tai standardi, joka mahdollistaa laitteiden välisen tietoliikenteen.

QR Quick Response, suomeksi ruutukoodi, on kaksiulotteinen visuaalisesti
luettava kuviokoodi. Se eroaa yksiulotteisesta viivakoodista siten, että se
sisältää informaatiota sekä vaaka- että pystysuunnassa.

RFID Radio Frequency Identification on radiotaajuinen tunnistusmenetelmä,
jossa tiedon etälukuun ja -tallentamiseen käyttäen tunnisteita eli tageja.

SaaS Software as a Service eli ohjelmiston hankkiminen palveluna lisenssin
sijaan.

VOC Volatile organic compound, ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joista osa
kaasuuntuu jo huoneenlämmössä. VOC-aineita tulee ympäristöön sekä
luonnollisista lähteistä että ihmisen toimien seurauksena.

Web 2.0 Internetiin liittyvä liiketoimintamalli, joka pohjautuu palveluihin valmiiksi
tehdyn staattisen sisällön sijasta.
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1 Johdanto

1.1 Työn tausta

Esineiden internet (engl. Internet of Things, lyhyesti IoT) ja digitaalisuus ovat sanoja, joiden

kuulemista tai lukemista ei voi välttää. Varsinkin termi digitalisaatio on yleistynyt kaikilla

elämän osa-alueilla päiväkodeista aina ylimpään valtiojohtoon saakka.

Digitalisaatio tarkoittaa digitaalitekniikan yhdistämistä jokapäiväisiin toimintoihin digitoinnin

mahdollisuuksia hyödyntämällä. Digitointi puolestaan tarkoittaa esimerkiksi kuvana tai

tekstinä olevan analogisen informaation muuttamista digitaaliseen muotoon siten, että

informaatiota voidaan käsitellä, varastoida ja siirtää digitaalisten laitteiden ja tietoverkkojen

avulla. Digitalisaatio on laajasti ymmärrettynä yhteiskunnallinen prosessi, jossa

hyödynnetään teknologisen kehityksen avaamia mahdollisuuksia.

Työn aiheen valintaan on vaikuttanut pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma, jonka

keskeinen teema on digitalisaatio ja sen edistäminen. Hallitusohjelman strateginen tavoite

on toimintatapojen uudistaminen ja sisäisten prosessien digitalisointi. (Valtioneuvosto 2015.)

Digitalisointi on normien purkamisen ohella yksi hallituksen avainkeinoja julkisen talouden

tuottavuusloikan saavuttamisessa (Sipilä ym. 2015).

Kun hallitus aloitti työnsä keväällä 2015, se julkaisi niin kutsutun digitalisaatiohaasteen, jossa

kansalaisille annettiin mahdollisuus jättää kansalaispalveluihin liittyviä ideoita ja aloitteita.

Niitä tuli yhteensä 263 kaikkiaan 115 lähettäjältä. Aloitteet on rekisteröity ja huomioitu

hallituksen kärkihankkeiden määrittelyssä. Digitalisoinnin lisäksi hallituksen tavoitteena on

luoda suotuisa toimintaympäristö esineiden internetin sovelluksille ja uusille

liiketoimintamalleille. (Valtiovarainministeriö 2015.) Tässä työssä tarkastelun kohteena ovat

esineiden internet ja sen hyödyntämismahdollisuudet.

Valtiokonttori on laatinut hallitusohjelman tavoitteista Valmiina digikiriin-nimisen

selvityksen. Esineiden internet mainitaan selvityksessä yhtenä tärkeimmistä digitalisaation

työkaluista, mutta sen hyödyntämisestä ei ole annettu konkreettisia ehdotuksia.

(Valtiokonttori 2015).

Esineiden internetillä on uutuusarvoa ja siitä on viime vuosina tehty useita diplomitöitä,

tieteellisiä artikkeleita ja väitöskirjoja. Niiden näkökulma on pääasiassa joko teknologiaan

keskittyvä tai ne käsittelevät esineiden internetin teoriaa. Esineiden internetin suhdetta

tuottavaan työympäristöön ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa tutkittu.
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaus

Työn tavoitteena on tutkia, miten esineiden internet voi toimia toimitilojen käytön

tehostamisen, olosuhteiden parantamisen ja energiankäytön optimoinnin apuna, sekä miten

sensoriverkon tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää sähköisen talotekniikan ohjauksessa.

Tavoitteena on lisäksi selvittää, millaisia vaatimuksia älykäs sähköverkko asettaa kiinteistön

sähköjärjestelmille, sekä hahmotella älykkään valaistuksen hyödyntämismahdollisuuksia ja

tulevaisuuden näkymiä.

Tarkastelu on rajattu niin kutsuttuihin toimistokiinteistöihin ja niissä tapahtuvaan

perinteiseen tietotyöhön. Teknologioiden tarkastelu on rajattu pelkästään langattoman

teknologiaan. Tietoteknisiin ratkaisuihin, tietoliikenteeseen, kyberturvallisuuteen ja

yksityisyyden suojaan paneudutaan siinä määrin kuin kokonaisuuden ymmärtämisen

kannalta on tarpeellista.

1.3 Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin tutustumalla alan kirjallisuuteen sekä kansainvälisiin ja kotimaisiin

tutkimuksiin. Lisäksi työssä analysoitiin Senaatti-kiinteistöjen toimitiloissa toteutetun

langattoman käyttöastemittauksen toteutusta ja arvioitiin järjestelmän tuottaman tiedon

käyttökelpoisuutta taloteknisten järjestelmien ohjauksessa.

Tietoliikenne- ja kyberturvallisuusosat toteutettiin tutustumalla alan kirjallisuuteen ja

osallistumalla erilliseen tietoturvallisuuskoulutukseen. Lisäksi haastateltiin TeliaSonera Oyj:n

kyberturvallisuusasiantuntija Jari Kenttää. Tietoliikennettä ja tietoturvallisuutta koskevaan

osaan pyydettiin kommentit myös Senaatti-kiinteistöjen tietojärjestelmäasiantuntija Juuso

Anttoselta ja tietoturvapäällikkö Tomi Moilaselta.

1.4 Raportin rakenne

Työ koostuu kahdeksasta osasta:

Osa I Johdanto sisältää tiivistetyn kuvauksen työn tavoitteista ja rajauksista sekä tutkimuksen

totutustavasta.

Osa II Valtion toimitilat sisältää kuvauksen Suomen valtion toimitiloista sekä Senaatti-

kiinteistöjen roolista tilojen hallinnoimisessa.

Osa III Työympäristöt sisältää kuvauksen tilatehokkuuden kehittämisen periaatteista ja

olosuhteiden ja energiankäytön hallinnasta.
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Osa IV Sähköinen talotekniikka sisältää analyysin Senaatti-kiinteistöjen nykyisistä

rakennusautomaatio-, valaistus- ja sähkönjakelujärjestelmistä.

Osa V Esineiden internet sisältää kuvauksen esineiden internetistä ilmiönä. Lisäksi esitellään

älyverkon toteutusmalleja sekä tutustutaan langattomien verkkojen teknologiaan,

luotettavuuteen ja turvallisuuteen osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Osa VI Käyttöastemittaus sisältää langattoman käyttöastemittauksen toteutuksen arvioinnin

sekä tulosten käsittelyn ja kuvauksen.

Osa VII IoT:n mahdollisuudet sisältää analyysin esineiden internetin mahdollisuuksista

tilatehokkuuden ja energiankäytön hallinnassa, kiinteistöjen ylläpidossa ja sähkö- ja LVI-

järjestelmien ohjauksessa.

Osa VIII Johtopäätökset sisältää tulevaisuusanalyysin sekä arvion siitä, miten esineiden

internet voi auttaa Senaatti-kiinteistöjä saavuttamaan sille asetetut säästötavoitteet niin,

että olosuhteet, käyttäjätyytyväisyys ja energiankulutus pysyvät määrätyissä rajoissa.

1.5 Ehdotuksia tuleviksi tutkimusaiheiksi

Kiinnostavia tulevia tutkimusaiheita olisivat esimerkiksi langattoman sensoriverkon

upottaminen rakennuksen 3D-yhdistelmämalliin sekä lisätyn todellisuuden

käyttömahdollisuudet sähköisen talotekniikan huollossa ja ylläpidossa.

Konkreettinen tutkimus- ja kehityskohde olisi kalenterivarauksen generoima QR-

tarkistuskortti (boarding pass), joka lähetetään osallistujille ja jonka avulla käynnistetään

kokoukseen liittyvät palvelut henkilön saapuessa kokouspaikalle.

Senaatti-kiinteistöjen tekemien käyttäjäkyselyiden valaistusta koskevat palautteet tulisi

analysoida pidemmältä ajalta ja laatia malli esille tulleiden ongelmien haltuunotosta ja

korjaamisesta.  Lisäksi tulisi tutkia erikseen ne tapaukset, joissa valaistuksen uusiminen on

johtanut käyttäjien mielestä huonoon lopputulokseen. Myös sitä voisi selvittää, miksi

rakennuttajat ja kiinteistöjen omistajat eivät ole kiinnostuneita älykkäistä

valaistusohjausjärjestelmistä niiden eduista huolimatta.
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2 Valtion toimitilat

2.1 Yleistä

Suomen valtion kiinteistöomaisuuden arvo on noin 4,5 miljardia euroa. Rakennusten

lukumäärä on noin 10 200 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala noin 6,5 miljoonaa neliömetriä.

Valtion toimitilakustannukset olivat vuonna 2015 noin 900 miljoonaa euroa, josta Senaatti-

kiinteistöjen osuus oli 550 miljoonaa. (Senaatti-kiinteistöt 2016.) Toimitilakustannukset

muodostivat noin 1,7 % valtion kokonaismenoista. Saman suuruusluokan menoeriä olivat

esimerkiksi oikeustoimi (901 miljoonaa), opintotuki (916 miljoonaa) ja asumistuki (847

miljoonaa).

Valtio on katsonut tarpeelliseksi linjata yksityiskohtaisesti omia tilojaan koskevat vaatimukset

ja tavoitteet. Valtion ensimmäinen toimitilastrategia julkaistiin 2005. Se uudistettiin 2014,

jolloin laadittiin myös Senaatti-kiinteistöjen vuosien 2015–2018 liiketoimintastrategia.

Valtion toimitilastrategian mukaan toimitilojen tulee ensisijaisesti tukea tuloksellista

toimintaa. Niiden kehittämisellä edistetään parempia työsuorituksia ja parannetaan

kustannustehokkuutta. Ratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä

valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus. (Valtioneuvosto 2014.)

Valtionhallinnon nykyinen toimitilakäyttö ylittää asetetun tavoitteen vuosittain noin sadalla

miljoonalla eurolla. Valtion toimitilastrategian mukaan kustannusero on kurottava umpeen.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut siihen, että asetettu säästötavoite saavutetaan

kahdeksassa vuodessa. (Senaatti-kiinteistöt 2014.) Toisin sanoen valtion

toimitilakustannusten tulee alentua vuosi vuodelta siten, että vuonna 2022 ne ovat enintään

800 miljoonaa euroa.

2.2 Senaatti-kiinteistöjen strategian painopistealueet

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, jonka asema on määritelty laissa (Laki valtion

liikelaitoksista 1062/2010). Senaatti-kiinteistöt on yksi suurimmista kiinteistöalan toimijoista

Suomessa. Se toimii valtionhallinnon sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana,

tavoitteena yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehdä Suomen valtiosta uusien työnteon

tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiassa tunnistetaan sekä käynnissä oleva työtapojen

muutos että valtion tukala taloudellinen tilanne, jotka molemmat kannustavat tilankäytön

voimakkaaseen tehostamiseen. Valtion työympäristötarpeet ovat muuttuneet pysyvästi.
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Toimintaympäristöön vaikuttavat myös sähköisen asioinnin lisääntyminen, älykkään

teknologian käyttöönotto ja energiatehokkuuden vaatimusten tiukentuminen. (Senaatti-

kiinteistöt 2014.)

Kuva 1. Senaatti-kiinteistöjen avainluvut (Senaatti-kiinteistöt 2014).

Senaatti-kiinteistöjen vastuulla oleva vuosittainen sadan miljoonan euron säästötavoite on

mittava ja edellyttää poikkeuksellisia ratkaisuja sekä ennakkoluulotonta uusien ideoiden

käyttöönottoa.
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3 Työympäristöt
Avainsanoja työympäristöjen kustannusten alentamisessa ovat tilatehokkuus,

energiatehokkuus ja työn tuottavuus. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa perinteisellä

talotekniikalla. Energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi säädön tarkkuutta

parantamalla ja ohjaamalla järjestelmien käyntiaikoja ja -tehoja hetkellisen käyttötarpeen

perusteella. Tilatehokkuutta voidaan parantaa muun muassa tekniikan muunneltavuudella,

joka sallii tilojen erilaiset käyttötavat ja vaihtelevat henkilömäärät. Työn tuottavuuteen taas

pystytään vaikuttamaan työtilojen olosuhteiden kautta.

3.1 Tilatehokkuuden parantaminen

Toimistotilojen tilankäytön tehokkuutta kuvaa neliömäärä, jonka organisaatio tarvitsee

työntekijää kohden. Tilatehokkuuden parantaminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään

aiempaa suuremman ihmismäärän mahduttamista pienempiin tiloihin tai työhuoneiden

saneeraamista avokonttoreiksi. Se sisältää myös työtapojen ja työroolien uudistamista sekä

esimerkiksi etätyön mahdollisuuksien parantamista.

Nykyaikainen työympäristö koostuu tilaratkaisuista, jotka tukevat erilaisia käyttötilanteita ja

vaihtelevia käyttäjämääriä. Toimitilat koostuvat yhteistyötiloista, sisäisistä ja ulkoisista

neuvottelutiloista, ryhmätyö- ja vetäytymistiloista, asiakaspalvelutiloista ja niin edelleen.

Asiakkaiden palvelu- ja toimintaprosessit sanelevat tilojen määrät ja muodot ja ne

määritellään yhteistyössä käyttäjäorganisaation kanssa. (Senaatti-kiinteistöt 2016.)

Tilojen uudenlaiseen käyttöön ohjaavat paitsi kustannussäästöt, myös työn tekemisen

tapojen muutos, työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen ja teknologioiden kehittyminen. Tiloilta

edellytetään elämyksellisyyttä, monikäyttöisyyttä ja käyttäjälähtöisyyttä. Digitaaliset tilat,

sosiaalisen median työkalut, yhteistyövälineet ja videoneuvottelujärjestelmät ovat tulleet

yhtä tärkeiksi tai jopa tärkeämmiksi kuin fyysiset tilat. Tietotyö on muuttunut

monimuotoiseksi ja -paikkaiseksi. (Tekes 2011.)

Rapal Oy toteutti kesällä 2014 käyttöastetutkimuksen 11:ssa pääkaupunkiseudulla

toimivassa suuryrityksessä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 60 miljardia euroa.

Tutkitut yritykset olivat muita suomalaisyrityksiä tehokkaampia tilankäyttäjiä, mutta

kansainvälisessä vertailussa ne eivät pärjänneet. Eurooppalaiskaupungeista tehokkainta

tilankäyttö oli Lontoossa (10 m²/työpiste), kun tutkittujen yritysten tilatehokkuus oli

keskimäärin 18,1 m² työpistettä kohden. (Rapal 2014, Kuljanin 2014.)
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Tekesin Käyttäjälähtöiset tilat (2011) -raportin mukaan Suomen tehottomin toimistotilan

käyttäjä oli valtio 35 m²:llä henkilöä kohden. Yksityisen sektorin tilankäyttö oli noin 20 m² /

henkilö tavallisissa toimistotiloissa ja noin 15 m² / henkilö mobiilitoimistoissa. (Tekes 2011,

35.)

Myös toimitilojen kustannukset vaihtelevat suuresti eri maissa. Kansainvälisen DTZ Research-

tutkimuslaitoksen vuonna 2014 julkaiseman raportin mukaan maailman 15. kalleimmat

tilakustannukset olivat Helsingissä, jossa keskimääräinen tilakustannus oli 9 225 € työpistettä

kohden vuodessa. (Kuljanin 2014.)

Rapalin tutkimuksessa työpisteiden käyttöaste oli keskimäärin noin 51 %. Kokoushuoneiden

käyttöaste oli vain noin 39 % ja ne olivat useimmissa yrityksissä reilusti ylimitoitettuja.

Laskennallinen säästöpotentiaali oli tutkituissa yrityksissä noin neljä miljoonaa euroa

vuodessa pelkillä hukkaneliöillä laskettuna. Rakennusportfoliotasolla säästöt voisivat kohota

kymmeniin tai portfolion koosta riippuen jopa satoihin miljooniin euroihin. (Rapal 2014.)

Senaatti-kiinteistöillä ei ole tilatyyppikuvauksia, joita sovellettaisiin kaikissa kohteissa. Siksi

suunnitteluratkaisut ovat pitkälti räätälöityjä. Tavoiteasetanta perustuu

valtiovarainministeriön asettamiin tilatehokkuusvaatimuksiin (uudet rakennukset 15

m2/työntekijä ja vanhat 18 m2/työntekijä) sekä käyttäjäorganisaation toiminnan asettamiin

reunaehtoihin (Senaatti-kiinteistöt 2014).

Tilatehokkuuden parantumisella tavoitellaan myös yksittäisen työntekijän hiilijalanjäljen

pienentymistä. Esimerkiksi Tekesin toimitilojen työympäristöprojektissa luodun mobiilin

monitilatoimistokonseptin arvioidaan tehostaneen tilankäyttöä 40 %. Kun kiinteistön

energiatehokkuutta samalla parannettiin, pieneni toimitilojen aiheuttama hiilijalanjälki

arviolta 70 %. (Tekes 2011, 38.)

Tekesin (2011) mukaan pelkkä tilankäytön tehokkuuden mittaus ei anna riittävän tarkkaa

tietoa päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi on tunnistettava, keitä tilankäyttäjät todellisuudessa

ovat.  Käyttäjälähtöiset tilat -julkaisussa (mts. 26–27) työntekijät on jaettu neljään tyyppiin:

ankkureihin, yhdistäjiin, verkostoitujiin ja navigaattoreihin. Näistä ankkuri tarkoittaa

työntekijää, joka työskentelee lähes jatkuvasti työpisteellään. Yhdistäjä on satunnaisesti

työpistettään käyttävä työntekijä. Verkostoituja taas viettää keskimäärin puolet ajastaan

toimiston ulkopuolella kokouksissa ja asiakastapaamisissa. Navigaattori käy toimistolla

harvakseltaan, mahdollisesti vain joitakin kertoja kuukaudessa. (Tekes 2011.)
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3.2 Olosuhteiden hallinta

Rakennusmääräyskokoelman osan D2 (2010) mukaan rakennus on suunniteltava ja

rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. D2 määrittelee

tavoitearvoja erilaisissa tiloissa noudatettaville sisäolosuhteiden suureille, sekä antaa

teknisiä suunnittelu- ja toteutusohjeita LVI-järjestelmille.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten

terveyteen ja hyvinvointiin. Sisäilman epäpuhtauksille altistuminen heikentää terveyttä ja voi

aiheuttaa esimerkiksi hengityselinten sairauksia, allergioita ja ärsytystä (WHO 2000).

Sisäolosuhteilla tiedetään olevan myös merkittävä vaikutus toimistotyön tuottavuuteen.

Risto Kososen (2014) mukaan tuottavuustekijät voidaan jakaa neljään kategoriaan: työpaikan

sosiaaliset suhteet, organisaation toimivuus, työntekijän henkilökohtaiset tekijät sekä

sisäympäristö. Edelleen sisäympäristö voidaan jakaa termisiin olosuhteisiin, ilmanlaatuun,

akustiikkaan ja valaistustasoon.

Ilmanlaadun suhdetta työn tuottavuuteen on tutkittu runsaasti. Esimerkiksi Pawel Wargockin

ym. (2000) mukaan työhuoneen ilmavirran nostaminen viidestä litrasta kolmeenkymmeneen

litraan sekunnissa nostaa työn tuottavuutta keskimäärin kolme prosenttia. Ilmanlaatua

huonontavat CO2-pitoisuuden lisäksi sisäilman epäpuhtaudet, joita ovat tyypillisesti

rakenteiden, kalusteiden, laitteiden ja ihmisten tuottamat emissiot. Helpoin ja yleisimmin

käytetty keino haitallisten epäpuhtauksien poistamiseen on ilmamäärien lisääminen. Sillä on

kuitenkin rajansa. Etenkin kevyesti pukeutunut henkilö alkaa ilmamäärän noustessa kärsiä

vedon tunteesta.

Toisena keskeisenä sisäilman laatutekijänä pidetään työympäristön lämpötilaa. Olli Seppäsen

(2004) mukaan työsuoritus heikkenee lämpötilan kohotessa siten, että tuottavuus laskee

Rakennusprosessin keskeinen tavoite on
tuottaa ihmisille hyvät sisäolosuhteet. Jos siinä
epäonnistutaan, voidaan perustellusti sanoa,
että koko rakennusprojekti on epäonnistunut.

Timo Kauppinen, 2015
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noin 2 % astetta kohti kun lämpötila ylittää 25 °C (mts. 547). Myös eräissä muissa

tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia.

Työterveyslaitos (TTL) suoritti vuosina 2009–2012 mittavan empiirisen työympäristö-

tutkimuksen, jonka loppuraportti julkaistiin 2012. Tutkimuksen tulokset poikkeavat

oleellisesti aiempien vastaavien tutkimusten tuloksista. Korkealla lämpötilalla ei todettu

olevan merkitsevää vaikutusta psykomotorisiin suorituksiin (konekirjoitukseen),

tarkkaavaisuuteen, työmuistitoimintoihin eikä oppimiseen. Tosin työmuistin havaittiin

kuormittuvan 29,5 °C tilanteessa noin 3 tunnin altistuksen jälkeen hieman neutraalia

lämpötilaa enemmän. Tilanteiden välinen ero oli kuitenkin hyvin pieni. Itsearvioituun

suoriutumiseen tai koettuun tehtävien vaikeuteen lämpötilalla ei ollut juurikaan vaikutusta.

(Hongisto ym. 2012, 16.)

Tutkimustulosten erilaisuus voi johtua siitä, että TTL:n tutkimukseen osallistui ainoastaan

tietotyötä tekeviä henkilöitä. Aiemmissa tutkimuksissa on yleensä ollut mukana laajempi

työtehtävien kirjo (muun muassa puhelinpalvelukeskus). Lisäksi TTL tutki pelkästään korkean

työympäristön lämpötilan lyhytaikaista (noin 3 h) vaikutusta. Toisaalta tämä vastaa

normaalia työpäivää, sillä lounastauko yleensä katkaisee työpäivän kahteen 3,5 – 4 h jaksoon.

Tulosten hajonnasta voidaan päätellä, ettei sisälämpötilan vaikutusta tietotyön

tuottavuuteen vielä ole tutkittu riittävästi. Sitä ei voida jättää huomiotta, mutta sen

merkitystä tuottavuuden osatekijänä tulee arvioida kriittisesti.

Viime aikoina on alettu lisääntyvässä määrin kiinnittää huomiota niin kutsutun

lämpöviihtyvyyden vaikutukseen työn tuottavuuteen. Pekka Tuomaalan (2013) mukaan

ihmisen lämpöaistimuksen ulkoisia reunaehtoja ovat ympäröivän tilan suureet: ilman ja

pintojen lämpötilasta määräytyvä operatiivinen lämpötila, sisäilman paikallinen liike ja ilman

suhteellinen kosteus.

Tuottavuus on korkeimmillaan lämpöviihtyvyysindeksin ollessa välillä -0,5 (hieman viileä) – 0

(neutraali). Haasteena on se, että lämpöaistimus on erilainen eri ihmisillä. Lämpöaistimus

riippuu yksilöllisestä anatomiasta ja fysiologiasta. Merkitseviä tekijöitä ovat esimerkiksi

sukupuoli, ikä, painoindeksi ja lihaksikkuus, joilla kaikilla on vaikutusta ihmisen eri

kudostyyppien (luu, lihas, rasva ja iho) määriin. Siten toinen henkilö voi palella ja toinen

hikoilla samoissa olosuhteissa. (Tuomaala 2013.) P. Ole Fangerin klassisen

lämpöviihtyvyystutkimuksen mukaan henkilökohtaisista eroista johtuen lämpöolot eivät

koskaan voi miellyttää kaikkia, vaan tyytymättömien osuus on aina vähintään 5 % (P. Ole

Fanger 1970.)
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Kuva 2. Sisäilmaston osatekijät (Kauppinen 2015).

Olosuhteita pyritään hallitsemaan mittaamalla tiloista määrättyjä suureita, jotka kuvaavat tai

joilla on vaikutusta ihmisten viihtyvyyteen. Kiinteistön omistaja, kiinteistön käyttäjä ja

ylläpito-organisaatio asettavat näille mittauksille erilaisia tavoitteita. Omistaja on

useimmiten kiinnostuneempi käyttäjätyytyväisyydestä kuin siitä, pysyvätkö olosuhteet joka

hetki asetusarvojen rajoissa. Käyttäjäpalaute onkin noussut kolmanneksi tärkeäksi mittariksi

anturidatan ja energiankulutustiedon rinnalle.

Käyttäjien kiinnostuksen kohteet ovat pääsääntöisesti samoja, joita suomalaiset useimmiten

tarkkailevat myös kotioloissaan. Eniten kiinnostavat oman työtilan lämpötila ja

ulkolämpötila. Näiden tietojen saattaminen käyttäjien ulottuville ei välttämättä edellytä

monimutkaista teknologiaa tai kehittynyttä käyttöliittymää. Sisälämpötilan saa selville

tavallisella lämpömittarilla. Paikallissää löytyy helposti nettipalvelusta, eikä sitä pelkän

yleisen kiinnostavuuden vuoksi kannata tuottaa omalla sääasemalla.

Viime aikoina käyttäjiä ovat alkaneet kiinnostaa myös huoneilman epäpuhtaudet. Tähän

saakka ei ole ollut saatavilla anturia, joka olisi kyennyt luotettavasti mittaamaan sisäilman

terveellisyyteen vaikuttavia suureita, kuten esimerkiksi määrättyjen partikkeleiden ja VOC-

kaasujen pitoisuuksia. Viime aikoina myös kaasuantureita on alkanut tulla markkinoille.
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Näiden käyttöön on toistaiseksi syytä suhtautua varauksellisesti, sillä varsinkin VOC-

mittausten tulosten analysointi ja tulkinta edellyttävät erikoisosaamista.

Kiinteistön ylläpito-organisaatio puolestaan käyttää mittaustietoa päivittäin rakennuksen

sisäolosuhteiden ja energiankäytön hallintaan. Tärkeimpiä tietoja ovat huone- ja

kerroskohtaiset lämpötilat, sekä energiankulutuksen poikkeamat ja sähkön pohjakuormat.

Käyttäjätyytyväisyydellä on suuri merkitys myös kiinteistönhoidolle, sillä joissakin

tapauksissa se vaikuttaa kiinteistönhoidosta maksettavan palkkion suuruuteen.

Käyttäjätyytyväisyyttä arvioidaan käyttäjäpalautteen avulla. Tulosten analysointi on

kuitenkin usein haasteellista. Ongelman laadun ja laajuuden ymmärtäminen edellyttää hyvää

kohteen tuntemusta. Esimerkkinä tästä voi toimia pienellä alueella ilmenevä

olosuhdeongelma, joka aiheuttaa prosentuaalisesti suuren määrän negatiivista palautetta

sinänsä pieneltä vastaajajoukolta. Olosuhteisiin tyytyväinen suuri enemmistö ei välttämättä

anna palautetta lainkaan.  Käyttäjäpalaute ja mittaustieto ovat myös toisinaan yhteneviä ja

toisinaan ristiriitaisia, mikä osaltaan vaikeuttaa tulosten tulkintaa.

Merkittävä osa palautteesta voi myös jäädä saamatta esimerkiksi hankalan käyttöliittymän

takia, mikä heikentää tulosten painoarvoa. Hyviä menetelmiä käyttäjäpalautteen

keräämiseen ovat kauppojen palvelutiskiltä tutut ”happy or not” -napit (JL) tai QR-koodit,

joilla palautetta voi antaa yhdellä napinpainalluksella tai lukemalla QR-koodi kännykällä.

3.3 Energiankäytön hallinta

Työympäristöt ja asuminen ovat kaikkialla teollistuneessa maailmassa merkittäviä

energiankuluttajia. Suomen energiankulutuksesta rakennuksissa kuluu noin 40 %

(Ympäristöministeriö 2015). Valtiolla on edelläkävijän rooli suomalaisella kiinteistöalalla.

Tästä syystä valtion kiinteistöjen energiankulutusta seurataan tarkasti ja

kokonaiskulutusmäärien raportointi on julkista.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin. Sen

lyhyen aikavälin tavoitteena on Euroopan Unionin (EU) energiatavoitteista johdettu

energiansäästötavoite, joka alentaa sekä sähkö- että lämpöenergian kulutusta

toimistotaloissa kuusi prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä.

(Senaatti-kiinteistöt 2015.)

EU tarkensi ilmasto- ja energiapolitiikkaansa vuonna 2009 niin kutsutuilla 20-20-20-

tavoitteilla. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoteen 2020 mennessä tulisi 20 % EU:n
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energiankulutuksesta saada uusiutuvista lähteistä, kasvihuonekaasupäästöjä tulisi olla 20 %

vähemmän ja energiatehokkuuden tulisi olla 20 % parempi. Suomen uusiutuvan

energiankulutuksen tavoitteeksi tuli tästä poiketen 38 %. Senaatti-kiinteistöt ei toistaiseksi

ole täsmentänyt omia tavoitteitaan uudemman direktiivin mukaisiksi.

Energiankäytön hallinnan onnistuminen edellyttää, että rakennus on rakennettu hyvin ja että

se toimii energiatehokkaasti. Inger Andersenin (2014) mukaan energiatehokas rakentaminen

perustuu rakennuksen ja sen järjestelmien lämpöhäviöiden minimoimiseen. Tähän pyritään

esimerkiksi hyvällä ulkovaipan lämmöneristyksellä ja tiiviydellä, ikkunoiden

aurinkosuojauksella ja tehokkaalla ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla. Lisäksi tehostetaan

energiankäyttöä muun muassa hyödyntämällä ilmaisenergiaa, hankkimalla

energiatehokkaita laitteita, siirtymällä tarpeenmukaiseen käyttöön ja näyttämällä kulutuksia

käyttäjille. Lopuksi valitaan alhaista energiankulutusta vastaava energiantuotantomuoto.

Tämä rakenne on esitetty kuvan 3. Kioto-pyramidissa. Mainittujen tekijöiden lisäksi

energiatehokkuuteen vaikuttavat myös rakennuksen tilatehokkuus ja käyttöaste. (Andersen

2014.)

Kuva 3. Kioto-pyramidi: Energiatehokkaan rakentamisen portaat (Andersen 2014).

Valtion palveluksessa on likimäärin 77 000 työntekijää, joista noin 50 000 on sijoittunut

Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimiin tiloihin. Heistä arviolta neljä viidesosaa eli 40 000 tekee

toimistotyötä. Keskimääräinen valtion työntekijän palkka oli Tilastokeskuksen elokuussa



23

2015 julkaiseman tilaston mukaan noin 3 482 euroa kuukaudessa (Tilastokeskus 2015). Kun

huomioidaan palkan sivukulut, päädytään noin 2,5 miljardin euron vuosikustannukseen.

Senaatti-kiinteistöjen omasta budjetistaan kustantama energiankäyttö puolestaan oli

vuonna 2014 noin 23 miljoonaa euroa. Vajaan yhden prosentin muutos valtion

työntekijöiden suorituskyvyssä vastaa siis Senaatti-kiinteistöjen vuosittaista

energiankustannusta.

Edellä esitetty kustannusvertailu osoittaa selvästi, ettei energiansäästöä kannata tavoitella

sisäolosuhteiden kustannuksella. Toisaalta tuloksesta voidaan päätellä, että valtion

kokonaisedun näkökulmasta muutaman prosentin energiankulutuksen kasvu tulisi hyväksyä,

jos sillä pystyttäisiin parantamaan työn tuottavuutta.

Tietotyötä tekevät ihmiset viettävät työpisteissään vain noin 40 % työajastaan (Tekes 2011,

37). Vuodessa on keskimäärin 230 työpäivää, kun huomioidaan lomat ja arkipyhävapaat. Jos

työpäivän pituudeksi oletetaan 7,5 tuntia, saadaan että tavallinen tietotyöläinen viettää

työpisteessään 0,4 x 230 x 7,5 = 690 tuntia vuodessa. Tämä on vuoden 8 760 tunnista alle 8

%. Muun ajan työpiste on periaatteessa tarpeeton ja aiheuttaa turhia tilakustannuksia.

Työn tuottavuuden näkökulmasta on luonnollisesti oleellista keskittyä tuottamaan parhaat

mahdolliset työskentelyolosuhteet sille ajalle, jonka työpiste on käytössä. Paradoksaalisesti

rakennuksen energiankulutukselle taas on merkittävin juuri se noin 92 %, jolloin työpistettä

ei käytetä.

3.4 Yhteenveto

Työympäristöjen sisäolosuhteet ovat moniulotteinen ja monimutkainen kokonaisuus, jossa

kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa, alkaen rakennuksen kuoresta ja päättyen sitä käyttäviin

ihmisiin. Tyhjää rakennusta voikin verrata koneeseen, joka on suhteellisen yksinkertainen

rakentaa ja käyttää energiatehokkaasti. Ongelmia syntyy, kun konetta aletaan kuormittaa eli

käyttää rakennusta varsinaiseen tarkoitukseensa ihmisten työskentelytilana.

Haasteellisuutta lisää se, että ihmiset kokevat ympäristönsä eri tavoin fyysisistä

ominaisuuksistaan, pukeutumisestaan ja työtehtävistään johtuen. Teknisten mittareiden

rinnalle ovatkin nousseet ”ihmisanturit”, joilla saadaan kerättyä subjektiivista palautetta

sisäolosuhteista. Kaikille sopivia sisäolosuhteita ei kuitenkaan ole olemassa, joten

parhaimmillaankin on tyydyttävä enemmistöä tyydyttävään kompromissiin. Tilannetta on

mahdollista parantaa siten, että rakennuksen eri osiin luodaan sähköisen talotekniikan avulla

erilaisia sisäolosuhteita, jolloin kukin voi hakeutua itselleen sopivimpaan ympäristöön.
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4 Sähköinen talotekniikka

4.1 Rakennusautomaatiojärjestelmät

Rakennusautomaatio on laajasti tulkittuna lakisääteinen järjestelmä. Maankäyttö- ja

rakennuslaissa (132/1999) edellytetään, että rakennuksen säätö- ja mittausjärjestelmät

omalta osaltaan edesauttavat suunnitellun energiatehokkuuden saavuttamista ja

energiankulutuksen seuraamista. Rakennusautomaatio vaikuttaa myös Suomen

rakentamismääräyskokoelman osien D2, D3 ja D5 taustalla. Vaikka sitä ei suoraan

mainitakaan, rakennusautomaatiolla on keskeinen rooli useiden määräyskohtien

toimeenpanossa. Rakennusautomaatiolla hallitaan pääosaa elinkaarikustannuksista, sillä

jopa 75 % kustannuksista syntyy rakennuksen käytön aikana.  Sen hankintakustannus on

kuitenkin tavallisesti korkeintaan parin prosentin luokkaa rakentamisen

kokonaiskustannuksista.

Talotekniset järjestelmät toimivat pääosin täysin automaattisesti, mutta kukin pelkästään

omalla teknisellä osa-alueellaan. Järjestelmäintegraatiot ovat harvinaisia. Taloteknisiä

järjestelmiä ei ole alun perin suunniteltu toimimaan verkossa, joten niiden

tiedonsiirtoprotokollat ovat usein erityyppisiä.

Talotekniselle suunnittelulle on tyypillistä jyrkkä toimialajako sähkö-, LVI- ja rakennus-

automaatiosuunnitteluun. Tämä johtuu sekä talotekniikka-alan konservatiivisuudesta että

lainsäädännössä talotekniikalle asetettujen ohjeiden joustamattomuudesta. Sähkö- ja

rakennusautomaatiosuunnittelijat eivät myöskään pyri aktiivisesti etsimään mahdollisuuksia

suunnittelemiensa järjestelmien integroimiseen.

Eri valmistajien laitteiden tekninen yhteensopimattomuus johtuu pääosin erilaisten

standardien noudattamisesta. Talotekniikan standardoinnissa on käytetty

sovellusympäristöjen jakoa koteihin (HBES) ja toimistorakennuksiin (BACS). Siksi myös

rakennusautomaation standardoimistyö on jakaantunut usean standardointijärjestön

tehtäväksi. Lisäksi väylätekniikkaan liittyvät määrittelyt on tehty teollisuusjärjestöissä ja

valmis konsepti on tuotu standardoimisjärjestön äänestykseen, jossa siihen ei enää ole tehty

muutosehdotuksia vaan se on joko hyväksytty tai hylätty sellaisenaan (SFS-käsikirja 670-5).

BACnet KNX LonWorks Modbus DALI M-Bus EnOcean

ISO

16484-5

ISO

14543-3

ISO

14908-1

- IEC

62386

EN

13757

ISO

13543-3-10

Taulukko 1. Eräitä rakennusautomaatiojärjestelmien standardeja
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Senaatti-kiinteistöjen rakennusten eri-ikäisyydestä ja vaihtelevasta varustelutasosta johtuen

rakennusautomaatiojärjestelmien tuotemerkki- ja laitekirjo on laaja, samoin järjestelmien

ikähaarukka. Myös järjestelmien toteutustapa, varustelutaso, toimintatarkkuus ja

suorituskyky vaihtelevat suuresti. Tästä johtuen rakennuksissa esiintyy sisäolosuhteisiin

liittyviä ongelmia, jotka olisi mahdollistaa ottaa haltuun tarkempaan mittaukseen ja

analysointiin perustuvalla säädöllä.

Edellä manintuista syistä Senaatti-kiinteistöissä tehtiin vuonna 2015 strateginen linjaus

sisäolosuhteiden hallinnan parantamisesta. Tavoitteena oli ensisijaisesti ottaa haltuun

ongelmarakennusten painevaihteluista johtuvat vuotoilmaongelmat ja toissijaisesti parantaa

sisäolosuhteiden pysyvyyttä ja laadun seurantaa. Eri puolilla Suomea käynnistettiin

projekteja, joissa lisättiin merkittäviä määriä antureita olemassa oleviin

rakennusautomaatiojärjestelmiin. Asennettavien lisäantureiden määrän oli kohteesta

riippuen 50 - 200 kpl. Vuonna 2015 lisäanturointi toteutettiin 10 kiinteistöön ja vuonna 2016

tullaan toteuttamaan noin 20 kiinteistöön. Saman verran on tarkoitus toteuttaa myös vuonna

2017. Erillisprojektien lisäksi lisäanturointia tehdään korjaushankkeiden yhteydessä.

Lisäanturointi ei kuitenkaan ratkaise seuraavia rakennusautomaatiojärjestelmissä ilmeneviä

ongelmia ja puutteita:

1. Rakennusautomaatio ei ole ominaisuuksiltaan tiedonkeruujärjestelmä vaan

prosessiohjausjärjestelmä, jota käytetään ohjaukseen ja säätöön. Kuitenkin valvomon

käyttöjärjestelmä on käytettävyys- ja ylläpitosyistä yleensä MS Windows, jota ei ole

suunniteltu prosessiohjaukseen.

2. PC-tietokoneen kapasiteetti ja nopeus eivät riitä suuren datamäärän keräämiseen ja

mittaustiedon pitkäaikaiseen varastointiin.

3. Järjestelmän ylläpitokustannus kasvaa laajennusten myötä, sillä järjestelmää on

ylläpidettävä, jotta haluttu ohjausvaikutus voidaan varmistaa.

4. Lisäanturien hankinnoissa pyritään suoraviivaisuuteen, joka johtaa yleensä alkuperäisen

järjestelmätoimittajan käyttämiseen. Rakennusautomaatioyritysten toimitus- ja

palvelukyky on heikko esimerkiksi osaajien puutteen takia ja hinnat ovat korkeita.

Kysynnän voimakas kasvu ja lisäpalveluvaateet tulevat todennäköisesti nostamaan

palveluhintoja entisestään.

5. Mittaustiedon oikeellisuutta ei jatkossakaan auditoida, vaan reagointi kohdistuu vasta

selvästi vääriin mittaustuloksiin.
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6. Järjestelmän suorituskyky ja ominaisuudet eivät parane eikä ohjelmiston ”älykkyys”

lisäänny.

7. Automaatioratkaisujen kirjo ei vähene, eikä ratkaisu mahdollista keskitettyä hankintaa tai

ylläpitoa. On olemassa vaara, että ylläpitokustannukset kasvavat, kun antureiden määrä

kasvaa ja vanhoihin ohjelmistoihin tehdään lisäyksiä ja muutoksia.

8. Nykyisten järjestelmien täydentäminen sitouttaa pitkäaikaisesti vanhaan teknologiaan ja

vähentää tarvetta uudentyyppisten, älykkäiden ratkaisujen etsimiseen.

Senaatti-kiinteistöt on omassa toiminnassaan ohjeistanut, että rakennusautomaation

etäkäyttö- ja valvontayhteyksiin saa käyttää vain Viestintäviraston hyväksymää, salattua

tietoliikenneliittymää. Tällaisia liittymiä ovat esimerkiksi Sonera Alerta, ISS ipHSJ yms.

julkisesta internet-verkosta erotetut verkot. Rakennusautomaation tietoturvaa on käsitelty

kohdassa 5.10.

4.2 Valaistusjärjestelmät

Toimistotilojen valaistusta voidaan ohjata useilla eri menetelmillä. Perinteisesti käytetään

ovien läheisyyteen ja kulkureittien varrelle asennettuja kytkimiä tai himmentimiä. Teoriassa

ratkaisulla päästään erittäin hyvään energiatehokkuuteen, mutta käytännössä niin ei

useinkaan tapahdu. Ratkaisun suurin puute on sen riippuvuus ihmisen käyttäytymisestä, sillä

kaikki ohjaustoimenpiteet on suoritettava manuaalisesti. Käytännössä tämä johtaa

valaistuksen tarpeettomaan käyttöön, sillä valot sytytetään useammin turhaan kuin jätetään

kokonaan sytyttämättä. On ollut tarpeellista kehittää automaattisia ohjausratkaisuja, joilla

manuaalisten toimenpiteiden tarvetta on pyritty minimoimaan.

Valaistuksen automaattinen ohjaus voidaan toteuttaa esimerkiksi läsnäolotunnistuksella,

päivänvalo-ohjauksella, kello-ohjauksella tai näitä yhdistelemällä. Ohjausratkaisu voidaan

toteuttaa myös erilaisia ohjaustapoja yhdistävällä keskitetyllä ohjausjärjestelmällä.

Pisimmälle kehitetyt järjestelmät mahdollistavat valaisimien yksilöllisen ohjauksen ja

erilaisten antureiden, kuten läsnäolo- tai valaistusvoimakkuusanturin, käyttämisen sekä

valaistusjärjestelmän liittämisen osaksi älykästä tietoverkkoa.

Automaattisilla ohjauksilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä valaistuksen energia-

että ylläpitokustannuksissa. Pramod Bhusal (2009) on todennut, että verrattuna

manuaaliseen ohjaukseen keskimääräinen energiansäästö oli noin 40 % huoneessa, jossa oli

läsnäolo- ja päivänvalo-ohjaus, sekä 22 % huoneessa jossa oli läsnäolo-ohjaus, manuaalinen

kytkin ja himmennys (Bhusal 2009, 24).
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Valaistuksen merkitystä toimistotyön tuottavuuteen on myös selvitetty useissa

tutkimuksissa. Aalto-yliopiston Tuottavan toimistotyön valaistusraportissa (2003) mainitaan

tuottavan valaistuksen osatekijöiksi valomäärä, pintojen luminanssit, häikäisy ja valon

koostumus (Halonen ym. 2003).

Työympäristön valomäärän lisääminen yli riittävän tason ei paranna työn tuottavuutta. Se voi

päinvastoin lisätä kiusahäikäisyä ja kontrastieroja, vaikeuttaen siten itse työsuoritusta.

Tärkeintä on toteuttaa valaistusolosuhteet, joissa työntekijä viihtyy ja kykenee suoriutumaan

työtehtävistään ilman ongelmia. Mitä vähemmän henkilön tarvitsee kiinnittää huomiota

valaistukseen, sitä onnistuneempi sen toteutus on.

Senaatti-kiinteistöillä ei ole ohjeistusta valaistuksen suunnitteluun tai toteutukseen.

Ratkaisut räätälöidään kohteen ja asiakkaan toiveiden mukaisesti kyseisen

rakennushankkeen vastuuhenkilöiden ohjauksessa. Valaistusstandardien noudattamista

suositellaan, mutta niiden lisäksi valaistukselle ei tällä hetkellä ole asetettu mitään

erityistavoitteita. Valaistusolosuhteille ei myöskään ole luotu laadunvarmistusmenettelyä.

Senaatti-kiinteistöt osoittaa tilojen käyttäjille vuosittaisen käyttäjäkyselyn, jossa

tiedustellaan käyttäjien kokemuksia ja mielipiteistä toimitiloistaan. Käyttäjäkyselyitä on

toteutettu lähes saman sisältöisinä vuodesta 2005 alkaen. Seuraavassa perehdytään vuoden

2016 käyttäjäkyselyssä saatuun valaistusta koskevaan palautteeseen. Vastaajina oli yhteensä

8 086 valtion työntekijää.

Tyytyväisyys valaistukseen sai keskimäärin 3,75 pistettä 1-5 pisteen asteikolla. Tulosta

voidaan pitää varsin hyvänä. Puutteita oli kuitenkin melko runsaasti. Niistä osa oli niin

huomattavia, että niiden voidaan olettaa haittaavan vastaajan päivittäistä työsuoritusta tai

ainakin heikentävän merkittävästi työviihtyvyyttä. Vastanneista 1 031 (12,8 %) antoi

valaistukselle arvosanan 1 tai 2. Heillä oli mahdollisuus valita kolmesta vaihtoehdosta syy

tyytymättömyyteensä. Vastaajista 543 (52,7 %) piti valaistuksen tasoa liian heikkona, 193:n

(18,7 %) mielestä se oli liian kirkas ja 295 (28,6 %) kärsi eriasteisesta häikäisystä. Keskenään

samanlaiset ongelmat (esimerkiksi liian heikko valaistus) keskittyivät vastausten perusteella

samoihin kiinteistöihin. Merkillepantavaa oli, että heikkoja arvosanoja saivat yhtälailla niin

uudet kuin vanhatkin kiinteistöt.

Valaistusta koskevia vapaita kommentteja saatiin yhteensä 505 kappaletta. Näistä 275 kpl

(54,5 %) koski valaisimien sijoittelua työpisteeseen nähden tai sen aiheuttamia heijastuksia

näytöiltä tai työpöydiltä. Seuraavaksi eniten palautetta saatiin automaattisesti väärään
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aikaan säätyvistä, sammuvista ja syttyvistä valoista sekä siitä, ettei valaistukseen voinut itse

vaikuttaa. Tähän aihealueeseen liittyviä palautteita oli yhteensä 89 kpl (17,6 %).

Käyttäjäpalautteen perusteella suurimmat ongelmat aiheutuivat valaisimien

epäonnistuneesta sijoittelusta työpisteeseen nähden, sekä virheellisesti tai epäloogisesti

toimivasta ohjauksesta. Suurin osa negatiivisesta palautteesta koski monitoimitiloja. Osa

niistä oli tehty alusta alkaen avotilaksi ja osa oli muutettu väliseiniä purkamalla siten, että

valaisimet oli jätetty alkuperäisille paikoilleen.

Yleisin ohjaukseen liittyvä ongelma on valojen sammuminen, vaikka tilassa on edelleen

työntekijöitä. Suurin syy tähän on yleensä vääränlainen ja/tai työpisteiden kannalta väärään

paikkaan sijoitettu läsnäolotunnistin. Toinen merkittävä syy on liian monimutkainen

käyttöliittymä, jota työntekijät eivät osaa käyttää. Puutteellisesti toteutettu automatiikka

poistetaan usein käytöstä sen jälkeen, kun työntekijät ovat kyllästyneet virhetoimintoihin,

mikä johtaa valaistuksen tarpeettomaan käyttöön.

4.3 Sähkönjakelujärjestelmät

Kiinteistöjen sähköverkkojen kehitys on jäänyt jälkeen automaatio- ja

tiedonkäsittelyteknologioiden kehityksestä. Sähkönjakelua suunnitellaan yhä samoilla

periaatteilla, joita alettiin noudattaa jälleenrakentamisen aikana toisen maailmasodan

jälkeen. Nopeinta kehitys on ollut asunnoissa, joissa älykkäiden ratkaisujen pilotointi on ollut

yksityishenkilöiden rahoittamaa. Tavoitteena on ollut löytää teknisiä ratkaisuja, joilla

pystytään parantamaan kodin energiatehokkuutta, turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

Julkinen rakentaminen on yleisellä tasolla jäänyt jälkeen tästä kehityksestä.

Niin kutsuttujen älykkäiden sähköverkkojen (smart gird) tulo luo paineita myös kiinteistöjen

sähköjärjestelmien älykkyyden lisäämiselle. Älykäs sähköverkko mahdollistaa sähkön

kulutuksen ohjaamisen ja tasaamisen, mikä antaa sekä sähköyhtiöille että kuluttajille

mahdollisuuden tehostaa energian käyttöä ja tarjontaa.

Älykkäät sähköverkot koostuvat kuluttajan älykkäistä ja etäohjattavista sähkölaitteista,

sähköyhtiöiden IT-järjestelmistä sekä sähkönsiirtoverkosta. Älykkäät sähköverkot

mahdollistavat joustavamman energiantuotannon, kulutuksen ja varastoinnin nykyisten

siirtoyhteyksien avulla. Älykkään sähköverkon rinnalla voidaankin puhua sähköverkon

älykkäästä käytöstä. (Sarvaranta 2010.)
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Kun rakennuksen sähköverkko on toteutettu älykkäästi, yksittäisten laitteiden ja

laiteryhmien tilaa ja energiankulutusta on mahdollista ohjata ja seurata esimerkiksi

älypuhelimella. Tällöin on mahdollista omasta sijainnista riippumatta hallita asunnon tai

työpaikan sähkökuormia ja ohjata haluamiansa sähkölaitteita. Älykkääseen sähköverkkoon

on mahdollista liittää myös ulkopuolisia palveluita. Tällainen on muun muassa sähkön

pörssihintaa seuraava päälle-pois-palvelu, jonka avulla sähkölämmitys tai lämminvesivaraaja

voidaan kytkeä pois päältä tai pienemmälle teholle kalliin sähkön ajaksi.

Älykkäiden sähköverkkojen ja kiinteistöissä olevien älykkäiden verkkojen integraatio on

kehittymässä myös standardoimistasolla. Valmisteilla oleva standardi prEN 50491-12

määrittelee sähköverkon ja rakennuksen data- ja kommunikaatiorajapinnan, jonka kautta

CEM:iin (Consumer Energy Management) liitetyt järjestelmät voivat toimia (SFS-Käsikirja

670-5). Rajapinta toimii molempiin suuntiin ja mahdollistaa muun muassa kysyntäjouston.

Kysyntäjoustolla (engl. Demand Response, DR) tarkoitetaan toimintaa, jolla voidaan

vaikuttaa sähkönkulutuksen vaihteluihin eri ajanhetkillä. Kysyntäjoustoa hyödynnetään

pääasiassa sähkön kulutushuippujen tasaamiseen ja sähköverkon taajuusvaihteluiden

hallintaan. Kysyntäjousto rinnastetaan usein sähköenergian säästämiseen, vaikka ne

tarkoittavat hieman eri asiaa. Sähköenergian säästäminen tarkoittaa kulutuksen

vähentämistä pidemmällä aikavälillä, mutta se ei vaikuta äkillisiin kulutuspiikkeihin.

Kysyntäjouston avulla puolestaan vähennetään sähkön kulutusta silloin, kun sen kysyntä

nousee huippuunsa. (Gellings 2009.)

Kuva 4. esittää kiinteistön ja älykkään sähköverkon välisten rajapintojen muodostumista.

Kunkin rajapinnan (H1, H2 ja H3) toiminnot tullaan määrittelemään yksityiskohtaisesti

standardissa prEN 50491-12. Esimerkiksi H1 rajapinta on tarkoitettu kodin

energiankulutusnäyttöjen liittämiseen.

Älykäs sähköverkko on sähkönsiirtojärjestelmä,
joka yhdistää sähkövoimatekniikkaa sekä
automaatio-, tieto- ja viestintäteknologioiden
ratkaisuja.

Anni Sarvaranta, 2010
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Kuva 4. Älykkään sähköverkon rajapinnat (SFS-käsikirja 670-5)

Yleisellä tasolla asiakkaat odottavat älykkäiltä sähköverkoilta paljon monimuotoisempia

palveluita, kuin mitä standardeihin ollaan valmiita määrittelemään. Tästä syystä käytännön

ratkaisut tulevat poikkeamaan yksityiskohdiltaan toisistaan. Esineiden internetin kannalta on

oleellista määritellä ne kiinteistön sähkön käyttöön liittyvät asiat, joihin pitäisi voida

vaikuttaa, sekä verrata älykkäiden laitteiden mahdollisuuksia niihin.

4.4 Yhteenveto

Sähköisen talotekniikan mahdollisuuksia hyödynnetään tällä hetkellä valitettavan rajallisesti.

Olemassa olevat rakennusautomaatiojärjestelmät mahdollistaisivat huomattavasti nykyistä

monipuolisemmat ohjaukset ja säädöt.

Älykkäiden ohjaus- ja säätöjärjestelmien - kuten esimerkiksi DALI ja KNX - leviämistä rajoittaa

osaltaan vahva muutosvastarinta. Uusia ratkaisuja vierastetaan ja niitä pidetään hankalina

käyttää. Pullonkaulana on useimmiten kiinteistön omistaja, joka pitäytyy ongelmia

välttääkseen mieluummin vanhoissa, koetelluissa ratkaisuissa. Usein kuulee sanottavan, että

hyvä tuote myy itsensä. On aiheellista pohtia, miksi näin ei ole käynyt älykkäiden

valaistusohjaus- ja säätöjärjestelmien kohdalla.

Rakennusautomaatio- ja sähkösuunnittelua koskevat samat lainalaisuudet kuin

rakennuttamistakin. Uusien ratkaisujen etsiminen ja toimintatapojen muuttaminen on
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huomattavasti työläämpää kuin pitäytyminen vanhoissa, koetelluissa malleissa.

Suunnittelijat ovat alisteisia rakennuttajille, eli niin kauan kuin uusia ratkaisuja ei kysytä, niitä

ei myöskään suunnitella.

Suurin osa uuden kohteen valaistusongelmista voitaisiin helposti todeta jo

käyttöönottovaiheessa. Käyttöönoton jälkeen tulisi pitää käyttöönottokatselmus, jossa

tarkastetaan, että valaistus on riittävä, se ei häikäise eikä aiheuta heijastuksia. Ongelmien

korjaamisen tulisi sisältyä urakkahintaan. Tällä varmistettaisiin se, ettei urakoitsija tee

tarkoituksella ensiasennuksia ala-arvoisesti tai vastoin parempaa tietoaan tietäen, että

pääsee korjaamaan niitä jälkeenpäin rakennuttajan kustannuksella.

Käyttäjäkyselyiden valaistusta koskevat palautteet tulee käsitellä systemaattisesti ja

ongelmat korjata. Jos valitukset jätetään huomioimatta, on olemassa vaara, että koko

käyttäjäkysely menettää merkityksensä.

5 Esineiden internet

5.1 Yleistä

Esineiden internet (IoT) tarkoittaa internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin.

Käsitteenä IoT on ollut olemassa 1990-luvulta saakka. Englanninkielistä termiä ehdotti

ensimmäisenä Kevin Ashton (Ashton 1999). Teollisuudessa käytetään yleisesti myös termiä

M2M eli ”Machine to Machine” communication.

Gartnerin (2015) määritelmän mukaan esineiden internetin perusta muodostuu laitteista,

jotka pystyvät viestimään tai toimimaan älykkäästi verkossa. Verkko koostuu antureista,

ohjelmistoista ja tietoliikenneyhteydestä. Älykkäiden teknisten laitteiden, prosessien ja

palveluiden tuottamaa jatkuvaa tietovirtaa jalostamalla voidaan esimerkiksi ennakoida ja

automatisoida työvaiheita. (Gartner 2015.)
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Kuva 5. Hypetrendikaavio 2015 (Gartner 2016).

Kuvan 5. esittämän hypetrendikaavion mukaan digitaalinen liiketoiminta on parhaillaan

erittäin vahvassa nousussa. Gartnerin (2015) mukaan sen keskeinen tavoite on lähentää

ihmisiä, yrityksiä ja asioita toisiinsa. Esineiden internet ja reaali- ja virtuaalimaailman

yhdistäminen tulevat olemaan kasvavia trendejä vielä useiden vuosien ajan.

Esine, teollinen esine, laite eli ”thing” voi käytännössä olla mikä tahansa asia, jolla on

yksilöllinen tunniste (ID) tietoverkossa. Laite kerää informaatiota ja siirtää sitä tietoverkon

kautta toiselle laitteelle. Monet näistä laitteista ovat tuttuja ja arkipäiväisiä. Matkapuhelin on

jo miltei jokaisella suomalaisella. Sen kautta on saatavissa sadoittain erilaisia palveluita, joista

ei vielä muutamia vuosia sitten osattu kuvitellakaan.

Nykyaikainen auto kykenee toimimaan yhteistyössä älypuhelimen kanssa ja muun muassa

antamaan kuljettajalle vihjeitä ja ohjeita taloudellisimmasta ajoreitistä sekä varoittamaan

edessä olevasta liikenneruuhkasta. Älykkäät terveydenhuollon laitteet viestivät lääkärin

kanssa satojen kilometrien päähän ja antavat informaatiota potilaan voinnista. Parhaillaan

testataan sovelluksia, joissa asusteisiin sijoitetut sensorit keräävät tietoja kehon toiminnasta

ja terveydentilasta. Älykäs taustajärjestelmä pystyy jalostamaan datasta informaatiota,

kuten ohjeita ja neuvoja oikeasta ravitsemuksesta tai kuntoliikunnan tehosta sekä antamaan

ennakkovaroituksia terveydentilan muutoksesta. Sensoreiden tuottama data on

myöhemminkin esimerkiksi kuntovalmentajan, fysiatrin tai lääkärin käytettävissä.
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Esineiden internet tuottaa ennennäkemättömän määrän tietoa, jonka varastointi, omistus ja

tuhoaminen haastavat nykyiset tiedonkäsittelyn toimintamallit. Myös siirtokapasiteetti

toimii äärirajoillaan. Internetin nopeudet ovat nousseet 50-kertaisiksi pelkästään viimeisen

vuosikymmenen aikana. Optiset kuidut ovat saavuttaneet maksimikapasiteettinsa ja uusien

runkokaapeleiden rakentaminen on kallista.

Internetin käyttö kuluttaa myös paljon energiaa. Sen osuus on eri lähteiden mukaan noin 5-

10 % koko maailman sähkönkulutuksesta ja nousee jatkuvasti. Britanniassa harkitaan jo

rajoituksia internetin käyttöön, sillä maan sähköntuotantokapasiteetti ei enää lähivuosina

pysty kattamaan nykyisenkaltaista kasvua (Spencer 2015). Siksi eri puolille maailmaa

rakennetaan pääosin uusiutuvaa energiaa käyttävät datakeskuksia, joilla pyritään

varmistamaan internetin energiatehokkuus ja luotettavuus.

Kuva 6. Esineiden internet (Gubbi ym. 2015).

Vaikka esineiden internet toimii periaatteessa laitteiden välillä, tarvitaan myös

ihmiskäyttöliittymiä, ”human interfaces”, joilla ihminen kytketään osaksi tietovirtaa.

Yksikertaisimmillaan käyttöliittymä voi olla esimerkiksi numeerista tai analogista dataa

tuottava mittari, jonka perusteella ihminen päättää toimenpiteistä. Visuaalisesti pisimmälle

vietyjä ratkaisuja ovat rakennusta, tehdasta tai kaupunkia kuvaavat digitaaliset 3D-tilamallit,

johon sensoriverkon anturit on sijoitettu todellista sijaintia vastaavasti.
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Esineiden internet voi avata täysin uusia mahdollisuuksia työympäristöjen hallintaan.

Älykkäiden sensorien tuottaman datan avulla voidaan sekä tukea ihmisten toimintaa että

antaa olosuhteista tietoa, jonka avulla pystytään säätämään taloteknisiä järjestelmiä, kuten

valaistusta, ilmanvaihtoa ja jäähdytystä.

5.2 Digitaalinen liiketoiminta

Yritykset pyrkivät digitaalisen liiketoiminnan avulla tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen. Tämä

muuttaa yritysten ansaintalogiikoita ja digitaalisuudesta tulee osa liiketoimintaa.

Esineiden Internetin alkuaikoina insinöörit halusivat valvoa, miten heidän suunnittelemansa

koneet toimivat todellisessa käyttöympäristössään. He alkoivat käyttää hyväkseen koneisiin

liitettyä telematiikkaa ja mobiiliteknologiaa. Pian huomattiin, että tiedoilla olisi käyttöä myös

tuotemarkkinoinnissa, asiakaspalvelussa ja teknisessä tuessa. Myös asiakkaat saivat itselleen

uusia palveluita, kuten esimerkiksi ilmoituksia kunnossapito-toimenpiteistä.

Nykyisin yhä useammat tahot pyrkivät hyödyntämään älykkäiden koneiden tuottamia tietoja

omassa toiminnassaan. Tietojen kysyntä on nostanut esiin uusia kysymyksiä muun muassa

siitä, kenellä on oikeus saada tietoja, kuka tiedon viime kädessä omistaa, kuka vastaa sen

oikeellisuudesta, kuka huolehtii tietoturvasta ja niin edelleen. Enenevässä määrin

keskustellaan myös siitä, mikä tieto on julkista ja mikä taas kuuluu liikesalaisuuden piiriin.

Tieto tuo mukanaan paitsi valtaa, myös vastuuta. Osapuolet joutuvat pohtimaan, millaisen

vastuun ne joutuvat ottamaan tietoa vastaanottaessaan ja jakaessaan.

Digitaalinen arvoketju on erilainen kuin perinteinen arvoketju. Perinteisessä liiketoiminnassa

myyjällä on ostajaa paremmat tiedot tuotteesta ja palvelusta. Digitaalisessa maailmassa valta

siirtyy ostajalle. Vanhat liiketoimintamallit eivät välttämättä selviydy muutoksesta. Kaikki

toimialat, joiden toimintaa voidaan digitalisoida, joutuvat suunnittelemaan sekä

liiketoimintamallinsa että arvoketjunsa uudelleen. (Tuomola 2014.)

Digitaalisuuden ansiosta kuluttajalla on pääsy tuotteita ja palveluita koskeviin tietoihin.

Myyjä ei voi rajoittaa ostajan saamaa tietoa, vaan ostaja voi halutessaan tehdä omia

Digitaalisessa liiketoiminnassa ostajalla on
enemmän valtaa kuin myyjällä.

Marja-Leena Tuomola, 2016



35

hintavertailuja ja tutustua muiden tuotteesta tai palvelusta antamiin arvioihin. Digitaalisessa

arvoketjussa ei tarvita välikäsiä, joten jakelukanavat vähenevät ja muuttuvat suoremmiksi.

Yritykset pyrkivät siirtymään suoraan asiakasrajapintaan, jonka vuoksi aiemmin fyysisesti

etäällä loppukäyttäjistä toimineet yritykset kohtaavat uuden haasteen: asiakkaan. Tämä

koskee niin kuluttajakauppaa kuin yritysten välistä kauppaakin, sillä kummassakin päätöksen

tekee lopulta ihminen.

Esineiden internetin liiketoimintamallit eroavat perinteisestä liiketoiminnasta kolmella

tavalla:

Ensinnäkin esineiden internet tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden arvopohjaisten ja arvo-

hinnoiteltujen palveluiden tarjoamiseen. Toiseksi asiakkaiden data on paremmin heidän

itsensä saatavissa ja käytettävissä. Esimerkkinä tästä voidaan mainita koneen tai laitteen

tuottaman datan kytkeminen yrityksen huolto-ohjelmaan tai tilaus- ja laskutusjärjestelmään.

Kolmanneksi esineiden internet johtaa tietojen demokratisoitumiseen. Nykyisenkaltaiset

sopimukset, jotka takaavat palvelutuottajalle yksinoikeuden toimittamiinsa järjestelmiin tai

niiden toiminnallisiin tietoihin, eivät enää ole mahdollisia. Esineiden internetin maailmassa

tiedon käyttöoikeuden määrittelee se, joka laitetta käyttää, ei enää se joka sen toimittaa.

Laitteiden on toimittava laitetoimittajasta riippumatta, mutta niiden tulee samalla tarjota

asiakkaalle mahdollisuus hankkia niihin huolto-, käyttö- ja etävalvontapalveluita

haluamaltaan taholta.

5.3 Langaton tiedonvälitys

Langattomasta teknologiasta on tällä vuosikymmenellä tullut olennainen osa ihmiskunnan

elämää. Langaton viestintä on saavuttanut myös maapallon syrjäisillä alueilla asuvat ihmiset.

Vuonna 2011 tietoteknisten laitteiden määrä maapallolla ohitti ensimmäisen kerran ihmisten

määrän. Tällä hetkellä maailmassa on noin 9 miljardia tietoverkkojen kautta toisiinsa

kytkettyä laitetta. Määrän odotetaan nousevan 24 miljardiin laitteeseen vuoteen 2020

mennessä. (Gubbi ym. 2015.)

Kehittyvissä maissa tärkein tieto- ja viestintätekniikan sovellus on matkapuhelin. Se toimii

alustana, jonka varassa useimmat palvelut toimivat. Yhä useammat kehittyvien maiden

ihmiset esimerkiksi selaavat puhelimellaan internetiä, lähettävät sähköpostia ja

tekstiviestejä, twiittaavat, käyttävät Facebookia, kuuntelevat radiota, lähettävät mobiilirahaa

tai chattailevat. (Kim ym. 2015.)
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Kuva 7. Tietotekniikan kehitys maailmassa 2001 - 2014 (ICT Indicators database 2015).

Langaton teknologia on myös parantanut lääketieteellisen tiedon jakelua ja tehostanut

sairaanhoitoa syrjäisillä alueilla. Matkapuhelimilla välitetään lääketieteellistä tietotaitoa

paikkoihin, joissa ihmisiä hoidetaan. Esimerkiksi Ugandassa vuonna 2007 langattomat

viestintälaitteet osoittivat hyödyllisyytensä auttamalla keräämään tietoja, jolla pystyttiin

estämään lavantautiepidemian puhkeaminen (Wireless Technology for Social Change: Trends

in Mobile Use by NGOs, 2008, 17).

Luonnonkatastrofeihin ja terrori-iskuihin varautuminen on muuttunut langattoman

viestinnän myötä. Ihmiset voivat katsella tapahtumia reaaliaikaisesti ja kutsua apua oikeisiin

paikkoihin. Ennakkovaroitukset leviävät nopeasti matkaviestimien kautta, jolloin ihmiset

saavat aikaa valmistautua tai siirtyä pois esimerkiksi tsunamin tieltä. Langaton teknologia

parantaa pelastustyöntekijöiden ja loukkaantuneiden välistä viestintää ja mahdollistaa sen,

että ihmiset saavat nopeammin yhteyden omaisiinsa. Myös ympäristönsuojelu on saanut

uusia ulottuvuuksia langattoman viestinnän avulla. Ihmiset välittävät eteenpäin tietoja

uhanalaisten lajien liikkeistä tai muista havainnoista, auttaen siten niiden suojelemista.

Langaton viestintä on mullistanut liiketoiminnan tavat ja kulttuurin. Ihmisten tavoitettavuus

on noussut aivan uudelle tasolle. Taloustieteen professori Michelle Connolly (Duke

University, Durham, USA) pitää langatonta viestintää suurimpana tekijänä USA:n

työmarkkinoiden kasvussa vuosien 2000 ja 2006 välisenä aikana (Connolly 2015).
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Älypuhelimet ovat muuttaneet uutisten ja tapahtumien raportoinnin. Älypuhelimien

videokamerat mahdollistavat paitsi tapahtuman reaaliaikaisen kuvaamisen, myös videon

julkaisemisen niin että kuka tahansa voi nähdä sen missä päin maailmaa tahansa. Jokainen

älypuhelimen omistaja voi olla uutistoimittaja. Esimerkiksi Intiassa toimii

älypuhelinpohjainen uutislähetys CGnet Swara, joka antaa syrjäseutujen asukkaille

mahdollisuuden raportoida uutisista ja tapahtumista omalla alueellaan. Palvelu löytyy

internetistä osoitteesta http://cgnetswara.org/.

Langaton viestintä tekee uusien näkemysten ja mielipiteiden esittämisestä helpompaa ja

saattaa siten voimistaa yhden asian liikkeiden kasvua verkottuneissa yhteisöissä. Vuoden

2011 tapahtumat Egyptissä ja Libyassa ovat tästä hyviä esimerkkejä. Vallankumoukselliset

käyttivät sosiaalisen median verkottumista hyväkseen ja järjestivät mielenosoituksia, jotka

johtivat Hosni Mubarakin syrjäyttämiseen Egyptissä ja Muammar Gaddafin kaatumiseen

Libyassa. Samaan aikaan kaikkialla maailmassa voitiin katsella tapahtumia niiden

keskipisteestä.

Langattomat laitteet voivat toimia myös koulutuksen apuvälineinä. Matematiikan opettaja

voi pyytää opiskelijoita kuvaamaan älypuhelimen kameralla määrättyjä geometrisiä muotoja

ja lähettämään kuvat näytettäväksi. Fysiikan opettaja voi pyytää oppilaitaan kartoittamaan

älypuhelimillaan yötaivasta ja niin edelleen. Koulujen ei enää tarvitse käyttää rahaa

internetin tuomiseen luokkahuoneeseen, sillä opiskelijat kuljettavat internetiä taskuissaan ja

repuissaan.

5.4 Sensoriverkkojen rakenne

Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmät toteutetaan tavallisesti kaapeliverkon varaan.

Edellisen sukupolven yksikkösäädinratkaisuista on jo päästy lähes kokonaan eroon. Tämän

päivän muutostrendinä voidaan pitää siirtymistä suljetuista, järjestelmäkohtaisista verkoista

avoimiin, väyläpohjaisiin ratkaisuihin ja hajautettuun älykkyyteen.

Kuva 8. esittää ratkaisua, jossa rakennusautomaatiojärjestelmän muodostavat älykkäät

toimilaitteet, langattomat yhteydet ja etäkäyttöominaisuudet. Ohjausjärjestelmä kerää ja

tulkitsee antureiden tiedot reaaliaikaisesti ja laskee toimilaitteiden asetusarvot. Asetusarvot

välitetään toimilaitteille niin ikään langattoman tietoliikenneverkon kautta.

Ohjausjärjestelmä osaa tulkita käyttäjän toiminnan vaikutukset ja vaatimukset ja säätää

olosuhteita niiden mukaisesti. (Tibucon 2016.)
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Kuva 8. Älykäs rakennusautomaatio (Tibucon 2016).

Sensoriverkko voidaan luonnollisesti toteuttaa niin langallisena kuin langattomanakin.

Anturiteknologian viimeaikojen kehitystrendi on kuitenkin painottunut vahvasti

langattomien tuotteiden suuntaan. Tuotekehitys keskittyy entistä parempien langattomien

tuotteiden valmistamiseen, eivätkä langalliset tuotteet pysty enää lähitulevaisuudessa

kilpailemaan laadussa eivätkä valikoimassa. Olisi resurssien tuhlausta toteuttaa rakennuksia

varten toinen, langallinen tuoteperhe, koska sama lopputulos olisi mahdollista saada aikaan

- vieläpä edullisemmin - langattomilla laitteilla ja komponenteilla.

Langallista anturia ei myöskään voi asentaa pöytään tai tuoliin, jossa ihminen viettää

suurimman osan työajastaan. Ainoat selkeät perustelut langallisen ratkaisun valinnalle ovat

energiansaannin varmistaminen, tietoliikenteen parempi salaus ja parempi häiriöiden ja

häirinnän sietokyky.

Langattomuuden yleistyminen tulee avaamaan massamarkkinat uusille antureille ja laitteille.

Esineiden internet on toiminut kehityksen vauhdittajana nostamalla teknologian

tunnettuutta myös LVI-toimialan sisällä. Kuten kuvasta 9. voidaan todeta, markkina-arviot

lupaavat talotekniikan osa-alueille (kaasut, kemikaalit, kosteus, lämpö, valaistus)

huomattavaa kasvua, joka toteutuessaan tarkoittaa tarjonnan lisääntymistä ja hintojen

laskua.
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Kuva 9. Langattomien sensoreiden markkinoiden kasvuennuste (IHS Consumer and Mobile

MEMS Market Tracker, 2014).

Tässä työssä käsitellyt sensoriverkot ovat WSN-teknologiaan (Wireless Sensor Network)

perustuvia tietoverkkoja. Sensoriverkko prosessoi tiedon ja välittää tulokset eteenpäin

ohjaustoimenpiteinä toimilaitteille ja informaationa käyttäjälle. Sensorit eivät

pääsääntöisesti tallenna mittausdataa itse, vaan toimittavat sen keskusyksikölle

prosessoitavaksi.

Sensorin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mitattavan suureen lisäksi muun muassa akun

kesto ja päivitysnopeus sekä fyysiset ominaisuudet (koko, kiinnitystapa, kotelointiluokka

jne.). Myös sillä on merkitystä, mihin tarkoitukseen mittaustietoa käytetään. Tarvittava

tiedonsiirtonopeus riippuu käyttötarkoituksesta. Esimerkkeinä alhaisen

tiedonsiirtonopeuden antureista voidaan mainita lämpötila-, kosteus- ja passiivinen

rasitusanturi. Suuren datanopeuden antureita ovat esimerkiksi kiihtyvyys- ja tärinäanturit.

(Wilson 2005, 575.)
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Eräs tärkeimmistä anturiteknologian edistysaskeleista saavutettiin 2000-luvun alkuvuosina,

kun anturi, radioliikenne ja digitaalinen elektroniikka onnistuttiin integroimaan samaan

komponenttiin (SOC eli System on Chip-piirit). Tämä mahdollisti erittäin edulliset laitteet,

jotka pystyivät viestimään keskenään pienitehoisia langattoman datan reititysprotokollia

käyttämällä. (Wilson 2005, 576.)

Kuva 10. Tyypilliset sensoriverkkotopologiat: tähti (1), silmukka (2) ja hybridi (3).

Langattoman sensoriverkon rakenne on joko tähti (star), silmukka (mesh) tai näiden

yhdistelmä eli hybridi (Wilson 2005, 577 - 580). Näistä alttein häiriöille on tähtiverkko, jossa

jokainen sensori on yhteydessä suoraan solmupisteeseen eikä mihinkään muualle.

Silmukkaverkoissa sensorit viestivät myös keskenään ja näin ollen yhden reitin puuttuminen

ei estä tiedonsiirtoa. Silmukkaverkossa sensorien etäisyydet solmupisteestä eivät rajoita

verkon laajuutta, koska dataa voidaan ketjuttaa sensoriketjua pitkin. Toisaalta pitkät

ketjutukset saattavat heikentää järjestelmän vikasietoisuutta.

Ihanteellinen langaton sensori on verkottunut ja skaalautuva,
kuluttaa vain vähän energiaa, on älykäs ja ohjelmoitavissa, kykenee
nopeaan tiedonkeruuseen, on luotettava ja tarkka, edullinen ostaa
ja asentaa, eikä käytännössä vaadi huoltoa.

Jon Wilson, 2015
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5.5 Tiedonkäsittelymallit

Sensorien toiminnan seurauksena kertyy valtava määrä tietoa, joka kuvaa niiden

tarkkailemien prosessien eri vaiheita. Suurten tietomäärien tehokas analysointi edellyttää

automaattisten analyysiratkaisujen käyttöä eli tiedon louhintaa (DM, Data Mining). Tiedon

louhinta on osa laajempaa prosessia, josta käytetään termiä tietämyksen löytäminen

tietokannasta (KDD, Knowledge Discovery in Databases).

Tiedon louhinnan tavoitteena voi olla esimerkiksi tilankäyttäjien toiminnan ennustaminen tai

sisäolosuhteisiin vaikuttavien ilmiöiden tunnistaminen tietokantaan tallennetusta tiedosta.

Tähän pyritään louhimalla tarjolla olevasta datasta tietämystä, joka voidaan esittää

sääntöinä, kaavoina, päätöspuina tai semanttisina verkkoina. (Elmasri ym. 2007, 946–948)

Jayavardhana Gubbi (2015) esittää tutkimuksessaan mallin, jossa sovellukset yhdistyvät

sensoriverkkoihin pilvipalveluiden (cloud computing) kautta. Yksinkertaistettuna tällä

tarkoitetaan internetin kautta jaettavia ohjelmapalveluita. Aikanaan puhuttiin asp- ja SaaS-

palveluista, myöhemmin Web 2.0:sta. Kun nämä kaikki yhdistetään, syntyy cloud computing.

Kuva 11. Esineiden internetin arkkitehtuurimalli, jossa pilvipalvelut on sijoitettu keskelle

(Gubbi ym. 2015)
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Palveluntarjoajat voivat tarjota pilven avulla ohjelmistoja, tiedon louhintaa ja jalostamista

sekä erilaisia visualisointityökaluja. Pilvipalveluun liitetyt analysointipalvelut tarjoavat

käyttäjälle helposti ymmärrettävän web-pohjaisen visualisoinnin. Kaikkialla läsnä oleva

tiedonkeruu ja -käsittely toimivat reaaliaikaisesti taustalla, tavallisen käyttäjän

näkymättömissä. Pilvipalveluiden vahvuuksia ovat luotettavuus, skaalautuvuus ja paikasta

riippumaton pääsy, sekä dynaaminen resurssien löytäminen ja kokoaminen, joita tarvitaan

esineiden internetin sovelluksissa. Kuluttajat myös voivat valita itse valita palvelutasonsa.

Malli on joustava, se kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti ja on samaan aikaan

helposti skaalautuva. (Gubbi ym. 2015.)

Pilvipalvelussa on kolme merkittävää ongelmaa: turvallisuus, toiminta- ja vasteaika (latenssi)

sekä kaistanleveys. Kaikkia algoritmeja ei myöskään ole mahdollista ajaa useilla palvelimilla

samanaikaisesti, vaan lopputulokseen pääseminen edellyttää laskutoimitusten suorittamista

peräkkäin määrätyssä järjestyksessä.

Pilvipalvelun kanssa kilpaileva arkkitehtuuri on niin kutsuttu sumulaskenta (fog computing

tai boundary computing). Sumulaskennassa on kyse tuhansien mobiilikäyttäjien laitteiden

yhdistämisestä. Rakennuksen sensoriverkko voi hyödyntää rakennuksissa liikkuvien ja

työskentelevien ihmisten mukanaan kantamien laitteiden tuottamaa lisäinformaatiota ja

laskentakapasiteettia. Sumulaskennassa sovellus voidaan sijoittaa mihin verkon osaan

tahansa: pilveen, älykkääseen solmuun tai älyanturiin. Järjestelmä on yksinkertainen,

joustava ja käyttää optimaalisesti olemassa olevia resursseja.

Sumulaskenta edellyttää nykyistä nopeampia verkkoja. Ratkaisun tarjoavat 5G-mobiiliverkot,

joissa siirrettävän datan määrä voi olla nykytasoon verrattuna jopa tuhatkertainen. Vie

kuitenkin vuosia ennen kuin 5G-teknologia on kaupallisessa käytössä. Teknologia on vasta

kokeiluvaiheessa, sillä Aalto-yliopisto ja Ericsson saivat syksyllä 2015 ensimmäiset 5G

kokeiluluvat Otaniemeen. Standardeja ei vielä ole olemassa. Tällä hetkellä ei ole edes

yksimielisyyttä siitä, mitä 5G tarkkaan ottaen tarkoittaa. Toisten mielestä se on luonteva

jatkumo 3G:n ja 4G:n jälkeen, kun taas toiset näkevät sen nykyisten teknologioiden

käyttämisenä ristiin kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

5G-teknologia tulee aikanaan avaamaan uusia mahdollisuuksia tarkkaan rakennuksen

sisäiseen paikantamiseen.  Koska sensorit paikantuvat automaattisesti 3D-maailmaan,

rakennusautomaatioverkko on mahdollista upottaa rakennuksen BIM-tietomalliin.  Samalla

syntyy kolmiulotteinen käyttöliittymä, jossa esimerkiksi sensoria klikkaamalla on mahdollista

tarkastella sen toiminta-arvoja ja trendejä sekä suorittaa asetus- ja ohjaustoimenpiteitä.
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5.6 Visuaalinen analytiikka

Perinteinen tapa mitata järjestelmän tilaa on yksilöidä suureet, etsiä pisteet joissa ne voidaan

mitata ja asentaa niihin anturit. Tämän jälkeen anturidata imuroidaan solmukohtaan

analysointia ja prosessointia varten. Ratkaisussa on monta heikkoa kohtaa, alkaen suureiden

valinnasta aina mittapisteiden sijoitukseen ja tiedonkäsittelyyn. Järjestelmä on myös kallis

asentaa ja muuttaa.

Visuaalinen analytiikka perustuu muutamaan kriittiseen muuttujaan, jotka voidaan aistia

etäältä ja joita voidaan käyttää koko järjestelmän tilan arvioimiseen. Arviointiprosessi voi olla

intuitiivinen, tai perustua matematiikkaan ja järjestelmän tilan arvioimiseen esimerkiksi

digitaalisen, muutoksen havaitsevan suotimen (Kalman-suodin) avulla. Analysointiin voidaan

käyttää joko ihmistä tai kehittynyttä konenäköä.

Visuaalisen analytiikan toi kymmenisen vuotta sitten yleiseen tietoisuuteen raportti

Illuminating the Path: The Research and Development Agenda for Visual Analytics (Thomas

ym. 2005). Menetelmä kehitettiin alun perin terroristi-iskujen torjuntaan, mutta se on

nykyään käytössä monilla muillakin aloilla. Visualista analytiikkaa voidaan hyödyntää muun

muassa nykytilanteen tai historian ymmärtämisessä, trendien havaitsemisessa ja tulevien

tapahtumien ennustamisessa.  Menetelmää kutsutaan myös intuitiiviseksi menetelmäksi.

Tavallisen IoT:n ja visuaalisen menetelmän eroa kuvaa seuraava esimerkki. Tyypillisesti älykäs

kaupunki pitää sisällään valaistuksen ja pysäköinnin hallinnan, liikenteen ohjauksen ja

turvallisuuden. Perinteinen IoT-ratkaisu edellyttäisi valaistusanturin asentamista jokaiseen

katulamppuun, tunnistimien upottamista jokaiseen risteykseen ja pysäköintiruutuun ja

valvontakameroiden asentamisen kaikkiin strategisiin paikkoihin. Jokaisessa näistä

antureista olisi yhteys paikalliseen solmuun, joista puolestaan olisi linkki internet-

yhteyspisteeseen. Järjestelmä olisi kallis hankkia, asentaa ja ylläpitää. Lisäksi sen

tiedonkäsittely vaatisi erittäin paljon laskentatehoa.

Visuaaliseen menetelmään perustuvassa mallissa ”älykäs havainnoitsija” (ihminen tai

tietokone) näkee muutaman valvontakameran kuvasta mitkä katulamput palavat, mitkä

pysäköintiruudut ovat varattuja ja milloin liikennevalojen tulisi vaihtua. Tuloksena ovat sekä

merkittävät säästöt kokonaiskustannuksissa että parempi luotettavuus ja mahdollisuus

turvallisuustoimintoihin, joita ei voisi toteuttaa anturiparven avulla.
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5.7 Langattomien teknologioiden riskit ja luotettavuus

Langattoman tietoliikenteen protokollia on kehitetty jo pitkään. Monet niistä soveltuvat

myös esineiden Internetin tietoliikenteeseen, vaikka ne on alun perin kehitetty muuhun

tarkoitukseen. Liitteenä olevassa taulukossa (liite 2) on esitetty tärkeimpiä rakennusten

sisäiseen käyttöön soveltuvia, langattomia protokollia. Kutakin protokollaa kuvataan lyhyesti

ja arvioidaan sen soveltuvuutta esineiden Internetin käyttöön. Listaus ei pyri olemaan

kattava, vaan se on ainoastaan katsaus tällä hetkellä olemassa olevista IoT:n kannalta

potentiaalisista teknologioista.

Langattoman verkon luotettavuuden arviointi edellyttää riskien ja niiden aiheuttamien

seurausten tunnistamista. Teknisten järjestelmien kokonaisriskiä arvioidaan tavallisesti

seuraavista näkökulmista (Salo 2015):

1. Vaarojen tunnistaminen

2. Järjestelmän rajojen tunnistaminen

3. Rajoihin kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen

4. Rajojen pettämismahdollisuuksien arviointi

5. Seuraamusten vaikutusten arviointi

Riskit jaetaan niiden vaikuttavuuden perusteella taulukon 2. mukaisesti.

Taulukko 2. Kokonaisriskin osatekijät (Salo 2015).

Kokonaisriski R lasketaan yhtälöstä

ܴ = ܪ)ܶ + ܯ + (ܭ (1)

Kokonaisriski R on sitä suurempi, mitä korkeamman arvon se saa.
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Riskit voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin riskiluokkiin (Salo 2015):

SIETÄMÄTÖN: Riskiä ei voida sietää. Riskitaso on alennettava niin alhaiseksi kuin

mahdollista.

SIEDETTÄVÄ: Riski on huolestuttava. Riskitaso on alennettava niin alhaiseksi kuin

mahdollista. Mikäli riskin vähentäminen tai lieventäminen ei ole

mahdollista tai mielekästä, riski voidaan todeta hyväksyttäväksi,

edellyttäen että vastuulliset tahot ymmärtävät ja hyväksyvät sen.

HYVÄKSYTTÄVÄ: Riski voidaan hyväksyä, mutta tilanne on arvioitava uudelleen jos riski

toteutuu uudelleen.

Taulukko 3. Riskin vakavuuden arviointi

Rakennusten teknisten järjestelmien aiheuttaman riskin vakavuutta arvioidaan ensisijaisesti

henkilöturvan, toissijaisesti tietoturvan ja vasta kolmanneksi omaisuuden turvaamisen

näkökulmasta. Teknisen järjestelmän vika tai virhetoiminto saa aiheuttaa korkeintaan

siedettävän taloudellisen riskin, mutta henkilöriski ei saa olla edes mitattavissa. Tämä koskee

myös rakennusten langattomia sensoriverkkoja. Joissakin tapauksissa niiden käyttö on

aiheellista rajoittaa korkeintaan lisäinformaatiota tuottavaksi.

Esimerkiksi langattoman palovaroitinjärjestelmän tapauksessa sensori voi sekä hälyttää

paikallisesti (ääni- ja valomerkki) että lähettää keskusyksikölle langattomasti tiedon

hälytyksestä. Keskusyksikkö puolestaan välittää hälytyksen valvontakeskukseen. Ilmaisimen

ja keskusyksikön välillä on muutakin liikennettä, kuten viestejä pariston varaustilasta ja

ilmaisimen viasta. Ilmaisimet voivat myös viestiä keskenään eli palotapauksessa kaikki

ilmaisimet voidaan ohjelmoida hälyttämään, vaikka vain yksi ilmaisee paloa. Ensisijainen

palonilmaisu tapahtuu siis paikallisesti suoraan ilmaisimessa ja langattomat toiminnot ovat

vähemmän kriittisiä - joskin tärkeitä - tukitoimintoja. Suomessa langattomia paloilmaisimia
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ei ole hyväksytty käytettäväksi viranomaismääräysten alaisissa, hätäkeskukseen liitettävissä

paloilmoittimissa.

Suorituskyky on oleellinen osa verkon luotettavuutta. Suorituskyvyllä ymmärretään verkon

kykyä siirtää määrätty tieto oikeansisältöisenä ja -aikaisena. Jos mittaustieto saapuu liian

myöhään, olosuhde on jo saattanut muuttua ja järjestelmä suorittaa ajanhetkeen nähden

väärän toimenpiteen. Langattomassa sensoriverkossa tulee olla määriteltynä aikaikkuna,

jonka ulkopuolella mitattua tietoa ei käsitellä normaaliin tapaan.

Useimmat kiinteistöissä tehtävät mittaukset ja ohjausindikaatiot eivät kuitenkaan vaadi

välitöntä reagointia. Esimerkiksi työtilojen lämpötila ja hiilidioksidipitoisuus muuttuvat

suhteellisen hitaasti, eikä vaikkapa minuutin viive mittaushetkestä ohjaus- tai

säätötapahtumaan aiheuta haittaa olosuhteille.

Tietoliikenteessä on myös laitteista itsestään johtuvaa hitautta, jota nimitetään latenssiksi.

Latenssi tarkoittaa aikaa, joka paketilta kuluu matkaan lähettäjältä vastaanottajalle ja

takaisin. Yksinkertaisessa lähiverkossa latenssi on tyypillisesti alle 1 ms ja kaapelimodeemi-

ja ADSL-yhteyksillä noin 8 ms. Latenssi ei sisällä aikaa, joka vastaanottajalta kuluu paketin

prosessointiin. Latenssi voi aiheuttaa ongelmia lähinnä vaativissa sovelluksissa, kuten äänen

digitaalisessa käsittelyssä studio-olosuhteissa sekä käännettävän valvontakameran

etäohjauksessa.

5.8 Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan tavoitetilaa, jossa kybertoimintaympäristöön voidaan

luottaa ja jossa sen toiminta turvataan (Valtioneuvosto 2013).

Vuonna 2013 julkaistun Suomen kyberturvallisuusstrategian tavoitetila on, ettei

kybertoimintaympäristöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä sähköisen tiedon käsittelystä

riippuvaiselle toiminnalle eikä sen toimivuudelle. Luottamus kybertoimintaympäristöön

perustuu siihen, että sen toimijat toteuttavat tarkoituksenmukaisia ja riittäviä

tietoturvallisuusmenettelyjä. Menettelyjen avulla pystytään estämään tietoturvauhkien

toteutuminen, ja niiden mahdollisesti toteutuessa estämään, lieventämään tai sietämään

niiden vaikutuksia. (Valtioneuvosto 2013.)

Tietoyhteiskunta on riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta. Tästä

sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyyn tarkoitetusta ympäristöstä käytetään termiä

kybertoimintaympäristö (kuva 12).
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Esineiden internet edellyttää uutta ajattelua tietoverkkoturvallisuudesta. Paradoksaalisesti

sama periaate, joka on esineiden Internetin vahvuus - mahdollisuus jakaa tietoja hetkessä

kaikkien kanssa ja kaikkialla - luo samalla merkittävän kyberturvallisuusuhkan. Dataa jaetaan

reaaliajassa enemmän ja laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin. Monet nykyisessä

internetissä käytettävät tietoturvaratkaisut ovat lisäkerroksia, jotka on rakennettu

paikkaamaan löydettyjä tietoturva-aukkoja. Tämä ei enää riitä, kun verkossa liikkuu entistä

enemmän ja merkittävämpää tietoa.

Samalla kun tietojen jakaminen nostaa esille uusia kysymyksiä tietoverkkoturvallisuudesta,

internetin käyttö elintärkeissä sovelluksissa lisääntyy. Esimerkiksi pääosa USA:n

sähköverkosta on yksityisellä sektorilla, jossa kyberuhkaa aliarvioidaan ja tietoverkkojen

Kuva 12. Suomen kyberturvallisuusympäristö (Valtioneuvosto 2013).

Yhteiskunnan infrastruktuurin toiminta ja
energiansaanti riippuvat tulevaisuudessa
esineiden internetin tietoturvasta.

Jari Kenttä, 2016
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suojaaminen on hajanaista ja heterogeenista (GAO 2003). Sama koskee myös valtiollisia

energiayhtiöitä. Joulukuussa 2015 Ukrainan sähkönjakelujärjestelmästä löytyi Black Energy-

niminen haittaohjelma, joka vaikutti sattuneiden laajojen sähkökatkojen taustalla ja olisi

voinut pahimmillaan katkaista maan sähkönjakelun kokonaan. Myös Suomessa älykkäiden

sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää, että kyberturvallisuus on kunnossa.

Jyväskylän yliopisto julkaisi 30.1.2016 artikkelin, jonka mukaan kodin langattomaan WLAN-

verkkoon liitettävissä, älypuhelimella ohjattavissa kodinkoneissa oli havaittu vakavia

tietoturva-aukkoja. Tietoturva-aukot mahdollistavat laitteen kaappaamisen ja käyttämisen

esimerkiksi palvelunestohyökkäyksissä, joilla pyritään lamauttamaan pankkien tai virastojen

nettisivut. Kodin verkossa toimivien laitteiden avulla voi myös vakoilla käyttäjän

tietoliikennettä tai asentaa haittaohjelmia. Haavoittuvuuksia löytyi muun muassa

kahvinkeittimestä, riisinhauduttajasta sekä etäohjattavista pistorasioista ja sähkökytkimistä.

Kyseisten laitteiden käyttöjärjestelmät olivat vanhentuneet ja niissä oli useita tunnettuja

haavoittuvuuksia. Tutkija Otto Hradin mukaan kodinkoneisiin on harvoin tarjolla

ohjelmistopäivityksiä, eivätkä kuluttajat välttämättä huolehdi päivitysten asentamisesta.

(YLE 30.1.2016.)

Amerikkalainen tietoturvayhtiö Proofpoint uutisoi tammikuussa 2014 ensimmäisestä

älykkäiden kodinkoneiden tekemästä kyberhyökkäyksestä. Yli 100 000 internetiin kytkettyä

televisiota, reititintä ja jääkaappia osallistui 750 000 roskapostin lähettämiseen. On varmaa,

että tällaiset tapaukset tulevat entisestään yleistymään. Suurin ongelma on ihmisten

välinpitämättömyys, joka antaa hyökkääjille mahdollisuuden ottaa suojaamattomat laitteet

haltuunsa. (Kenttä 2016).

Ihmisten käyttö valtioiden välisessä vakoilussa alkaa olla historiaa. Nykyään vakoillaan

tietoverkkoja. Kesäkuussa 2013 brittiläinen sanomalehti The Guardian sekä yhdysvaltalainen

sanomalehti The Washington Post paljastivat Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston

eli NSA:n (National Security Agency) PRISM -vakoiluohjelman. Vuodon takana oli NSA:n

entinen työntekijä Edward Snowden. Ohjelman avulla NSA pääsee käsiksi suurimpien

internetyritysten tietokantoihin. Niistä etsitään tietoja sähköpostiviesteistä, pikaviesteistä,

tallennetuista dokumenteista, tiedonsiirroista, sosiaalisesta mediasta, kirjautumistiedoista,

valokuvista sekä ääni- ja videopuheluista. Jos henkilö on käyttänyt suurimpien

amerikkalaisten yritysten - mukaan luettuina Microsoft, Google ja Apple - tuotteita tai

palveluita, on hänen viestinnästään jäänyt tieto tiedustelupalvelulle. (Acohido 2013.)
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PRISM ei ole NSA:n ainoa työkalu, eikä Yhdysvallat ole ainoa verkkovakoilua harrastava valtio.

Britannian tiedustelupalvelu GCHQ (Government Communications Headquarters) on NSA:n

läheinen kumppani kansainvälisessä vakoiluyhteistyössä. Myös Ranskan tiedustelupalvelu

DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) kerää aktiivisesti tietoja kansalaistensa

puhelin- ja verkkoliikenteestä. Ruotsin puolustusvoimien radiotiedustelukeskus FRA

(Försvarets radioanstalt) puolestaan valvoo kaikkea Ruotsiin kulkevaa nettiliikennettä.

Viimeksi mainittu heikentää merkittävästi suomalaisten yksityisyydensuojaa, koska suuri osa

suomalaisten tietoliikenteestä kulkee maailmalle Ruotsin kautta. Tilannetta parantaa

keväällä 2016 valmistuva C-Lion merikaapeli, joka yhdistää Suomen datakeskukset suoraan

Keski-Eurooppaan.

Venäjällä on pitkät perinteet omien kansalaistensa tarkkailemisessa. Nykyinen

tiedustelujärjestelmä tunnetaan nimellä SORM (Sistema Operativno-Rozysknykh

Meropriyatiy). Järjestelmän avulla Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB (Federalna

Služba Bezopasnosti) tarkkailee Venäjän puhelinliikennettä, luottokorttien maksuliikennettä,

sähköpostiliikennettä, sosiaalista mediaa, chat- ja foorumipalstoja sekä verkkoselailua.

Venäläiset operaattorit pakotetaan asentamaan tarkkailulaitteet verkkoonsa ja

luovuttamaan tiedot FSB:lle. Myös Kiinalla on myös omat tarkkailujärjestelmänsä (Golden

Shield), jonka avulla tarkkaillaan ja rajoitetaan maan verkkoliikennettä.

Täydellisen kyberturvan saavuttaminen on mahdollista vain siten, että kaikki digitaalisessa

muodossa oleva tieto käsitellään irrallaan julkisista verkoista. Tämä tarkoittaa sitä, että

arkaluontoista tietoa sisältävät tietokoneet on pidettävä irti julkisista tietoverkoista ja tieto

siirrettävä salatuilla tietovälineillä fyysisesti vastaanottajalle. (Kenttä 2016.)

On myös mahdollista rakentaa omia, fyysisesti ulkopuolisista verkoista erillisiä tietoverkkoja,

joissa arkaluontoisena tai kriittisenä pidetty tieto siirretään. Tällöin on huomattava, että

verkko on täsmälleen yhtä turvallinen kuin sen heikoin komponentti. Esineiden internetin

näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi rakennetaan radiotaajuuksilla

toimiva, ulkoisista verkoista erotettu sensoriverkko, hyökkääjä voi päästä käsiksi koko

verkkoon pelkästään kaappaamalla yhden sensorin. (Kenttä 2016.)

Kiinteistön kyberturvallisuuden vaatimukset eivät koske pelkästään laitteita ja sisäisiä

verkkoja. Turvallisuusajattelu on laajennettava koskemaan myös palvelutuotantoa ja sen

käyttämiä verkkoratkaisuja. (Kenttä 2016.)
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5.9 Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojen, palveluiden, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista

huijausyrityksiä, yksityisyyden loukkauksia, roskapostia, teollisuusvakoilua, piratismia,

tietokoneviruksia, verkkoterrorismia ja elektronista sodankäyntiä vastaan.

Tietoturvallisuuden klassiseen määritelmään kuuluu kolme osa-aluetta: tiedon eheyden,

käytettävyyden ja luottamuksellisuuden suojaaminen (Leppänen 2006, 260). Tiedon

eheydellä tarkoitetaan tiedon sisällön vahingoittumattomuutta, oikeellisuutta ja

muuttumattomuutta. Tieto on käytettävää silloin, kun siihen oikeutetulla käsittelijällä on

mahdollisuus synnyttää, käsitellä, muuttaa, hyödyntää, siirtää, sekä tuhota se. Tiedon

luottamuksellisuuteen kuuluvat tietojen luokittelu, käyttäjien hallinta,

suojaamistoimenpiteet sekä yksityisyyden suojan varmentaminen. (Elinkeinoelämän

keskusliitto 2016).

Valtionhallinnon VAHTI-ohjeissa tietoturvallisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin (VM

2016):

- hallinnollinen tietoturvallisuus,

- fyysinen tietoturvallisuus,

- henkilöturvallisuus,

- tietoaineistoturvallisuus,

- ohjelmistoturvallisuus,

- laitteistoturvallisuus,

- tietoliikenneturvallisuus ja

- käyttöturvallisuus.

Esineiden internetin tietoverkkoa koskevat samat tietoturvallisuuden vaatimukset kuin

muitakin tietoverkkoja, kuitenkin suhteutettuna verkon käyttötarkoitukseen. Yrityksen

tietohallinnosta vastaavien tahojen tulee selvittää teknisen verkon vaatimukset ja laatia sille

oma tietoturvastrategia, tai laajentaa yrityksen olemassa oleva tietoturvastrategia

kattamaan myös ne.

Taloteknisten järjestelmien tietoturva on viime vuosina ollut erityisen mielenkiinnon

kohteena. Esimerkiksi USA:ssa ja Australiassa on sattunut tapauksia, joissa

rakennusautomaation tietoturva-aukkoa hyödyntämällä on onnistuttu pääsemään käsiksi

muun muassa asiakkaiden luottokorttitietoihin ja aiheutettu luottoyhtiöille miljardien

tappiot. Myös talotekniikan asetusarvoihin ja kriittisiin ohjauksiin on onnistuttu
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tunkeutumaan. Suomesta vastaavia tapauksia ei tunneta, mutta periaatteessa ne ovat täysin

mahdollisia myös meillä. (Kenttä 2016.)

Aalto-yliopisto julkisti alkuvuodesta 2013 rakennusautomaation tietoturvaa koskevan

raportin. Raportissa todettiin, että Suomessa on tuhansia rakennusautomaatiojärjestelmiä,

jotka näkyvät salaamattomina internetissä. Tämä ei tarkoita sitä, että järjestelmiin pääsisi

käsiksi kuka tahansa, sillä pääsääntöisesti ne on suojattu vähintään käyttäjätunnus-

salasanaparilla. Julkisesti internetissä näkyvä IP-osoite kuitenkin mahdollistaa hyökkäämisen

suojausta vastaan. (Tiilikainen, Manner 2013.)

Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus uudisti Aalto-yliopiston tekemän kartoituksen

vuonna 2015. Kartoituksessa havaittiin Suomessa olevan edelleen tuhansia

kiinteistöautomaatioon liittyviä laitteita, joiden kirjautumissivut olivat suojaamattomina

internetissä. Tilanne oli jopa huonontunut vuonna 2013 tehdystä kartoituksesta.

Kartoituksessa löytyi myös joukko kotiautomaatiolaitteita, joissa ei ollut lainkaan

pääsynhallintaa. Niistä saatavien tietojen avulla rikolliset voivat esimerkiksi suorittaa

asuntomurron silloin, kun ketään ei ole kotona. (Viestintävirasto 2015.)

5.10 Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden käsitettä ei ole määritelty laissa. Tietotekniikan liiton ATK-sanakirjan (2015)

mukaan yksityisyys tarkoittaa luonnollisen henkilön oikeutta suojautua ulkopuoliselta

puuttumiselta. Se voi tarkoittaa myös niitä käytännön mahdollisuuksia, joiden avulla henkilö

kykenee suojautumaan ulkopuolisten puuttumiselta. (Tietotekniikan liitto 2015.)

Uudet teknologiat haastavat yksityisyyden suojan rajat. Googlen älylasit ja puettavat

tietokoneet ovat jo olemassa ainakin prototyyppeinä. Asusteisiin integroitu tietokone on

käynnissä ja kamera eteenpäin suunnattuna aina ja kaikkialla. Niinpä esimerkiksi huoneeseen

älylasit päässään saapuva käyttäjä pystyy huomaamatta tarkkailemaan kaikkia muita samaa

tilaa käyttäviä ihmisiä.

Tietoturva ja yksityisyys ovat monille ihmisille henkilökohtaisesti sensitiivisiä asioita. Kaikki

eivät halua antaa omia tunnistetietojaan verkkopalveluille. On myös selvää, ettei kaikkia

valtion työntekijöitä voida identifioida heidän työtehtäviensä arkaluontoisuuden vuoksi.

Myös lainsäädäntö asettaa henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle vaatimuksia ja ehtoja.

Työelämää koskevia, henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lakeja ovat henkilötietolaki ja laki

yksityisyydestä työelämässä. Lisäksi on huomioitava sähköisen viestinnän tietosuojalaki, joka
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käsittelee sähköisen viestinnän tietoturvaa. Myös muissa laeissa on yksityisyyden suojaan ja

henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säännöksiä. Säännöksiä löytyy muun muassa

nimikirjalaista, rikoslaista, tavanomaisesta työlainsäädännöstä ja yhteistoimintalaista.

Henkilötietolaki (523/1999) on yleislaki, jonka tarkoitus on yksityisyyden suojan

toteuttaminen. Siinä on säädetty hyvästä henkilötietojen käsittelyn tavasta ja määrättyjen

edellytysten noudattamisesta.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) varmistaa, että yksityisyyden suojaa

koskevat perusoikeudet toteutuvat myös työpaikoilla. Lain keskeisin periaate on, että

henkilötiedot on kerättävä työntekijältä itseltään. Jos tietoja halutaan kerätä muualta, siihen

on pyydettävä työntekijän suostumus.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) tarkoitus on turvata luottamuksellisuus,

tietoturva ja yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä. Lakia sovelletaan niihin

verkkopalveluihin, joissa käsitellään asiakkaiden tunnistetietoja. Tämän lisäksi lakia

sovelletaan suoramarkkinointiin ja numerotiedotuspalveluihin.

Yhteistoimintalaissa (334/2007) on määritelty työnantajaa velvoittavat säännökset

työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä. Yksityisyyden suojaan liittyvät asiat käsitellään

yhteistoimintamenettelyssä. Työpaikalla tulee olla yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet,

joiden mukaan henkilötietoja kerätään, sekä periaatteet teknisestä valvonnasta ja

sähköpostin ja tietoverkon käytöstä.

Henkilörekisterilain (523/1999) mukaan henkilörekisteri on tietojoukko, jota käsitellään

automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai

muutoin siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot ovat helposti ja kohtuullisin kustannuksin

löydettävissä. Esimerkkejä henkilörekistereistä ovat mm. henkilöstöhallinnon palkka-,

vuosiloma-, koulutus-, työaika- yms. ylläpitämät henkilötiedot.

Lain mukaan henkilörekisterillä on oltava rekisterinpitäjä, jolla tulee olla lakiin perustuva

oikeus tai velvollisuus (esimerkiksi työsuhde) rekisterin pitoon. Rekisterinpitäjän tulee taata

rekisterille riittävä tietoturva sekä huolehtia tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja

hävittämisestä. Rekisterinpitäjällä on myös lakiin kirjattu tiedonantovelvollisuus.

Myös EU säännökset asettavat yksityisyyden suojalle vaatimuksia. Euroopan komission

joulukuussa 2015 julkaisemassa yleisessä tietosuoja-asetuksessa luetellaan rekisteröidyn eli

henkilötietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön oikeudet. Henkilöllä on muun muassa

mahdollisuus tutustua omiin henkilötietoihinsa, oikeus saada korjattua mahdolliset
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virheelliset henkilötiedot tai poistaa ne, oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus päättää

henkilötietojen käytöstä. Henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan myös henkilön tietoinen

suostumus. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietoja palveluntarjoajalta toiselle sekä

oikeus saada tietoja omien tietojensa käsittelystä.

Esineiden internet tuo uusia haasteita työpaikan henkilötietojen käsittelyyn. Kyse on lähinnä

kahdesta asiasta: ensinnäkin yrityksellä tulee olla työntekijöiden lupa kerätä heidän

toimintaansa liittyvää tietoa. Toiseksi työntekijöiden tulee hyväksyä se, että heidän

toimintaansa seurataan sähköisesti ja että seurannan perusteella voidaan tehdä heidän

työympäristöään tai heitä itseään koskevia päätöksiä.

Käytännössä esineiden internet voisi aiheuttaa ongelmia, jos sen tuottamia tietoja

verrattaisiin esimerkiksi internet-selaimella toimivan työajanseurannan tietoihin. Työntekijä

voisi työajanseurannan mukaan olla normaalisti töissä. Jos hän ei kuitenkaan kirjautuisi

työpäivän aikana lainkaan verkon palveluihin, voitaisiin päätellä, ettei kyseinen henkilö ole

todellisuudessa tullut lainkaan työpaikalleen. Työaikaleimauksen olisi voinut tehdä kollega

tai se olisi voitu tehdä selaimella kotoa tai loma-asunnolta käsin.

Sama ongelma koskee esineiden internetin ohella muitakin tietojärjestelmiä, jos niiden

tietoja on mahdollista yhdistellä edellä kuvatulla tavalla.

5.11 Internetin tiedonkeruu ja tietojen käyttäminen

Internetin käyttäjä antaa itsestään tietoja nettisivujen ja verkkopalveluiden omistajille.

Käyttäjästä kertoo paljon muun muassa se, millä nettisivuilla hän käy, millaisia hakuja hän

tekee, miten kauan hän lukee yksittäistä artikkelia tai millaisia videoita katsoo.

Selailutottumusten perusteella on mahdollista päätellä esimerkiksi käyttäjän ikä ja sukupuoli,

kiinnostuksen kohteet, äidinkieli, ammatti, tulotaso, yhteiskunnallinen asema, asuinpaikka

tai jopa seksuaalinen suuntautuminen.

Käyttäjiä profiloidaan ja heille kohdennetaan mainontaa. Tätä toimintatapaa kutsutaan

retargeting-mainonnaksi (Berke 2014). Mainokset kohdistetaan tavallisimmin niin

kutsuttujen evästeiden (cookies) perusteella. Evästeet ovat selainohjelmaan tallentuvia

pieniä tekstitiedostoja, joita sivut tarvitsevat toimiakseen. Evästeet mahdollistavat muun

muassa sen, että käyttäjän ei tarvitse joka kerta kirjautua uudestaan palveluun, vaan sivu

"muistaa" käyttäjän edellisen vierailun. Eväste lähettää nettisivun ylläpitäjälle tietoa

käyttäjän tietokoneesta. Ylläpitäjä voi puolestaan lähettää tietoja eteenpäin muun muassa

mainostajille, sosiaalisen median palveluille tai profilointi- ja analysointipalveluille.
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Tietojen kerääminen hyödyttää jokaista internetin käyttäjää helpottamalla nettipalveluiden

käyttöä. Käyttäjä näkee hänelle itselleen kohdennettua sisältöä mediassa ja mainonnassa.

Esimerkiksi Yle Areenan etusivun "Sinua saattaisi kiinnostaa"-laatikon sisältö valitaan

selaimen Areena-selailuhistorian perusteella.

Nettisivujen tai verkkopalveluiden ylläpitäjä ei voi käyttää keräämiään tietoja mielivaltaisesti.

Niiden käyttöön pitää olla sivuston käyttäjän suostumus. Usein palvelun etusivun ala- tai

yläreunasta löytyy seuraavansisältöinen teksti:

Toinen kysymys on se, kuinka moni ylipäätään huomaa koko tekstin ja vaivautuu

selvittämään, mihin kaikkeen tulee antaneeksi luvan.

Mainontaa voidaan kohdistaa myös tietokoneen tai mobiililaitteen IP-osoitteen perusteella.

Mainosten kohdistaminen tapahtuu siten, että käyttäjän IP-osoite tallennetaan

verkkopalvelimelle ja sitä aletaan seurata eli skannata. Kun kyseisessä ositteessa oleva

internet-selain aktivoituu, siihen voidaan lähettää niin kutsuttu bannerimainos.

Käyttäjän jättämä digitaalinen jalanjälki on yllättävän suuri, mikäli eri verkkopalveluiden

keräämää tietoa päästään yhdistelemään. Käyttäjää ei periaatteessa voi tunnistaa kerätyn

tiedon perusteella, sillä teknisesti seuranta kohdistuu päätelaitteisiin ja selaimiin. Kuitenkin

tunnistamisen mahdollisuus kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän käyttäjä antaa tietoja

itsestään. Esimerkiksi kiinteä IP-osoite pystytään melko helposti yhdistämään

katuosoitteeseen.

Esineiden internetin näkökulmasta kyse on siitä, mitä tietoa verkko saa kerätä käyttäjästä,

kuka sitä saa käyttää ja mihin tarkoitukseen. On myös ratkaistava, miten käyttäjän lupa

tiedonkeruuta varten käytännössä hankitaan.

Käytämme evästeitä mahdollistaaksemme sivuston
häiriöttömän ja käyttäjäystävällisen käytön. Jos jatkat
sivuston käyttöä, hyväksyt sivustollamme olevat
evästeet ja tavat, joilla käytämme niitä.
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5.12 Sähköinen suoramarkkinointi

Sähköinen suoramarkkinointi on normaalia suoramarkkinointia, jossa vastaanottajille

lähetetään kirjekuorien sijaan sähköposteja, uutiskirjeitä, mobiiliviestejä tai näiden

yhdistelmiä. Sähköistä suoramarkkinointia säätelevät Suomessa sähköisen viestinnän

tietosuojalaki ja henkilötietolaki, sekä kuluttajille suunnatun markkinoinnin osalta

kuluttajansuojalaki.

Sähköinen suoramarkkinointi luonnolliselle henkilölle on sallittua kolmella ehdolla.

Ensimmäinen ehto edellyttää, että henkilöltä on saatu suostumus sähköiseen markkinointiin

(opt-in-periaate).  Toinen ehto on voimassa oleva asiakkuus, eli jos kyseessä on tuotteen tai

palvelun aikaisemmin hankkinut asiakas, samaan tuoteryhmään kuuluvia tai muuten

vastaavia tuotteita saa markkinoida niin kauan kuin asiakkuus jatkuu. Kolmas ehto on niin

kutsuttu asemavaltuutus, eli henkilö toimii tehtävässä, jossa tarjottavat hyödykkeet liittyvät

olennaisesti hänen vastuualueeseensa ja päätösvaltaansa.

Yrityksille ja yhteisöille saa lähettää sähköistä suoramarkkinointia, ellei kyseinen taho ole sitä

erikseen kieltänyt (opt-out-periaate). Henkilökohtaiseen työsähköpostiin saa lähettää

markkinointipostia sillä edellytyksellä, että markkinoitava tuote tai palvelu liittyy henkilön

työtehtäviin, vastuualueeseen tai asemaan organisaatiossa. Henkilörekisterilain vaatimukset

koskevat myös suoramarkkinointirekisteriä.

Edellä mainitut rajoitukset eivät koske palveluviestintää. Yrityksellä on siis lupa lähettää

kuluttajalle tai yritykselle esimerkiksi hankittuun tuotteeseen tai palveluun liittyvää

ajankohtaista tietoa sähköposti- tai mobiiliviestinä. Esimerkkinä tästä voidaan mainita

lentoyhtiön tekstiviesti-ilmoitus asiakkaan varamaan lennon viivästymisestä tai

peruuntumisesta.

Esineiden internetin yhteydessä kyse voi olla kirjautumispyynnön lähettämisestä

tekstiviestinä tai automaattisen selaintoiminnon käynnistämisestä mobiililaitteessa, kun

henkilö saapuu verkon alueelle. Selain voi pyytää käyttäjää asentamaan sovelluksen, jonka

kautta hän pääsee käyttämään verkon palveluita, tai ohjata selaimen internet-sivulle jossa

palveluihin voi kirjautua. Tekstiviestissä voi myös olla linkki palvelun sivulle. Palvelu ei

kuitenkaan saa käynnistyä ilman henkilön suostumusta.
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5.13 Langattomien verkkojen turvallisuus

Langattomien ja tavallisten verkkojen turvallisuusongelmat poikkeavat jossain määrin

toisistaan. Langaton sensoriverkko on alttiimpi kuuntelulle ja tahalliselle häirinnälle. Se on

myös alttiimpi toimintaympäristön aiheuttamille häiriöille.

Langattoman sensoriverkon laitteet eivät tyypillisesti pysty ylläpitämään kehittyneitä

turvallisuusominaisuuksia hitaan tiedonsiirron ja pienen muistikapasiteetin takia. Tästä

syystä sensoreiden välittämän tiedon tulee olla mahdollisimman yksinkertaista (esimerkiksi

alfanumeerinen mittausviesti tai on-off-tila). Lisäksi järjestelmä tulee toteuttaa siten, ettei

sensorin välittämän viestin puuttuminen tai korruptoituminen (virhe tai viive) aiheuta

merkittävää vahinkoa.

Seuraavassa esitellään lyhyesti langattomien verkkojen oleellisimmat turvallisuusriskit ja

niihin varautuminen. Listaus ei pyri olemaan kattava, vaan se on ainoastaan katsaus

tärkeimmistä tiedostetuista riskeistä.

ARP-väärennys

ARP (Address Resolution Protocol) on verkossa olevien laitteiden IP-osoitteiden

selvittämiseen tarkoitettu protokolla. ARP-kyselyllä tutkitaan, mikä Ethernet-osoite vastaa

kyseistä IP-osoitetta. Hyökkäys voi tapahtua verkkoon liitetyn koneen kautta siten, että ARP-

kyselyyn yritetään vastata ennen oikeaa konetta. Tällöin hyökkäyksen kohteena oleva laite

”luulee” kommunikoivansa eri koneen kanssa, kuin todellisuudessa tapahtuu.

Avaintunnisteen kopiointi

Salaamaton avaintunniste voidaan lukea lähietäisyydeltä, kuten esimerkiksi lukutapahtuman

aikana tai omistajansa taskusta ja tehdä siitä kaksoiskappale. Lukeminen onnistuu tavallisella

älypuhelimella, johon on asennettu vapaasti saatavissa oleva lukuohjelmisto.

Häirintä

Sensoriyksiköiden käyttämiä radiotaajuuksia voidaan häiritä, jolloin ne eivät pysty

kommunikoimaan muiden laitteiden kanssa.

IP-lähdeosoitteiden väärentäminen

IP-osoitteisiin perustuvat todennusmenetelmät voidaan kiertää IP-lähdeosoitteita

väärentämällä. Hyökkääjä voi väärentää oman verkko-osoitteensa siten, että hyökkäyksen

kohde luulee tietoliikenteen tulevan luotettavasta lähteestä.
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IP-lähdereitityksen hyväksikäyttö

Reitittimien keskenään sopima IP-reititys voidaan kiertää esimerkiksi tilanteessa, jossa

reititystaulut ovat menneet sekaisin. Lähdereitityksen avulla oma IP-osoite voidaan

väärentää siten, että myös vastauspaketit saadaan takaisin.

Laitteen kaappaus

Sensoriyksikön sisältämät tiedot voidaan lukea, jos se saadaan kaapattua. Sen kautta

hyökkääjä voi myös päästä käsiksi toisten sensorien tietoihin. Kaapattu yksikkö voidaan

lisäksi ohjelmoida uudelleen esimerkiksi master-yksiköksi, jolloin muut laitteet ohjaavat

tietoliikenteen kaapatulle yksikölle ja siten verkkoon hyökänneelle toimijalle.

Reititysprotokollien hyväksikäyttö

Jos verkkoon päästään käsiksi, hyökkääjä voi muuttaa reitittimen reititystauluja siten että

hyökkäyksen kohteena olevan koneen paluupaketit tulevat hyökkääjän koneelle.

Verkkomyrskyt

Järjestelmään voidaan lähettää niin paljon ylimääräistä liikennettä, että se sitoo verkon koko

prosessointikapasiteetin. Kyseessä ei varsinaisesti ole verkkoon tunkeutuminen, mutta sillä

voidaan estää verkon käyttö varsinaiseen tarkoitukseensa. Palvelunestohyökkäyksen (DoS tai

DDoS) tavoitteena voi myös olla varsinaisen hyökkäyksen salaaminen.

Monimutkaisissa verkoissa, joissa sama data lähetetään samanaikaisesti useille

vastaanottajille, saattaa myös tahattomasti syntyä niin kutsuttu yleislähetysmyrsky eli

broadcast storm. Tällöin on mahdollista, että sama datapaketti tulee samaan kytkimeen

useita kertoja ja lähetetään aina uudestaan eteenpäin. Liikenteen määrä voi nousta niin

suureksi, kuin kyseessä oleva laite pystyy lähettämään. Tästä voi aiheutua verkon

kaatuminen tai jumittuminen. Yleislähetysmyrsky voi syntyä myös teknisen

yhteensopimattomuuden tai suunnitteluvirheen seurauksena.

Verkon salakuuntelu

Liikenteen salakuuntelu on mahdollista kaupallisten diagnostiikkaohjelmien avulla, jos

hyökkääjä pääsee fyysisesti käsiksi johonkin osaan verkkoa.

WLAN-tunnistautuminen

Langattomassa verkossa kuka tahansa voi ottaa yhteyttä laitteeseen, ellei sitä ole estetty

reitittimessä. Jos käyttäjien tunnistautuminen verkkoon on toteutettu huolimattomasti,

myös ulkopuolisten tahojen on mahdollista kytkeytyä siihen ja lähettää muille käyttäjille tai

verkon laitteille haitallista liikennettä.
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WLAN-verkon kopiointi

Hyökkääjä voi perustaa oman langattoman verkon, jonka nimi muistuttaa tai on sama kuin

olemassa olevan verkon nimi. Päätelaite saattaa kirjautua kopioituun verkkoon, jolloin

hyökkääjä voi kaapata käyttäjän liikennettä ja hyödyntää tai tallentaa haluamiaan tietoja

ilman, että käyttäjä edes huomaa tapahtunutta.

5.14 Turvallisuustoimenpiteet

Sensoriverkoissa käytettävien turvallisuustoimenpiteiden tulee olla tehokkaita ja niiden tulee

viedä mahdollisimman vähän muistikapasiteettia. Niiden tehtävä on suojata langattomat

yhteydet, turvata verkon toiminnot ja varmistaa, että sensoreiden välinen liikenne on

asianmukaista ja lähetetty tieto on ajan tasaista.

Langattomien verkkojen turvallisuutta voi yleisellä tasolla parantaa merkittävästi hyvällä

suunnittelulla, oikeilla laitevalinnoilla ja huolellisella ja asiantuntevalla käyttöönotolla,

verkon asianmukaista käyttöä unohtamatta. Suurin vastuu salausavaimien säilyttämisestä ja

fyysisestä tietoturvasta (kuten tilaan pääsystä) on luonnollisesti tietoverkon käyttäjillä.

Sensorien välinen liikenne voidaan koodata avaintenhallinnalla (key management). Tieto

koodataan lähettävässä laitteessa ja sen lukemiseen vastaanottopäässä tarvitaan avain.

Avainten käyttö parantaa tietoturvallisuutta, mutta kuluttaa runsaasti verkon resursseja.

Toinen vaihtoehto on tietoa lähettävän osapuolen tunnistaminen autentikoinnin eli

todennuksen avulla. Autentikointia voidaan käyttää myös tiedonsiirrossa tapahtuvien

virheiden havaitsemiseen ja ehkäisemiseen. Autentikointi mahdollistaa hyvän tietoturvan,

mutta myös se vaatii paljon verkon resursseja.

Tunkeutumisen havaitsemisen (intrusion detection) tehtävä on tunnistaa vihamieliset

hyökkäykset, jotka pääsevät läpi autentikoinnista. Sen toteutus langattomissa

sensoriverkoissa on haasteellista, sillä se edellyttää kaiken tietoliikenteen jatkuvaa seurantaa

ja välitöntä reagointia poikkeamiin.

Kaikki turvallisuustoimenpiteet vievät laitteiden resursseja ja kuormittavat

siirtokapasiteettia. Siksi verkon tarvitsemat turvatoimet on määriteltävä jo

suunnitteluvaiheessa ja huomioitava laitteiden muistimäärissä, kun komponentteja valitaan.
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5.15 Langattoman teknologian terveysvaikutukset

Rakennusten sisäisiä verkkoja toteutetaan useilla eri teknologioilla. Säteilyturvakeskuksen

(STUK) mukaan tukiasemien ja langattomien verkkojen aiheuttama altistus on niin vähäistä,

ettei sitä ole tarvetta erikseen rajoittaa. Esimerkiksi WLAN-laitteet toimivat joko

matalammilla taajuuksilla 100 mW lähetysteholla tai korkeammilla taajuuksilla 200 mW

lähetysteholla. WLAN:n aiheuttama altistuminen alittaa siten voimassaolevat enimmäisarvot

selvästi. Tämän tasoisella altistumisella ei tiedetä olevan terveysvaikutuksia, vaikka

altistuminen olisi pitkäkestoistakin. (STUK 2013.)

Pohjoismaiset säteilyturvaviranomaiset STUK, SSM, NRPA, SIS ja IRSA julkaisivat joulukuussa

2013 yhteisen tiedotteen langattomien verkkojen terveysvaikutuksista. Tiedotteen mukaan

yleisellä tasolla ei ole syytä huoleen. Toisaalta tiedotteessa todetaan, että terveysvaikutuksiin

sisältyy epävarmuuksia, koska pitkäaikaiskäytöstä ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa.

Lisäksi yksittäisissä tutkimuksissa on saatu viitteitä haitallisista vaikutuksista. (STUK 2013.)

WLAN-verkkojen aiheuttamaa altistumista on tutkittu muun muassa Iso-Britannian

terveysviraston PHE:n (Public Health England) toimesta. Tutkimuksen mukaan altistuminen

0,5 metrin päässä WLAN-tukiasemasta on noin sadasosa sallitusta enimmäisarvosta, kun

tukiasema lähettää jatkuvasti. (PHE 2016.)

WLAN-laitteissa ei ole matkapuhelimien tapaan adaptiivista tehonsäätöä, vaan ne lähettävät

aina vakioteholla. WLAN säteilee vain silloin, kun se lähettää. Esimerkiksi kannettavan

tietokoneen WLAN-lähetin ei säteile juuri lainkaan nettiä selatessa, sillä tietoa pääasiassa

vastaanotetaan.

Kansainvälinen syöpätutkimuskeskus IARC (International Agency Research on Cancer) on

luokitellut matkapuhelimien säteilyn syöpävaarallisuusluokkaan 2B eli mahdollisesti syöpää

aiheuttavaksi. Kannanotossa korostetaan, että matkapuhelinten aiheuttamaa altistusta on

helppo pienentää muun muassa käyttämällä hands free -laitteita ja suosimalla tekstiviestejä.

(IARC 2011.)

Joissakin tutkimuksissa matkapuhelimen pitkäaikainen ja runsas käyttö on yhdistetty

suurentuneeseen aivosyövän (gliooma) riskiin. Gliooma on pahanlaatuinen ja johtaa usein

kuolemaan. Tutkimustulokset ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia ja perustuvat eri

vaikutusmekanismien tutkimukseen (esimerkiksi lämpövaikutus vs. dna:n pilkkoutuminen).

Joka tapauksessa niin kännykät, WLAN-verkot kuin erilaiset sensoriverkotkin lisäävät

osaltaan päivittäisen kokonaissäteilyannoksen määrää.
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Mobiililaitteiden langattomassa latauksessa käytetään induktiivista tehonsiirtoa, jossa

energiaa siirretään magneettikentän välityksellä. Kentänvoimakkuus laskee verrannollisesti

etäisyyden kuutioon, joten ihmiseen kohdistuvaa magneettista säteilyä on helppo pienentää

sijoittamalla ladattavat laitteet mahdollisimman etäälle ihmisistä. Latauksessa käytetään

tyypillisesti noin 100 kHz:n taajuutta. Tämän taajuusalueen terveysvaikutuksia on toistaiseksi

tutkittu melko vähän, koska sitä käyttävät sovellukset ovat yleistyneet vasta viime aikoina.

Hiukkassäteily ja korkeaenerginen sähkömagneettinen säteily kykenevät muokkaamaan

väliaineen ioneja. 100 kHz:n magneettikentän energia on noin 0,000 000 01:s osa ionisointiin

vaadittavasta energiasta, joka tarkoittaa sitä että suuretkaan kentänvoimakkuudet eivät

kykene rikkomaan kehon ionisidoksia. Korkeilla taajuuksilla ei myöskään ole todettu olevan

vaikutusta DNA-synteesiin tai kantasolujen kiinnittymiseen. Magneettikenttä saa kuitenkin

ihmiskehossa aikaan induktiivisia pyörrevirtoja, jotka saattavat aiheuttaa hermo- ja

lihasärsytystä sekä kudosten lämpenemistä. (Nyberg ym. 2006.)

Sähkömagneettisten kenttien raja-arvoille on käytössä kolme erilaista standardointitapaa:

Pohjoisamerikkalainen IEEE, länsieurooppalainen ICNIRP ja Itä-Euroopassa ja Kiinassa

käytössä olevat entisen Neuvostoliiton säädöksistä johdetut venäläiset säädökset.

Läntisten standardointijärjestelmien lähestymistapa on melko yhtenevä ja ne poikkeavat

toisistaan lähinnä raja-arvojen osalta. Venäjällä käytettyjen rajoitusten laadintaperusteet

perustuvat epidemiologisiin menetelmiin ja suurilla väestömäärillä suoritettuihin

subjektiivisiin testauksiin. Niissä magneettikenttä nähdään stressitekijänä, joka aiheuttaa

muun muassa päänsärkyä, muistin heikkenemistä, heikotusta ja huimausta. Testien

perusteella on luotu eri altistumisaikoja vastaavat suurimmat sallitut sähkömagneettisten

kenttien tehotiheydet. Länsimaissa vastaavia subjektiivisia tuntemuksia pidetään lähinnä

sähköyliherkkyytenä.

Esineiden internetin kannalta kyse on lähinnä oikean tiedon jakamisesta sekä sen

varmistamisesta, että ratkaisuissa käytetään standardien mukaisia laitteita ja että

lähetystehot pidetään ilmoitetuissa rajoissa.
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5.16 Langattomien laitteiden energiansaanti

Myös langaton sensori tarvitsee toimiakseen sähköenergiaa. Luotettava, pitkään kestävä

virtalähde on yksi sen keskeisimmistä komponenteista. Huono virtalähde lyhentää laitteen

käyttöikää ja nostaa sen huoltokustannuksia. Käyttöenergia tuotetaan useimmiten paristolla,

jonka kestoikä on tyypillisesti kahdesta kolmeen vuotta.

Paristojen lisäksi on kehitetty muitakin ratkaisuja. Muun muassa VTT on kehittänyt

omavoimaisia sensoreita, jotka saavat energiansa aurinkokennosta. Markkinoilla on myös

ainakin radioaaltoenergiasta, liike-energiasta ja lämpötilan vaihtelusta käyttövoimansa

saavia langattomia sensoreita.

Toistaiseksi sensoriyksiköiden valmistajat suosivat paristojen käyttöä, vaikka niillä on myös

haittapuolia. Ympäristön lämpötila vaikuttaa merkittävästi pariston kuormitettavuuteen,

varaukseen ja jännitteeseen. Pariston jännite riippuu myös kuormitusvirrasta. Paristojen

vanhentuminen rajoittaa niiden käyttöikää, vaikka kuormitus olisikin vähäistä. Käytöstä

poistetut paristot ovat myös yleensä ympäristölle vaarallista jätettä.

Seuraavassa on esitelty muutamia teknisiä ratkaisuja langattomien sensoreiden

energiankäytön pienentämiseksi.

Virransäästötilat

Sensoriyksikölle määritellään tavallisesti kolme erilaista toimintatilaa: aktiivitila, valmiustila

ja lepotila (Wilson 2005, 584). Aktiivitilassa anturi mittaa ja laitteen lähetin lähettää dataa.

Valmiustilassa sensoriyksikkö on valmis suorittamaan mittauksia ja lähettämään tai

vastaanottamaan. Lepotilassa suurin osa laitteen komponenteista ei saa sähköä. Ainoastaan

herättävät komponentit, kuten esimerkiksi kello, ovat toiminnassa. Sensoriyksikön

virrankulutus lepotilassa on erittäin vähäistä.

Käyttöjaksot

Jaksotetussa käytössä laite lähettää ja vastaanottaa dataa vain määrättyinä ajankohtina.

Käyttöjaksojen asettaminen edellyttää, että kaikki sensoriverkon laitteet ovat aktiivisia

samaan aikaan, sillä muuten verkko ei toimi. Toimintojen ajastaminen voi kymmen- tai jopa

satakertaistaa laitteen käyttöiän. (Wilson 2005, 357.)

Tiedonkäsittelyn optimointi

Sensoreissa käytetään mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia prosessoreita, joissa on

sisäänrakennettuja virransäästöominaisuuksia. Ohjelmisto osaa asettaa laitteen eri osat
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lepotiloihin sopivina ajankohtina. Sensoriverkoissa siirretään myös paljon välitettävää tietoa,

joka on tarkoitettu toiselle laitteelle (multi-hop-tiedonsiirto).  Kehittyneissä sensoreissa

näiden viestien välittäminen tapahtuu pelkästään radiolla, mikä mahdollistaa prosessointiin

tarkoitettujen komponenttien pysymisen lepotilassa.

Toistojen vähentäminen

Sensoriin voidaan rakentaa energiaa säästäviä laskentamalleja. Jos sensorin mittaama arvo

ei ole muuttunut määrätyn aikaikkunan - esimerkiksi tunnin - sisällä edellisestä lähetyksestä,

datapakettia ei lähetetä lainkaan. Tällä vältetään muuttumattoman tiedon turha

lähettäminen ja säästetään sekä energiaa että sensoriverkon tietoliikennekapasiteettia.

5.17 Langaton tehonsiirto

Langattomasta tehonsiirrosta unelmoi jo sähkötekniikan pioneeri Nikola Tesla yli sata vuotta

sitten. Tesla rakensi ensimmäisen langattomasti syötetyn hehkulampun vuonna 1895. Hänen

tavoitteenaan ollut langaton, maapallon ionosfääriä hyväksi käyttävä maailmanlaajuinen

tehonsiirtoverkko ei koskaan toteutunut, mutta hän ratkaisi monia aihealueeseen liittyviä

yksityiskohtia ja esitti teorioita, jotka pitävät edelleen paikkansa. (PBS 2016.)

Pienlaitteiden langaton lataus magneettikentän avulla on nykyään arkipäivää. Monella on

kotonaan sähköinen hammasharja, joka ladataan asettamalla se lataustelineeseen ilman

sähkökytkentää. Magneettista tehonsiirtoa käytetään myös muun muassa lentokenttien

kännykkälatauspisteissä ja oppilaitosten tietokoneluokissa. Magneettinen etälataus tekee

tuloaan myös muihin kodin laitteisiin, kuten televisioihin ja pölynimureihin.

Magneettikenttien terveyshaitat kuitenkin rajoittavat magneettisen latauksen tehot melko

pieniksi (kts. kappale 5.16).

Israelilainen Wi-Charge on kehittänyt langattoman tehonsiirtotekniikan, joka perustuu

infrapunalaserin käyttöön. Tänä vuonna (2016) kaupalliseen tuotantoon tuleva laite kykenee

siirtämään sähkötehoa lähes kymmenen metrin päähän. Tekniikkaa voi käyttää esimerkiksi

IoT-laitteiden lataamiseen. Lähettimen ja vastaanottimen välille syntyy spontaanisti

resonaattori, kun ne saavat toisiinsa näköyhteyden. Tehonsiirto tapahtuu vapaassa ilmassa

lähettimen vahvistinosan ja vastaanottimen valokennon välillä. Jos yhteys katkeaa, myös

tehonsiirron vahvistus katoaa ja lähetin siirtyy lepotilaan. (Wi-Charge 2016.)

Tekniikan etuina on pitkähkö siirtoetäisyys ja automaattisesti muodostuva siirtolinkki. Toisin

kuin magneettikenttään perustuvissa tekniikoissa, tehoa siirtyy pelkästään vastaanottimeen.
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Infrapunatekniikka ei aiheuta sähkömagneettisia häiriöitä, eikä näin ollen häiritse

elektroniikkapiirejä.

5.18 Yhteenveto

Tarkempi tutustuminen esineiden internetin maailmaan pirstoo sitä siloteltua kuvaa, jossa

yksinkertaisten esineiden joukko liittyy helposti ja edullisesti internetiin. Todellisuus on

paljon monimutkaisempi ja asettaa suuren joukon vaatimuksia ja rajoituksia itse esineille,

tietoliikennesolmuille, datakeskusten rakenteille ja internetille, puhumattakaan digitaalisen

tiedon käytöstä ja hallinnasta. Tämän päivän IoT-ratkaisujen ja tulevaisuuden jokapaikan

tietotekniikan välillä ei ole näkyvissä selvää kehityspolkua.

Lähitulevaisuudessa internetin yli liikutetaan kaikkea mahdollista tietoa aina biometrisestä

tunnistedatasta itseään ajavien ajoneuvojen hallintaviesteihin saakka. Tämä nostaa

internetin tietoturvavaatimukset aivan uudelle tasolle. Kestävän tietoturvan tarve tunnetaan

myös pilvipalveluita tuottavissa datakeskuksissa. Kukaan ei anna tietojaan pilvipalvelun

haltuun, jos on mahdollista että joku muu pääsee muokkaamaan, lukemaan tai varastamaan

niitä. Väärinkäytön estäminen on mittava haaste dynaamisessa, virtuaalisessa ympäristössä,

jossa kukaan ei käytännössä tiedä kokonaisjärjestelmä tilaa.

Esineiden internet on digitaalisen liiketoiminnan avain. Digitaalisuus puolestaan johtaa

monessakin mielessä tiedon omistuksen ja käytön vallankumoukseen. Langattoman

teknologian mahdollistama tiedonvälityksen avautuminen parantaa sosiaalisten verkostojen

mahdollisuuksia haastaa korporaatioiden valta-asemaa. Tämä kehitys voidaan nähdä uhkana

suljetuille yhteiskunnille ja mahdollisuutena avoimille kansalaisyhteiskunnille. Esineiden

internet on vahvasti mukana luomassa uutta, avoimempaa maailmaa.
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6 Käyttöastemittaus Lintulahdenkatu 5:ssä
Tässä luvussa tutkitaan langattoman käyttöastemittauksen toteutusta Senaatti-kiinteistöjen

pääkonttorin tiloissa Helsingissä. Tavoitteena on arvioida mittausjärjestelmän toteutustapaa

ja tutkia saadun mittausdatan hyödynnettävyyttä tilankäytön tehokkuuden mittaamisessa ja

parantamisessa sekä selvittää, voidaanko tietoja hyödyntää sähköisen talotekniikan

ohjauksessa tai säädössä.

Käyttäjälähtöiset tilat -oppaan (Tekes 2011, 35) mukaan luotettavin menetelmä

käyttöasteiden mittaamiseksi on tiloissa tehtävä manuaalinen havainnointitutkimus, jossa

tilat kierretään kolmesti päivässä viikon tai kahden ajan. Myös Senaatti-kiinteistöissä

aikaisemmin tehdyt käyttöastemittaukset ovat olleet manuaalisia. Tällä kertaa mittaus

päätettiin kuitenkin tehdä sähköisellä järjestelmällä. Tulosten käyttökelpoisuuttaa rajoittaa

se, ettei jatkuvalla mittauksella saatuja tuloksia voi suoraan verrata aikaisempien

manuaalisten mittausten tuloksiin.

Mittaus toteutettiin yhteistyössä Martela Oy:n kanssa. Ennen valintapäätöstä selvitettiin

myös muutaman muun toimittajan tarjoamien ratkaisujen mahdollisuudet. Esittäytymässä

kävivät Teliasonera (Seneqo), Megaflex (Office Flow) ja Codemate.  Internet-sivujen ja

sähköpostien avulla tutustuttiin myös palveluratkaisuihin Wirepass, Walkbase, Innorange,

Indooratlas ja Proximio.

Mittaus toteutettiin Lintulahdenkatu 5:n 7. kerroksen monitilaympäristössä. Tilat on

saneerattu Senaatti-kiinteistöjen käyttöön keväällä 2015. Tilan pinta-ala on noin 1 058 m2.

Pääkonttorilla työskenteli mittausjakson lopussa 202 työntekijää. Heistä noin 20 henkeä

sijoittui muualle rakennukseen, joten työpisteissä oli lähtökohtaisesti alimitoitusta noin 40

työpisteen verran. Laskennallinen tilatehokkuus 138 työpisteelle on 8,14 m2/työntekijä.

6.1 Mittausjärjestelmän esittely

Työtilojen käyttöastetta mitattiin asentamalla langaton läsnäolotunnistin 116 työpisteeseen,

taukotilaan (22 paikkaa) ja kahteen neuvotteluhuoneeseen (7 paikkaa/huone). Tunnistin

mittaa, onko työpiste käytössä ja tallentaa mittausdatan taustajärjestelmään raportointia

varten. Järjestelmässä on internet-selainkäyttöliittymä, jonka kautta tuloksia voi tarkastella.

Tiedot kerätään taustajärjestelmään kerran vuorokaudessa, joten päivittäin on käytettävissä

tilanne edellisen päivän iltaan saakka.
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Mittausteknologian toimittaja on brittiläinen Condeco, joka on yrityksen Internet-sivujen

maailman johtava työtilojen käyttöastemittausten ohjelmistojen ja laitteistojen toimittaja.

Sense -mittausratkaisu on käytössä noin 5 000 pöydässä 17 yrityksessä (tilanne 25.2.2016).

Sense mittaa käyttöastetta työpöytien alle asennetuilla langattomilla sensoreilla. Henkilön

havaitseminen tapahtuu lähietäisyydeltä (alle 100 cm) sensorin infrapunaliiketunnistimella.

Sensori lähettää mittaustiedon viiden minuutin välein 2,4 GHz IEEE 802,15 radiosignaalilla

keskittimeen, josta se lähetetään kerran vuorokaudessa dataverkkoa pitkin pilvipalvelimelle.

Tiedonkeruu tapahtuu kokonaan omaa tietoverkkoa käyttäen ja mittausdata on salattu 128-

bittisellä salauksella. Keskitin välittää tiedot salattuna palvelimelle. Siirrettävä data on

numeerista eikä sisällä helposti tulkittavia tietoja, kuten asiakastietoja tai tietoa sensorin

sijainnista. Pilvipalvelin sijaitsee toimittajan ilmoituksen mukaan EU:n alueella.

Sensori toimii 9 V paristolla, jonka kestoksi Condeco ilmoittaa yli kaksi vuotta. Sensori voidaan

myös liittää esimerkiksi virtalähteen tai tietokoneen USB-liittimeen.

Kuva 13. Sense-läsnäolosensorin asennusesimerkki

Langattomat sensorit asennettiin pöytäpintojen alapuolelle siten että kukin sensori vastaa

yhtä työpistettä (kuva 13). Sensori aktivoidaan painamalla rekisteripainiketta. Laite ilmoittaa
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kytkeytymisestä merkkivalolla ja ilmestyy käyttöliittymään, jossa sille voidaan antaa yksilöivä

tunnus.

Kuva 14. Sense-mittausjärjestelmän toimintakaavio.
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Kuva 15. Työpisteiden käyttöasteet mittausjaksolla

Käyttöaste lasketaan läsnäolominuuttien suhteena 480 minuutin mittausjaksoon. Esimerkiksi

3h 36min läsnäolo työpisteessä tuottaa 216/480 = 45 % käyttöasteen. Kokonaiskäyttöaste

ilmoitetaan kaikkien työpisteiden keskiarvona. Järjestelmä ei huomioi lounas- eikä

kahvitaukoja. Tästä syystä työpäivän kokonaiskäyttöaste ei koskaan voi nousta yli 88 %.

Myöskin aamu- ja iltakäyttö jäävät huomioimatta, mutta tässä suhteessa Sense ei poikkea

manuaalisista mittausmenetelmistä. Päivittäisen mittausjakson ajankohdan ja pituuden voi

vapaasti määritellä järjestelmästä.
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Kuva 16.  Käyttöaste työpäivän aikana

Kuva 17. Työpisteiden ja neuvotteluhuoneiden käyttöasteiden yhteenvetonäkymä

6.2 Mittaustulokset

Mittaukset alkoivat 25.1.2016 ja päättyivät 29.3.2016. Mittausdataa kerättiin klo 9:00 ja klo

17:00 välisenä aikana. Mittausjakson aikana työpisteiden käyttöasteen keskiarvo oli 45 % ja

huippukuormitus 72 %. Yksi työpiste 138:sta oli koko ajan käyttämättä. 28 työpistettä

käytettiin 1-20 % työajasta, 16 työpistettä 21–40 % työajasta, 65 työpistettä 41–60 %

työajasta ja 22työpistettä 61–80 % työajasta. 6 työpistettä oli käytännössä jatkuvasti

varattuna (81–100 %).

Neuvottelutilojen käyttöasteen keskiarvo oli 64 %. Molemmat huoneet olivat

maksimitilanteessa kokonaan varattuina, eli jokainen istumapaikka oli varattu.

Työpisteiden käyttöaste alitti kuudella prosentilla aiemmin esitellyn Rapalin tutkimuksen

tuloksen, joka oli 51 %. Kokoushuoneiden käyttöaste sen sijaan oli 15 % parempi Rapalin 39

% käyttöastetta. Tämä voi johtua siitä että neuvottelutiloja käytetään yksilötyöskentelyyn tai



69

vetäytymistiloina silloin, kun muiden työpisteiden varaustaso on korkea. Toisaalta

työpisteiden maksimikuormitus oli vain 72 %, joten neuvotteluhuoneiden käyttäminen

muuhun työskentelyyn ei ole ollut välttämätöntä. Tulokset eivät kuitenkaan ole täysin

vertailukelpoisia Rapalin tutkimukseen mittausmenetelmien eroista johtuen.

Henkilöstön kokonaismäärään verrattuna 7. kerroksen tilojen käyttöasteet jäivät melko

mataliksi. Osittain tämä johtuu siitä, että henkilöstö käyttää aktiivisesti muualla

rakennuksessa olevia vetäytymis- ja neuvottelutiloja.

6.3 Yhteenveto

Codeco Sense on tarkoitettu pitkän tähtäimen suunnittelu- ja päätöksentekotyökaluksi omaa

tilatehokkuuttaan arvioiville organisaatioille ja tilamuutoksia suunnitteleville arkkitehdeille.

Järjestelmää ei voi hyödyntää taloteknisten järjestelmien reaaliaikaisessa ohjauksessa, koska

siitä saatava käyttöastetieto on vuorokauden vanhaa. Sen sijaan dataa on mahdollista

hyödyntää jälkikäteen esimerkiksi vertaamalla käyttöastetta rakennusautomaation

mittaustuloksiin ja tuntitason energiankulutustietoihin.

Järjestelmän puutteena voidaan pitää sensorien suurta määrää (yksi ilmaisin per tuoli), joka

lisää asennustyötä ja ylläpitoa. Toinen puute on se että mittaus perustuu erikseen kiinteästi

asennettaviin komponentteihin, eikä mukana kuljetettaviin laitteisiin kuten matkapuhelimiin

tai kannettaviin tietokoneisiin. Pelkästään läsnäoloon perustuvalla menetelmällä ei

myöskään saada kerättyä tietoa esimerkiksi siitä, miksi henkilö on valinnut juuri tietyn

työpisteen tai mihin käyttäjäryhmään hän kuuluu. Näistä syistä mittauksen tulokset jäävät

parhaimmillaankin vain suuntaa-antaviksi.

Järjestelmän vahvuuksia ovat itse mittaustyön helppous ja huomaamattomuus, mahdollisuus

datan kertymisen jatkuvaan seurantaan sekä käyttöliittymän mahdollistama datan

perusanalysointi. Vahvuudeksi voidaan myös katsoa mittauksen tarkkuus edellä mainituin

rajoituksin.
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7 IoT:n mahdollisuudet

7.1 Tilatehokkuuden parantaminen

Esineiden internet mahdollistaa käyttöasteen reaaliaikaisen seurannan. Älykkäät sensorit

yhdistettynä mobiililaitteisiin tuottavat tietoa, jonka avulla ihmiset pystyvät tehostamaan

omaa toimintaansa ja jolla voidaan ohjata ja säätää taloteknisiä järjestelmiä.

Läsnäolomittaus voi parantaa tilatehokkuutta esimerkiksi seuraavasti: kun henkilö saapuu

rakennukseen, hän käynnistää mobiiliapplikaation älypuhelimellaan tai tabletillaan. Hänet

tunnistetaan ja paikannetaan langattomalla tekniikalla. Tämän jälkeen sovellus näyttää

henkilölle, missä kerroksessa on vapaita työpisteitä. Samalla hän voi myös tarkistaa

neuvottelutilojen varaustilanteen tai valita itselleen sopivan työpisteen joko

monitoimiympäristöstä, tiimitilasta tai hiljaisen työskentelyn tilasta. IoT-verkko asettelee

valaistuksen ja sähköllä säätyvän työpöydän valmiiksi, keittää kupin cappuccinoa ja lataa

verkkopalvelusta kiinnostavimmat uutiset tai kalenterista päivän työlistan tietokoneen

näytölle. Ellei varauksen tehnyt saavu työpisteeseen, se vapautuu automaattisesti määrätyn

ajan kuluttua.

Järjestelmä voi tuottaa peruspalvelut täysin anonyymisti. Henkilökohtaisten palvelujen

tarjoaminen edellyttää kuitenkin henkilön tunnistamista. Tunnistus voi tapahtua esimerkiksi

puhelinnumerolla tai mobiililaitteen MAC-osoitteella. Henkilökohtainen palvelu edellyttää

lisäksi yhteyttä henkilötietorekisteriin, jotta henkilö voidaan ohjata tietyn organisaation

käytössä olevin tiloihin.

Galith Nadbornik (2010) kutsuu käyttäjän tunnistamiseen ja paikkatietoon perustuvaa

seurantajärjestelmää nimellä Harry Potter Marauder’s Map (Nadbornik 2010, 100). Nimitys

pohjautuu J.K. Rowlingin Harry Potter -kirjan Kelmien Karttaan, joka näytti jokaisen

rakennuksessa olleen henkilön (tai olennon) sijainnin. Nadbornik pitää sähköistä seurantaa

riskialttiina väärinkäytöksille. Esimerkiksi työnantaja pystyisi sen avulla seuraamaan, onko

työntekijä todella työpaikallaan vaaditut 7,5 tuntia vai ei, kauanko hän viipyy tauoillaan ja

niin edelleen. Toisaalta sähköinen työajanseuranta on jo käytössä kaikilla valtion työpaikoilla.

Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa 5.11 Yksityisyyden suoja.
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7.2 Energiankäytön hallinta

Rakennusten potentiaaliset ohjauskohteet ovat muuttuvia kuormia, kuten ilmanvaihto,

lämmitys ja jäähdytys sekä valaistus. Lisäksi erityisesti asunnoissa on päälle-pois-ohjaukseen

soveltuvia sähkökuormia, kuten lämminvesivaraajat ja kiukaat. Näiden kuormien

tarpeenmukainen ohjaaminen voi tuoda merkittävät säästöt. Muista kuin

energiansäästösyistä ohjattavia kohteita ovat esimerkiksi keittiölaitteet,

murtohälytyslaitteet ja veden pääsulku.

Tekla Hietala (2013) on tutkinut työajan ulkopuolista sähkönkulutusta eli niin kutsuttua

pohjakuormaa. Suurimmat yöaikaiset kuluttajat ovat Hietalan mukaan ilmanvaihtolaitteet,

sähkölämmitykset ja atk-konesalit. Pienempiä mutta silti merkityksellisiä kuormia ovat

henkilökohtaisten tietokoneiden ja muiden toimistolaitteiden valmiustilat, sekä turhaan

päälle jätetyt valaistukset. (Hietala 2013).

Esineiden internet mahdollistaa laiteryhmien ja jopa yksittäisten laitteiden tarkan seurannan,

jonka avulla ylimääräinen sähkönkulutus voidaan havaita. Älykkäät laitteet osaavat myös itse

optimoida energiankulutuksensa.

Edistykselliset säätöjärjestelmät hyödyntävät läsnäolotietoa jo tällä hetkellä mittaamalla

poistoilman hiilidioksidiarvoa ja säätämällä ilmamäärää sen perusteella. Tällöin voidaan

puhua uloshengitysilmaan perustuvasta läsnäolotunnistuksesta. Teoriassa tilojen

ilmanvaihtomääriä voidaan pienentää, jos tilojen maksimi käyttöaste on enimmillään

esimerkiksi 75 % mitoitusarvoista. Ilmamäärää ei kuitenkaan voi muuttaa suoraviivaisesti

henkilömäärän mukaan, sillä tyhjäkin tila vaatii ilmanvaihtoa.

Rakentamismääräysten mukaan oleskelutiloihin tulee johtaa ulkoilmaa vähintään 6 dm3/s

henkilöä kohti (D2 2010). Sisäilmastoluokitus 2008 mukaan ilmavirrat ovat huomattavasti

suuremmat, eli:

S1 = 0,5 dm3/s, m2 + 10 dm3/s, henkilö

S2 = 0,5 dm3/s, m2 + 7 dm3/s, henkilö

Sisäilmastoluokituksen suurempien ilmamäärien taustalla ovat rakennusmateriaalien,

huonekalujen ym. emissioiden huomiointi.

Käytännössä toimistot mitoitetaan yleensä vähintään 1,5 dm3/s, m2 ilmamäärälle, mutta 2,0-

2,5 dm3/s,  m2 ilmamäärätkään eivät ole harvinaisia. Henkilömääriä käytetään

laskentaperusteina yleensä vain neuvotteluhuoneissa, auditorioissa ja vastaavissa
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erikoistiloissa. Ilmavaihdon lämmitysenergian kulutus on likimäärin suoraan verrannollinen

ilmanmäärään. Pinta-alaperustainen ilmanvaihdon mitoittaminen saattaa siten

kaksinkertaistaa lämmitysenergian kulutuksen.

Ilmamäärän vaikutus puhaltimien sähkönkulutukseen on monimutkaisempi asia.

Puhallintekniikan lainalaisuuksista johtuen sähkön kulutus voi teoriassa pienentyä

kolmanteen juureen suhteessa ilmanvaihdon määrään. Käytännössä ilmamääräsääteisissä

järjestelmissä joudutaan kuitenkin pitämään määrättyä minimipainetasoa, joka pienentää

säästöpotentiaalia. Asiaa on kuvattu tarkemmin Jari Pietarisen diplomityössä

Sähkötehokkaan tarpeenmukaisen ilmanvaihdon määrittely rakennuttamisessa (Pietarinen

2014, 10–16).

Edellä kuvatun perusteella tilassa olevien henkilöiden määrään perustuvalla ilmanvaihdolla

olisi sekä lämmitys- että sähköenergiassa erittäin merkittävä säätöpotentiaali.

7.3 Sisäolosuhteiden hallinta

Esineiden internet tuo jatkuvasti markkinoille uusia laitteita ja komponentteja

sisäolosuhteiden tarkempaan mittaukseen ja hallintaan. Langaton ja energiaomavarainen

sensoriteknologia mahdollistaa muun muassa rakennusvaiheessa rakenteiden sisälle

asennettavat lämpö- ja rakennekosteusanturit, joiden arvoja voidaan tarkkailla kyselemällä

tai ne voivat aktivoitua asetusarvojen ylittyessä. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa

varhaisen puuttumisen periaatetta, ennen kuin kosteus tai muu ongelma ehtii aiheuttaa

varsinaista vahinkoa.

Sijoittamalla tutkittavalle alueelle suuri määrä sensoreita saadaan tarkempi kuva ympäristön

todellisista olosuhteista. Tällöin on mahdollista havaita ilmiöitä, jotka muuten jäisivät

havaitsematta. Esimerkiksi LVI-tekniikassa rakennusautomaation anturit mittaavat

huonetilan lämpötilaa ja kosteutta, minkä perusteella järjestelmä säätää lämmitystä tai

ilmastointia. Anturi sijoitetaan tavallisesti huoneen seinälle pään korkeudelle. Yleensä

käytetään yhtä anturia yhtä huonetta kohti ja usein sama anturi mittaa useita suureita.

Yksittäinen mittauspiste voi kuitenkin antaa virheellisen tuloksen esimerkiksi

auringonpaisteen takia.

Sisäolosuhteiden seurannan tarkentuminen vaikuttaa myös energiankulutukseen.

Useamman sensorin käyttö samassa tilassa voi tuottaa merkittäviä säästöjä. Dong Wangin

(2002) mukaan jo kahdella sensorilla saadaan aikaan 8 % energiansäästö verrattuna yhden

sensorin käyttöön. (Wang ym. 2002.)
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Älykkäät sensorit palvelevat tilan käyttäjää paitsi antamalla reaaliaikaista tietoa tilan

sisäolosuhteista, myös mahdollistamalla tilaan kohdistuvien lisäpalveluiden saatavuuskyselyt

ja tilaamisen. Viimeksi mainittuja voivat olla esimerkiksi videoneuvottelulaitteiden

käyttötuki, catering-palvelu ja niin edelleen. Sisäolosuhteita voi myös rajoitetusti säätää

ohjaamalla älypuhelimella tilan ilmanvaihtoa, jäähdytystä ja valaistusta.

Yksi esimerkki uusista älytuotteista on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n maaliskuussa 2016

julkistama toimistoihin ja koululuokkiin soveltuva, ulkonäöltään lähinnä tyyliteltyä

purjevenettä muistuttava design-sisustuselementti, joka kykenee havainnoimaan

hiilidioksidia, lämpötilaa ja kosteutta (kuva 18).

Laite voidaan varustaa myös vaihtoehtoisella

sensorilla, jolloin sillä voidaan mitata erilaisia

kaasuja, liikettä, ääntä tai valon määrää.

Laite myös viestii tilan käyttäjälle sisäilman

laadusta väriä vaihtamalla. Hyvää sisäilmaa vastaa

vihreä väri, joka vaihtuu asteittain punaiseksi

sisäilman hiilidioksidipitoisuuden noustessa. Laite

toimii langattomasti ja on yhteensopiva useiden

muiden IoT-tuotteiden kanssa. Sitä voi myös

seurata älypuhelimen avulla. (VTT 2016.)

Älykkäät sensorit voivat myös antaa ihmisille tietoa

uhkatilanteesta, auttaa turvalliseen

poistumisreitin valinnassa sekä antaa

pelastushenkilöstölle tietoa hätään joutuneiden

ihmisten sijainnista.

7.4 Valaistuksen ohjaus

Esineiden internet siirtää valaistuksen käytettävyyden 2000-luvulle.  Kun Finlaysonin

suuressa kutomosalissa Plevnassa 15. maaliskuuta vuonna 1882 syttyi Suomen ensimmäinen

sähkövalo, sitä ohjattiin käsikäyttöisellä virrankatkaisijalla. Tekniikka on pysynyt

periaatteeltaan samana aina näihin päiviin saakka. Parhaillaan eletään murroskautta, jonka

tuloksena perinteiset kytkimet ovat poistumassa ovenpielistä. Käyttöliittymä on vaihtumassa

valokytkimestä älypuhelimeen ja muihin mobiililaitteisiin.

Kuva 18. VTT:n kehittämä design-
anturi (VTT 2016).
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Parhaimmillaan valaistusta ei tarvitse erikseen havainnoida, ohjata tai säätää. Kaikki

toimenpiteet tapahtuvat täysin automaattisesti. Mikäli käyttäjä haluaa tehdä ohjaukset

manuaalisesti, älykäs ohjaus- ja säätöjärjestelmä mahdollistaa sen, mutta huolehtii lisäksi

valojen sammuttamisesta jos käyttäjä unohtaa ne palamaan.

Standardi ISO 9241-11 määrittelee käytettävyyden seuraavasti:

Käytettävyydelle ei ole olemassa tarkkaa tieteellistä määritelmää. Kyse on pikemminkin

tuotteen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen kuin itse tuotteen ominaisuudesta.

Käytettävyyttä voidaan mitata esimerkiksi jakamalla se osiin, joita ovat vaikuttavuus,

tehokkuus ja käyttötyytyväisyys. Vaikuttavuus kuvaa tuotetta käyttäjän toimintojen

näkökulmasta ja tehokkuus kuvaa resursseja, joita niiden suorittamiseen vaaditaan.

Tyytyväisyys puolestaan on käyttäjän kokemaan mielihyvään tai onnistumiseen liittyvä

mittari.

Tunnetuin käytettävyyden pioneeri on tanskalainen Jakob Nielsen. Hän on teoksessaan

Usability Engineering (1993) laajentanut standardin määritelmää opittavuuden,

muistettavuuden ja virheiden vähyyden määritteillä:

1. Opittavuudella tarkoitetaan sitä, miten nopeasti ja helposti uusi käyttäjä oppii laitteen

tai järjestelmän toimintalogiikan ja käyttämisen.

2. Muistettavuudella tarkoitetaan sitä, miten helppoa aiemmin laitetta käyttäneen

henkilön on palauttaa mieleen sen käyttö ja toiminnallisuus.

3. Virheiden vähyydellä tarkoitetaan käyttäjän suorittamissa toimenpiteissä tapahtuvien

virheiden määrää.

Tietotekniikan kehitys avaa ohjausjärjestelmille ja käyttöliittymille uusia mahdollisuuksia.

Näistä esimerkkeinä mainittakoon multimodaalisuus eli ihmisen ja koneen välinen

monimuotoinen vuorovaikutus, puheen ja puhujan tunnistus, käyttöliittymän ja järjestelmän

mukautuvuus, järjestelmien itsekonfiguroitavuus sekä affective computing, joka tarkoittaa

käyttäjän tunnetilan havainnointia ja ohjelman toiminnan mukauttamista havaintojen

perusteella. (Jääskeläinen ym. 1999, 53.)

Se vaikuttavuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla tietyt
määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet
tietyssä ympäristössä
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Älykkäitä valaistusratkaisuja on jo tullut markkinoille. Muiden muassa Philips julkisti hiljattain

uuden led-valaistusjärjestelmän. Sen valopisteet on varustettu sensoreilla ja sovelluksilla,

jotka voidaan yhdistää langattomasti toisiinsa. Järjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti

toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin. Työntekijät pystyvät käyttämään valaistuksen liittyvää

informaatiota säästääkseen energiaa, pienentääkseen kuluja ja lisätäkseen työnteon

tehokkuutta. (Philips 2016.)

Philipsin mukaan tietoverkkojen yhdistämä led-valaistusjärjestelmä mahdollistaa jopa 80 %

säästöt valaistusenergiassa. Automaattisten energiansäästötoimintojen lisäksi työntekijät

voivat personoida ja säätää oman työpisteensä valaistusta. Valaisin oppii tunnistamaan

työntekijän päivittäiset rutiinit ja osaa säätää valaistuksen valmiiksi. Se kykenee myös

tunnistamaan erilaiset tarpeet ja havaitsemaan, milloin työntekijä esimerkiksi työskentelee

päätteellään, milloin hän osallistuu videoneuvotteluun ja milloin käsittelee pöydällään olevia

papereita. (Philips 2016.)

Kuva 19. Älykäs valaistuksen käyttöliittymä (Griffiths 2016).

Tarkkaa tilannetietoa antavat sensorit ja mukautuvat valonlähteet mahdollistavat

valaistuksen dynaamisen sopeutumisen kulloiseenkin käyttötilanteeseen. Valon suuntaa

säätävät valaisimet voivat kohdistaa valon haluttuun paikkaan. Kolmiulotteinen paikka- ja

asentotieto auttavat suuntaamaan valon oikein, sillä usean sensorin yhdistelmällä saadaan

tarkempaa kuvaa läsnäolosta ja käyttötilanteesta. Valaistusjärjestelmä voi tehdä muutakin
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kuin pelkästään valaista. Älykäs valaistus voi esimerkiksi viihdyttää aulassa odottavaa vierasta

valotaiteella sekä opastaa hänet oikeaan neuvotteluhuoneeseen.

7.5 Älykäs sähköverkko

Kiinteistön sähköverkon älykkyys sekoitetaan usein älykkäisiin kodinkoneisiin, mutta kyse on

eri asiasta. Sähköverkon laitteilla tarkoitetaan kiinteästi rakennukseen asennettuja

sähkölaitteita. Kodinkoneet taas ovat siirrettäviä laitteita, jotka käyttävät hyväkseen

sähköverkkoa joko pelkästään energian hankkimiseen tai sen lisäksi myös

tiedonsiirtoväylänä.

Kiinteistä laitteista kehittyneimpiä ovat älykkäät valaisimet ja niiden ohjauslaitteet. Myös

ilmanvaihtokoneiden ja pumppujen kierrosluvun säätöön tarkoitetut taajuusmuuttajat

sisältävät huomattavan määrän koneälyä. Taajuusmuuttajista olisi jo nykyisellään

mahdollista kerätä erittäin tarkkaa energiankulutus- ja käyttötietoa, jonka yhdistäminen

läsnäolotietoon antaisi erinomaiset mahdollisuudet kiinteistön tekniikan tarpeenmukaiseen

ohjaukseen ja käyttöön.

Kodinkoneet ovat kehittyneet kiinteän sähköverkon laitteita nopeammin. Yksi esimerkki

älykkäästä kodinkoneesta on sähkön tuntihintoja tarkkaileva pakastin. Laitteen kompressori

käy ainoastaan silloin, kun sähkö on halpaa, kuitenkin pakastimen lämpötilan ehdoilla.

Tuntihintoja seuraavaa älyteknologiaa voi soveltaa kaikkiin muihinkin energiaa varaaviin

sähkölaitteisiin. Esimerkiksi talon lämmitysjärjestelmä, lämminvesivaraaja tai viilennys voivat

hyödyntää samaa ohjausta. Kyse on paitsi kuluttajan saavuttamista säästöistä, myös

sähköntuotannon huippujen leikkaamisesta (kts. kappale 4.3).

Uusiutuvaa energiaa tuottavien mikrovoimaloiden yleistyminen edellyttää rakennuksen

sähköverkolta joustavuutta. Sähköverkko osaa esimerkiksi keskittää rakennuksen kulutusta

oman pienvoimalan tuotantohuipun ajalle. Sähköauto voi toimia energiavarastona halvan

energian aikana ja vapauttaa sähköä myyntiin kalliin energian aikana. Akkuja ei tyhjennetä

kokonaan, sillä älykäs latausjärjestelmä oppii käyttäjän päivittäisen ajotarpeen ja osaa jättää

akkuihin riittävästi varausta seuraavan päivän työmatkaa varten.

Tavallinen kuluttaja voi tarkistaa älypuhelimellaan kodin sähkölaitteiden tilan milloin ja mistä

tahansa, sekä suorittamaan ohjaus- ja säätötoimenpiteitä. Päälle unohtuneet valot voi

sammuttaa tai sähkökiukaan kytkeä päälle jo ennen kotiin saapumista. Kotimaisella

polttoaineella toimiva lämmitysjärjestelmä osaa tilata itse huollon ja hankkia lisää

polttoainetta, kun säiliö on tyhjentymässä.
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Kehittyneimmät älyverkkoratkaisut ketjuttavat kodin, liikenteen, kaupan ja työpaikan

yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Näitä on toistaiseksi toteutettu vasta

pilottihankkeina, mutta kehitys on erittäin nopeaa. Palveluketjun perustana toimivat

älykkäät kodinkoneet, jotka viestivät toistensa kanssa langattoman sensoriverkon kautta.

Esimerkiksi jääkaappi voi itse tarkistaa sisältönsä ja lähettää ostoslistan kauppaan, jossa

tuotteet kerätään valmiiksi. Ostokset toimitetaan määräaikaan kotiovelle tai kuluttaja voi

noutaa ne kotimatkallaan. Älykäs ajoneuvo tai mobiililaite ilmoittaa työpaikalle, milloin

työntekijä saapuu, jolloin häntä varten suunnitellut palvelut ovat valmiina odottamassa ja

niin edelleen.

7.6 Ylläpidon ohjaus

Kiinteistön huoltotoimenpiteillä on suuri vaikutus energia-, ylläpito- ja korjauskustannuksiin

sekä kiinteistön elinkaareen. Säännöllisestä huollosta ja kunnossapidosta hyötyvät kaikki

osapuolet.  Senaatti-kiinteistöissä kiinteistönhoito on suunnitelmallista ja perustuu huolto-

ohjelmaan, joka on räätälöity vakioidun palvelutuotekirjaston pohjalta kiinteistön yksilöllisiä

tarpeita vastaavaksi. Huolto-ohjelma on osa digitaalista huoltokirjaa, jota käytetään

selainkäyttöliittymällä Internetin yli. Huolto-ohjelma generoi huoltotehtävät vuosikellon

mukaisesti ja lähettää huoltopyynnön palveluntuottajalle, joka suorittaa huoltotehtävän ja

kuittaa sen suoritetuksi.

Huollot suoritetaan yleensä säännöllisin väliajoin. Huoltoajat on määritelty

kokemusperäisesti ja huollot suoritetaan ennen todellista tarvetta. Tällä on pyritty

varmistamaan se, että laite toimii moitteettomasti seuraavaan huoltokertaan saakka.

Luonnollisesti huoltoja tehdään myös vika- ja likaantumishälytysten perusteella. Ennakoivalla

huollolla pyritään myös estämään vakavampien vikojen syntyminen.

Useisiin älykkäisiin laitteisiin on jo valmiiksi integroituna toiminto, joka ilmoittaa huollon

tarpeesta. Käytännössä tätä ominaisuutta hyödynnetään melko vähän. Laitteiden

generoimien huoltopyyntöjen suorittaminen saattaa myös ruuhkauttaa huoltotyöt.

Tulevaisuudessa onkin tarpeellista kehittää sekä laitteiden sisäänrakennettuun älykkyyteen

että valmiiseen huolto-ohjelmaan nojautuva älykäs järjestelmä, joka osaa ajoittaa huollot

siten että ne pystytään suorittamaan oikea-aikaisesti ja resurssien puitteissa.

Esineiden internet mahdollistaa toimilaitteiden ja antureiden paremman asemoinnin ja

helpottaa niiden paikantamista. Nykyisellään antureille annetaan kirjain-

numeroyhdistelmästä muodostuva tunniste, joka kertoo mitattavan suureen ja anturin
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sijainnin huoneen tarkkuudella. Koodijärjestelmä ei tue antureiden tai sensoreiden

asemointia kolmiulotteiseen avaruuteen. Pelkkä anturin mittaama suure ja sijaintipaikka

eivät myöskään aina anna vianhakuun tarvittavaa informaatiota, kuten esimerkiksi mikä

rakennusautomaation alakeskus on kyseessä, mitkä säätöpellit vaikuttavat tilan

ilmanvaihtoon, mitä muita suureita tilasta mitataan ja niin edelleen. Nämä tiedot on etsittävä

erikseen muista lähteistä. Ratkaisu tähän olisi antureiden sijoittaminen rakennuksen

yhdistelmämalliin (BIM) todellisia sijainteja vastaavasti.

Käytännön sovelluksena toimisivat esimerkiksi älylasit, joilla huoltomies voi tilaan

saapuessaan nähdä antureiden sijainnit ja toiminta-arvot. Kehittyneemmät AR-sovellukset

voivat sisältää lisäksi konenäön sekä kohteen ja liikkeen tunnistusteknologiaa.

7.7 Poistumisturvallisuus

Esineiden internetin tuottamaa yksilöivää paikkatietoa olisi mahdollista hyödyntää

vaaratilanteissa apua tarvitsevan henkilön paikantamiseen. Esimerkiksi tulipalo- tai

väkivallan uhkatilanteessa olisi mahdollista tarkistaa, poistuivatko kaikki rakennuksesta.

Pelastustoimenpiteen tarvetta ei kuitenkaan voi määritellä pelkän sijaintitiedon pohjalta,

sillä mobiililaite saattaa unohtua työpisteeseen, mutta sen avulla voi saada tiedon etsittävän

henkilön viimeisestä tunnetusta sijaintipaikasta.

Hätätilanteessa ihmisiä voitaisiin ohjata turvallisille poistumisreiteille älykkäiden sensorien

ohjaamilla LED-valaisimilla. Turvalliset poistumisovet olisi mahdollista erottaa vähemmän

turvallisista oven esimerkiksi karmiin integroidulla, voimakkaalla valaistuksella, joka voi olla

välkkyvä eli niin kutsuttu strobo-valo. Sensorit voivat antaa tarkkaa ohjaustietoa myös

äänievakuointijärjestelmälle.
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8 Johtopäätökset
Esineiden internet tulee kiinteistöihin nopeasti ja varmasti. Itse asiassa se on jo tullut sinne,

mutta laitteiden älykkyyttä hyödynnetään toistaiseksi vähän. Useimmiten kiinteistöistä

puuttuu yhteinen tiedonsiirtoverkko sekä alusta, johon tiedot kerättäisiin ja jossa älykäs

analysointi suoritettaisiin. Suhtautuminen uuteen teknologiaan on vielä varovaista ja

hankintapäätöksissä päädytään useimmiten vanhaan, koeteltuun teknologiaan. Tämä

kuitenkin hidastaa uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä ja vaikeuttaa uusien

palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Esineiden internetillä on vielä ratkaistavana monia haasteita ja avoimia kysymyksiä.

Seuraavassa on mainittu niistä keskeisimmät:

- Tiedonsiirto (teknologia, nopeus, kantama, antennin fyysinen koko)

- Energia (pariston kesto, omavoimaisuus)

- Paikannus (mallintamisen tarkkuusvaatimukset kymmeniä senttejä)

- Kontekstitietoisuus (paikallinen tiedonkäsittely/pilvipalvelu)

- Sensoriteknologia (VOC-kaasut, pienhiukkaset)

- Sensoreiden kestävyys

- Ohjelmistojen ylläpito

- Tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimukset

- Sosiaalinen hyväksyttävyys

Myös esineiden internetin ratkaisuihin pohjautuvaa palvelutarjontaa on olemassa vasta

hyvin vähän.

Seuraavissa luvuissa on kuvattu esineiden internetin uusimpia kehitysvaiheita, pohdittu

käyttöönoton mahdollisuuksia Senaatti-kiinteistöissä sekä arvioitu tulevaisuuden näkymiä.

8.1 Uuden teknologian läpimurto

Esineiden internet toimii porttina ja mahdollistajana edistyksellisille tietotekniikan ja

tietoliikenteen ratkaisuille, joiden tarkoitus on helpottaa ihmisten toimintaa ja parantaa

elämänlaatua. Seuraavassa esitellään niistä tärkeimpiä.

Jokapaikan tietotekniikalla (ubiquitous computing) tarkoitetaan langattomasti verkotettua

tilaa, jossa teknologia on integroitu ympäristöön tai kulkee huomaamattomasti käyttäjän

mukana. Tietotekniikka on läsnä kaikkialla ja kaikessa toiminnassa joko näkyvänä tai

sulautettuna erilaisiin laitteisiin. Jokainen ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa satojen
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häntä lähellä olevien, toisiinsa langattomasti yhdistettyjen tietokoneiden kanssa (Weiser

1999.)

Lisätty todellisuus eli Augmented reality (AR) yhdistää digitaalisen tiedon käyttäjän

todelliseen ympäristöön. Toisin kuin virtuaalitodellisuus, joka luo täysin keinotekoisen

ympäristön, lisätty todellisuus kerrostaa uutta tietoa olemassa olevan ympäristön päälle.

Termin kuvasi ensimmäisenä jo vuonna 1990 lentokonevalmistaja Boeingin tutkija Thomas

Caudell, joka kehitti kasvoille asennettavan näytön. Laitteen tarkoitus oli auttaa asentajaa

ymmärtämään monimutkaisen virtapiirin toimintaa ja helpottaa vianhakua. Nykyisin Google-

älylasit ja autojen älytuulilasit ovat tunnetuimmat AR-tuotteet. Teknologiaa käytetään

monilla muillakin aloilla, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa, turva- ja energia-aloilla sekä

matkailussa ja markkinoinnissa.

Älykkäät turvallisuusratkaisut yhdistyvät talotekniikkaan esimerkiksi siten, että kun henkilö

on tunnistettu kulunvalvonnan avulla, tieto välitetään taloteknisille järjestelmille. Nämä

voivat edelleen ohjata henkilön vapaaseen työpisteeseen, säätää valaistuksen valmiiksi ja

niin edelleen. Turvallisuustekniikassa käytetään IoT-ratkaisuista tuttua radioteknologiaa

muun muassa kulunvalvontatunnisteiden lukemiseen. Ensimmäinen älypuhelimella toimiva

avaimeton lukko esitellään piakkoin maailman suurimmilla teknologiamessuilla CeBIT

2016:ssa. Tuote on oululaisen iLOQ Oy:n valmistama ja sen toiminta perustuu tuttuun NFC-

radioteknologiaan. (iLOQ 2016.)

Kulunvalvonnan ja sähköpostikalenterin integraation avulla on mahdollista toteuttaa mobiili

tarkistuskortti (boarding pass). Järjestelmä voi toimia esimerkiksi seuraavasti:

kalenterivarauksesta lähtee osallistujille tekstiviesti, jossa on linkki web-palveluun. Linkin

kautta haetaan taustajärjestelmästä QR-koodilla varustettu tarkistuskortti, jonka voi

tallentaa älypuhelimeen. QR-koodi avaa kokouspaikalla kulunvalvontaoven, jonka jälkeen

järjestelmä opastaa vieraan oikeaan kokoushuoneeseen ja ilmoittaa isännälle hänen

saapumisestaan.

Älykästä kamerateknologiaa voidaan käyttää avaamaan tunnetulle henkilölle kulkureitti

sallitulle alueelle ilman avaintunnisteen käyttöä. Älykkäät kamerat pystyvät myös laskemaan

tilassa olevien henkilöiden määrän. Esimerkiksi hissihuoltoyritys voi kameran avulla arvioida

hissin kuormitusastetta ja mitoittaa huoltotoimenpiteitä sen perusteella. Kehittyneimmät

kameraratkaisut paitsi laskevat kävijämääriä, raportoivat myös uusista ja toistuvista

kävijöistä sekä laskevat käynnin keskimääräisen keston ja käyntien lukumäärän.
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Kameralaskennan etu muihin turvajärjestelmiin on, että se huomioi myös tiloissa olevat

asiakkaat, joita kulunvalvonta ei huomioi.

8.2 Valaistuksen kehityspolku

Sähköisen sisävalaistuksen noin 140-vuotiassa kehityskaaressa on selvästi nähtävissä viisi

toisistaan erottuvaa kehitysastetta tai sukupolvea. Alkuperäistä sukupolvea edustavat

kierrätyskelvottomat lamput, kuten hehkulamput, paksut loistelamput, yksikantaiset

kaasupurkauslamput ja niin edelleen. Suurinta osaa näistä valonlähteistä ei voi säätää.

Säätökelpoisissa valonlähteissä säätö tapahtuu joko muuntajan tai säätövastuksen ja

uudemmissa ratkaisuissa tehoelektroniikan avulla.

Toinen sukupolvi syntyi vasta yli 120 vuotta sähköisen valaistuksen keksimisen jälkeen, jolloin

markkinoille ilmestyivät ensimmäiset älykkäät ohjaus-ja säätöjärjestelmät. Tätä sukupolvea

edustavat esimerkiksi KNX ja DALI. Älykäs teknologia kykenee tuottamaan

kiinteistönomistajalle merkittäviä etuja energiatehokkuuden parantumisen ja

ylläpitokustannusten pienentymisen kautta. Erityisesti kehittyvien maiden nopea

väestönkasvu ja kaupungistuminen edellyttävät valaistusratkaisuilta energiatehokkuutta,

joka on ensimmäisen sukupolven älykkäiden ohjausjärjestelmien perimmäinen tarkoitus.

Tämä pitää niiden kysynnän korkealla vielä pitkään. Nousevien tuotantomäärien ja alenevien

kehityskustannusten myötä niiden hinnat ovat laskussa, mikä lisää niiden kiinnostavuutta

myös teollisuusmaissa.

Kolmantena kehitysasteena voidaan pitää puolijohdeteknologiaan perustuvaa led-

valaistusta. Ledien suurimpia etuja ovat muihin valonlähteisiin verrattuna pieni

energiankulutus ja pitkä käyttöikä. Led-valonlähteen säätäminen varsinkaan säätöalueen

alapäässä ei yleensä onnistu tavallisella tyristorisäätimellä. Toisaalta teknologia mahdollistaa

ledille lähes rajattomat säätöominaisuudet, mutta silloin valaisimen ja säätimen tulee olla

kaikilta ominaisuuksiltaan yhteensopivia. Tilannetta vaikeuttaa se, ettei kojerasiasäätimille

ole laadittu standardia. Varmin lopputulos saavutetaan käyttämällä saman valmistajan

tuotteita. Led-valaisimien hinnat ovat olleet melko korkeita esimerkiksi T5-valaisimiin

verrattuna, mutta ne näyttäisivät jo kääntyneen laskuun. Tämän led-sukupolven valonlähteet

ja valaisimet kehittyvät edelleen nopeasti ja niillä tulee olemaan jatkossakin suuri

markkinaosuus erityisesti ratkaisuissa, joissa pääpaino on energiatehokkuudessa.

Neljäs, täysin uusi sukupolvi on parhaillaan tulossa markkinoille. Kyseessä ovat led-

valonlähteet, joiden keskipisteessä ovat terveyteen, mielialaan ja työn tehokkuuteen liittyvät
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näkökohdat. Ledien spektrin ja värintoiston kehittyminen yhdistettynä valaistuksen

terveysvaikutusten tutkimukseen on lähellä läpimurtoa. Näiden valaisimien

energiatehokkuus ei välttämättä yllä aivan edellisen sukupolven led-valonlähteiden tasolle,

mutta tulee silti olemaan erittäin korkea.  Ensimmäiset tämän sukupolven tuotteet tullevat

myyntiin tänä vuonna.

Viidettä, vielä kehittymässä olevaa monikäyttösukupolvea edustavat esimerkiksi niin

kutsutut Li-Fi-ratkaisut, joissa led-valaisimia käytetään myös datan siirtoon rakennuksen

sisällä. Ratkaisun tavoitteena on luoda tilaan langaton tietoverkko led-valaisimiin integroitua,

korkeataajuista valoa käyttämällä. Testeissä on saavutettu moninkertaisia datanopeuksia

WLAN-ratkaisuihin verrattuna. Tätä sukupolvea edustavat myös valaisevat

rakennusmateriaalit, kuten valobetoni ja itsevalaisevat ikkunat. Tämän sukupolven tuloa

markkinoille saadaan todennäköisesti odottaa vielä joitakin vuosia.

Energian hinta vaikuttaa merkittävästi älykkäiden valaistusratkaisujen leviämiseen. Pitkällä

aikavälillä sähkön hinta maailmassa on noussut jatkuvasti. Hintakehitys on monen tekijän

summa, mutta sen suurimpina vaikuttajina nähdään erityisesti maailmanlaajuinen

talouskasvu yhdistettynä nopeaan väestönkasvuun. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin

kasvunäkymät maailmassa eivät kuitenkaan enää ole pelkästään nousevia ja myös

väestönkasvun odotetaan lähivuosina pysähtyvän. Uusien energianlähteiden kehitystyö

tullee myös alentamaan energian hintaa ympäristövaikutusten pienentymisen seurauksena.

Tämä johtaa siihen, että älykkäiden valaistusohjausjärjestelmien energiansäästö-

ominaisuudet menettävät merkitystään. Siksi kehityksen painopiste on siirtymässä muihin

ominaisuuksiin, joita ovat muun muassa valaistuksen terveellisyys ja sen työsuoritusta

parantavat vaikutukset.

8.3 IoT ja Senaatti-kiinteistöt

Tällä hetkellä eletään teknologista murrosta rakennusten mittaus- ja säätötekniikassa.

Tulevaisuus näyttää selvästikin kuuluvan langattomille, energiaomavaraisille sensoreille.

Lähimpänä käyttöönottoa ovat erilliset sensoriverkot, jotka muodostavat rakennukseen

muista laitteista riippumattoman mittauskerroksen. Tämä kerros tuottaa älykästä

ohjaustietoa rakennuksen järjestelmien ja ylläpidon tarpeisiin. Samalla se luo palvelualustan

uusille, digitaalisuuteen tukeutuville palveluille.

Ensimmäiset kokonaan tai pääosin langattomat rakennusautomaatiojärjestelmät tullaan

näkemään Suomessa lähivuosina. Teknologia on olemassa ja sen hinta on alittanut kipurajan.
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Toteutuminen on kiinni kahdesta asiasta: kuka kiinteistön omistaja uskaltaa ensimmäisenä

ottaa langattoman teknologian käyttöön ja kuka urakoitsija lähtee ensimmäisenä

toteuttamaan sitä. Senaatti-kiinteistöjen on huomioitava myös hankintalain asettamat ehdot

ja vaatimukset.

Älykäs teknologia on Senaatti-kiinteistöille mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä.

Se tekee päätavoitteiden (energiankulutus, sisäolosuhteet, käyttäjätyytyväisyys ja

tilatehokkuus) saavuttamisen mahdolliseksi.

Esineiden internet voi tuottaa Senaatti-kiinteistöille:

- Ohjaustietoa taloteknisille järjestelmilleè säästöt energia-, huolto- ja

ylläpitokustannuksissa

- Kohdennettuja lisäpalveluitaè parempaa käyttäjätyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta

- Käyttöaste- ja tilavaraustietojaè säästöt tila- ja toimintakustannuksissa

- Olosuhdemittaustietoaè parempaa sisäolosuhteiden pysyvyyttä ja varhaisempaa

ongelmiin puuttumista

Asia koskettaa Senaatti-kiinteistöissä useita prosesseja ja henkilöstöryhmiä. Rakentamisen

kannalta avainasemassa on rakennuttamisprosessi. Se määrittelee ylätasolla

suunnittelutavoitteet, jotka vaikuttavat siihen, millaisia teknisiä ratkaisuja

rakennushankkeissa toteutetaan. Suunnittelijat voivat kuitenkin esittää erilaisia vaihtoehtoja

tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä rakennusten talotekniset ratkaisut voivat poiketa

toisistaan paljonkin.

Kuten aiemmasta luettelosta voi nähdä, suurin paine kohdistuu ylläpitoprosessiin, jonka

vastuulla ovat rakennuksen käytönaikainen energiankäyttö, huolto, hoito ja kunnossapito.

Ylläpito- ja rakennuttamisprosessien tulee edistää asiaa yhteistyössä. Kolmas tärkeä taho on

ratkaisuprosessi, jonka keskeisin tehtävä on tilaratkaisuja tuottamalla ja kehittämällä auttaa

asiakasorganisaatiota suoriutumaan omista tehtävistään niukkenevilla resursseilla.

Sähköisen talotekniikan järjestelmien uusiutumisnopeus on melko hidas. Pahimmillaan

kestää vielä vuosikymmeniä, ennen kuin nykyisin käytössä olevat laitteet tulevat normaaliin

Esineiden internet ei ratkaise valtionhallinnon
säästötarvetta, mutta voi oleellisesti helpottaa
tavoitteiden saavuttamista.
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uusimisikään. Myös rakennusautomaatiojärjestelmiin parhaillaan kohdistettavat

täydennystoimenpiteet siirtävät niiden taloudellista uusimisajankohtaa vuosilla. Vanhojen

järjestelmien laajennusten sijaan painopiste tulisikin siirtää nykyaikaisiin, älykkäisiin

järjestelmiin ja langattomiin verkkoihin.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu ehdotus esineiden internetin käyttöönotosta Senaatti-

kiinteistöissä.

Esineiden internetin edistämistä varten perustetaan projekti, jolle nimetään omistaja ja

projektipäällikkö. Projektille nimetään ohjausryhmä, johon kutsutaan osallistujat kaikista

keskeisistä prosesseista ja yksiköistä. Aiemmin mainittujen prosessien lisäksi ohjausryhmässä

tulee olla edustettuina ainakin tietohallinto ja henkilöstöhallinto sekä toimialoista puolustus

ja turvallisuus. Ohjausryhmä hyväksyy tehdyt suunnitelmat, valvoo projektin etenemistä,

tekee tai hankkii tarvittavat päätökset ja vastaa kokonaisonnistumisesta. Johtoryhmä nimeää

kuhunkin prosessiin ja yksikköön yhteyshenkilön, jonka vastaa asioiden esittelystä ja

edistämisestä omassa toimintaympäristössään.

Projektin toteutusta vetämään nimetään projektiryhmä, jota vetää pysyvästi nimetty

projektipäällikkö. Jäsenet vaihtuvat kulloinkin työn alla olevan aliprojektin aihealueen

mukaan. Jäseniksi voidaan oman henkilöstön lisäksi nimetä määräaikaisesti ulkopuolisia

asiantuntijoita sekä asiakkaiden edustajia.

Projektiryhmän tehtävät ovat:

- seurata tiiviisti alan kehitystä,

- ohjata ja koordinoida IoT-ratkaisujen käyttöönottoa,

- tehdä tietoturvaa ja käytettäviä teknologioita koskevia selvityksiä ja esityksiä,

- huolehtia yksityisyyden suojan toteutumisesta ja

- ratkaista käytännön ongelmakysymyksiä.

Ensimmäisessä vaiheessa projektiryhmän tehtävä on määritellä Senaatti-kiinteistöjen IoT-

strategia sekä laatia ja aikatauluttaa tiekartta. Tiekartasta on ehdotus kuvassa 20.
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Kuva 20. Ehdotus Senaatti-kiinteistöjen IoT-tiekartaksi

8.4 Esineiden internetin tulevaisuus

Työn lähtökohtana oli tutkia, miten esineiden internet voisi auttaa rakennuksen

energiatehokkuuden, sisäolosuhteiden ja tilankäytön parantamisessa. Tutkimusaineistoon

perehtyminen osoitti, että todellisuudessa on menossa neljäs teollinen vallankumous.

Tutkimuksen keskiöön nousivat langattomien sensoreiden hyödyntämisen ohella

verkottumisen mahdollistamat palvelut sekä syntyvän digitaalisen tiedon hyödyt ja riskit.

Merkittävä havainto oli myös käynnissä oleva globaali tiedon demokratisoituminen ja

tiedonvälityksen avoimuuden lisääntyminen.

Esineiden internet on muuttanut - ja tulee edelleen merkittävästi muuttamaan - ihmiskunnan

elämää. Jo lähitulevaisuudessa ihmisiä ympäröi miljardien laitteiden muodostama verkko,

joka pystyy ennakoimaan, analysoimaan ja prosessoimaan älykkäästi kaikkea ympäristön
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tuottamaa tietoa, sekä tuottamaan sen avulla hyvinvointia ja parantamaan ympäristön

edellytyksiä säilyä elinkelpoisena.

Esineiden internetin kannattava toteuttaminen rakennuksiin edellyttää riittävää kysyntää.

Ainakin alkuvaiheessa hinnat saattavat rajoittaa järjestelmien hankintaa. Toinen rajoittava

tekijä on järjestelmien tekninen ja hallinnallinen monimutkaisuus. Niiden tuottamaa tietoa ei

myöskään välttämättä pystytä kattavasti hyödyntämään. Käyttöliittymät saattavat sisältää

informaatiota tai toimintoja, joista osa on käyttäjän kannalta tarpeettomia. Uudentyyppisten

järjestelmien käyttö asettaa myös huolto-, ylläpito- ja korjaushenkilöstön ammattitaidolle

vaatimuksia, joihin ei pystytä heti vastaamaan.

Esineiden internetin markkinan ennustetaan räjähtävän muutamassa vuodessa. Ennusteissa

puhutaan biljoonista dollareista ja miljardeista laitteista.  Tällä hetkellä useimmat IoT-laitteet

suunnataan kuluttajille, mutta myös yritykset ottavat IoT-teknologiaa käyttöön kiihtyvällä

vauhdilla. Nopea kasvu haastaa erityisesti tietoturvan. Pelkkä laitteiden ja verkkojen

turvaaminen ei riitä, vaan myös niiden tuottama data on tallennettava ja analysoitava

turvatussa ympäristössä.

Tällä hetkellä on hyvin vaikea täsmällisesti arvioida, mihin ”kaiken yhdistäminen kaikkeen”

lopulta johtaa. Uudet teknologiat yhdistävät fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman. Ne

jopa haastavat käsityksemme siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Evoluutionäkökulmasta

muutosta voisi verrata näköaistin kehittymiseen, joka Charles Darwinia vapaasti mukaillen oli

luomakunnalle suurempi asia kuin itse elämän synty. Evoluutioteoreetikkojen mukaan se vei

luonnolta satoja miljoonia vuosia. Esineiden internet - ihmiskunnan uusi, yhteinen näkö-,

kuulo- ja tuntoaisti - on syntynyt parissa vuosikymmenessä. Esineiden internet tuo mukanaan

sekä valtavia mahdollisuuksia että valtavia uhkia, aivan kuten aistien kehitys vuosimiljoonia

sitten.
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Liite 2. Tavallisimmat langattomat sensoriverkkoprotokollat

Protokolla Standardi Siirto-
nopeus

Tyypilliset
käyttökohteet

Ominaisuuksia Potentiaali

6LoWPAN IEEE
802.15.4

250 kb/s IP-pohjaiset
langattomat verkot

Kantama 100m,
alhainen
virrankulutus

Erittäin
kiinnostava,
koska IP-
protokolla on
suosittu
verkkotekniikka

ANT Patentoitu 20–60 kb/s Sykemittarit,
nopeus- ja
etäisyysmonitorit,
lämpöanturit ja
kuntolaitteet

Kantama 30m.
Alhainen
virrankulutus ja
edullisuus sekä
verkon joustavuus
ja
laajennettavuus

IoT-
ratkaisuihin,
joissa käytetään
matkaviestin-
laitteita.

Beacon Bluetooth 1-3 Mb/s Kiinteä radiolähetin
mobiilisovelluksiin
paikkatietoon
perustuvan
toiminnon
ohjauksiin

Kantama 60-70m.
Bluetoothin
vahvuudet ovat
globaalius,
turvallisuus,
edullisuus ja
energiatehokkuus
.

IoT-ratkaisuihin,
joissa ei käytetä
IP-pohjaista
siirto-
protokollaa

Nearables Bluetooth 1-3 Mb/s Kuten Beacon
mutta tarra esim.
esineiden sijainnin
määrittelyyn

Kts. edellä Kts. edellä

DASH7 ISO/IEC
18000-7

1 - 167
Mb/s

Rengaspaineiden
seuranta
autoteollisuudessa,
toimitusketjun
hallinta sekä
tehdas- ja varasto-
rakennuksen
optimointi

Kantama 200-
2000m. Korkea
materiaalien
läpäisykyky, pieni
virrankulutus sekä
edullisuus ja hyvä
yhteensopivuus

Sopii
erinomaisesti
sensori-
verkkoihin

EnOcean EnOcean 125 kb/s Langattomat
valokytkimet sekä
kosteus-,
hiilidioksidi- ja
lämpötila-anturit

Kantama 30-
300m. Paristoton,
energiatehokas,
huoltovapaa ja
joustava

Kiinnostava,
tukee mm. KNX,
LONWorks ja
ModBus sekä
TCP/IP -
teknologioita

Insteon X10 2,88 kb/s Kodin ilmastoinnin,
kodinkoneiden ja
viihde-
elektroniikan,
valaisimien ja
turvalaitteiden
hallinta ja ohjaus

Kommunikointi
tapahtuu joko
sähköverkkoa
pitkin,
langattomasti
radiotaajuudella
tai molemmilla.
Kantama radiolla
50m.

Yhteensopiva
X10-standardin
kanssa, mutta
sopii lähinnä
asunto-
sovelluksiin
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Li-Fi 100Mb/s - 1
Gb/s

Datasiirto
sisätiloissa mm.
mobiililaitteisiin

Valaisimiin
integroitu LED-
teknologia,
turvallinen sillä
valo ei läpäise
seiniä

Tulevaisuuden
teknologia, joka
todennäköisesti
tulee olemaan
mukana IoT:n
käytännön
ratkaisuissa.

MyriaNed 128 kb/s IoT-ratkaisut
sisätiloissa

Kantama 10m.
Verkosta voi
poistaa ja lisätä
sensoreita ja
verkko toimii silti.
Sensorit voivat
siirtyä verkosta
toiseen ja viesti
voi kulkea useita
eri reittejä

IoT:n kannalta
erittäin
kiinnostava
teknologia.

NFC ISO/EIC
14443
ISO/EIC
18092

106–424
kb/s

Avainkortit,
tunnisteet,
kulunvalvonta

Vähäinen
virrankulutus,
nopea
yhteydenmuodos
tus, korkea
turvallisuustaso,
laaja
yhteensopivuus

Kiinnostava
lyhyen
lukuetäisyyden
ratkaisuissa

ONE-NET One-Net 38,4 kb/s Rakennusautomaati
o

Kantama 100m.
Avoin lähdekoodi,
pieni
virrankulutus,
edullinen, korkea
turvallisuustaso ja
pitkä kantama.

Potentiaalinen
mutta
kehittäminen ei
systemaattista.

Wireless-
HART

IEEE
802.15.4

250 kb/s Raskas teollisuus Kantama 225m.
Itsestään
huolehtiva, löytää
vaihtoehtoisen
polun, jos solmu
poistuu käytöstä

Toimiva mutta
järeä

WLAN, Wi-Fi IEEE 802.11 1 - 450
Mb/s

Sisäverkot ja
internet kodeissa,
julkisissa tiloissa ja
työpaikoilla

Kantama 20-
500m.
Helppokäyttöinen
ja luotettava

Toimiva mutta
tehontarpeen
takia ei paras
vaihtoehto
sensoriverkoille.


