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Palmia Oy has explored and productized new and innovative service models. Both real estate and office services are also constantly facing bad indoor climate conditions, which have
been measured to help understand the problem area. The idea is that in the future, real
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Lyhenteet

ARM

Advanced RISC Machines. 32-bittinen mikroprosessoriarkkitehtuuri.

CSS

Chirp Spread Spectrum. LoRa-allianssin kehittämä radiomodulaatio.

DRX

Discontinuous Reception. Ominaisuus, joka lisää langattomien laitteiden
levossaoloaikaa.

ISM

Industrial, Scientific and Medical. Maailmanlaajuisia radiotaajuuskaistoja,
jotka eivät vaadi lisenssiä.

IoT

Internet of Things. Asioiden Internet, myös teollinen internet.

I2C

Inter-Integrated Circuit. Kaksisuuntainen ohjaus- ja tiedonsiirtoväylä.

LoRa

Long Range. Eräs langattomien tiedonsiirtoverkkojen modulaatioratkaisu.

LPWAN

Low-Power Wide-Area Network. Verkkoteknologia, jossa laaja kantavuus
pienellä energiankulutuksella.

NB-IoT

Narrowband Internet of Things. 3GPP:n standardoima mobiiliverkoissa
toimiva LPWAN-teknologia.

NDIR

Non-Dispersive InfraRed. Infrapunaa käyttävä CO₂-pitoisuuden mittausmenetelmä.

PSM

Power Saving Mode. Teknologia, joka lisää akkujen kestoa langattomissa
laitteissa.

QoS

Quality of Service. Tietoliikenteessä käytetty liikenteen luokittelu ja priorisointi.

RFID

Radio Frequency Identification. Radiotaajuinen menetelmä tiedon etälukuun ja –tallentamiseen.

RSSI

Received Signal Strenght Indicator. Arvo, joka kertoo laitteen vastaanottaman signaalin dB:inä.

SDR

Software Defined Radio. Ohjelmistolla määriteltävä radio.

SoC

System on Chip. Micropiiri, johon on integroitu paljon eri toimintoja.

SPI

Seriel Peripheral Interface. Sarjamuotoinen oheislaiteväylä mikropiireille.

UART

Universal Asyncronous Receiver Transmitter. Mikropiiri, joka muuntaa sarjaliikennettä rinnakkaismuotoiseksi ja päinvastoin.

UNB

Ultra Narrow Band. Sigfoxin käyttämä kapea 100 Hz kaistanleveys.

VOC

Volatile Organic Compounds. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

3GPP

The 3rd Generation Partnership Program. Maailmanlaajuinen mobiiliverkkojen standardointijärjestö.
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1

Johdanto

Sisäilmaston laadusta ja ongelmista on Suomessa kirjoitettu todella paljon. Jostain
syystä varsinkin julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa, tuntuu lähes
jokaisessa kunnassa löytyvän kohteita, joissa käyttäjät oireilevat. Selkeää syytä ei aina
löydy ja pahimmissa tapauksissa on jopa muutaman vuoden ikäisiä rakennuksia laitettu
käyttökieltoon.

Kirjoittajan näkemys on, että kiinteistöissä pitäisi olla järjestelmät jatkuvalle mittaukselle,
jossa päivittäisten, viikottaisten ja vuodenaikojen mukaan muuttuvien käyttörytmien mukaan muuttuvat olosuhteet saadaan raportoitua. Mittauksista ainakin lämpötilan ja kosteuden mittaukset ovat rakennusfysiikassa eniten vaikuttavina tärkeimpiä. Hiilidioksidin
mittaukset kertovat kiinteistön käyttöasteesta ja ilmanvaihdon toimivuudesta. Uusina mittaussuureina on markkinoille tullut VOC-arvojen ja pienhiukkasten mittausta.

Internet of Thingsin (IoT) ennustetaan ulottuvan vähitellen kaikkialle. Tämä tarkoittaa,
että pieniä, langattomia ja itsenäisesti pitkään toimivia antureita pitäisi vähitellen löytyä
kiinteistöjen käyttöön. Hintojen tulisi tällöin laskea niin alas, että antureiden riittävän laaja
sijoittelu rakennuksen eri puolille on mahdollista. IoT mahdollistaa hajautetun mittauksien tulosten keskittämisen yhteen raportointia suorittavaan paikkaan, esim. pilvipalvelussa.

NB-IoT on yksi lupaavimmista uusista tekniikoista, joka täyttää useat tärkeät kriteerit.
Uutta siinä on antureiden toimivuus mobiiliverkkojen kautta, ilman paikallisia tukiasemia.
Tällä pitäisi saavuttaa helppo asennus ja hyvä kuuluvuus vaikeissakin paikoissa. Tekniikkaa varten on kehitetty puolijohdekomponentteja, joihin on integroitu tärkeimmät tarvittavat ominaisuudet, sekä valmiita kokeilukortteja, joilla tuotekehitysprojektien läpimenoaikoja voidaan pienentää.

Tässä työssä käydään läpi Palmia Oy:ssä tehtyä tutkimusta ja palvelun tuotteistamista,
jossa NB-IoT:n avulla yritetään löytää sellaista kilpailuetua, että Palmian asiakaskunnassa voitaisiin siirtyä laajempaan sisäilmaston jatkuvaan mittaukseen. Haasteena oli
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löytää testattavia antureita. Ensimmäisessä osassa käydään läpi sisäilmaston mittaamisen perusteita ja käytettäviä tekniikoita. Toisen osa keskittyy NB-IoT:hen ja sen odotettuihin ylivoimaisiin ominaisuuksiin. Lopussa käydään läpi 2 eri NB-IoT -laitevalmistajan
antureiden testauskokemuksia ajallisesti lyhyehkön testauksen perusteella.

Tutkimusmenetelminä on ollut pääasiassa etsiä ja kartoittaa NB-IoT:n kehityksessä mukana olevia tahoja. Näitä komponenttivalmistajia, laitevalmistajia, operaattoreita ja palveluntarjoajia on tavattu, haastateltu kasvotusten sekä sähköpostitse. Hakukoneiden
sekä kirjallisuusluetteloiden avulla on luotu käsitys siitä ekosysteemistä, joka NB-IoT:n
valtavaa odotettua kasvua on toteuttamassa. Aiheen ollessa hyvin tuore ja ajankohtainen, ei aikaisempia opinnäytetöitä samalla lähestymistavalla löytynyt. Tarkoitus on löytää samalla Palmian omaan raportointiin soveltuvia NB-IoT:n ominaisuudet sisältäviä antureita.
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2

2.1

Palmia ja sisäilmaston mittaaminen

Palmian liiketoiminnan tarpeet

Palmia Oy on muodostunut Helsingin kaupungin omistamasta Palmia liikelaitoksesta,
joka yhtiöitettiin 2016 alusta. Helsinki edelleen omistaa 100 %:sti yhtiön ja on nimittänyt
hallituksen jäsenet. Palmian liiketoiminta-alueet on jaettu kuvan 1 mukaisesti.

Kuvio 1. Palmia Oy:n liiketoiminta-alueet

Turva- ja kiinteistöpalvelun tehtävänä on huolehtia kiinteistöistä, jotta niiden käyttäjät
voivat viihtyä ja tuntea olonsa turvalliseksi. Asiakkaat saavat kustannustehokkaita ja ekologisesti suunniteltuja kiinteistöpalveluja uusimman teknologian ja osaavan, sitoutuneen
henkilöstön avulla. Palveluita räätälöidään myös asiakkaiden tarpeiden mukaan, ja he
saavat kaikki kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvät palvelut samasta paikasta. Sisäilmastoon liittyvät asiat ovat jatkuvasti ajankohtaisia Palmian asiakaskunnan muodostuessa pääasiassa kunnallisten toimijoiden kiinteistöistä.
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Toimitilapalvelujen alueeseen kuuluu mm. siivous, jonka merkitys sisäilman laatuun tiedetään olevan merkittävää. Siivouspalveluiden keskeisimpiä tavoitteita on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö tilojen käyttäjille. Laadukas ja ekologinen siivous
pidentää kiinteistöjen pintamateriaalien elinkaarta ja auttaa Palmian asiakkaita säilyttämään omaisuutensa arvon. Toistaiseksi siivouksen laadun mittaamiseen asiakaskohteissa ei ole käytetty anturiteknologiaa eikä sähköisiä sovellustyökaluja, mutta niitä jatkuvasti etsitään ja kokeillaan (1.)

Ravintola- ja ruokapalvelujen kilpailutekijänä on tärkeänä osana ravintoloiden viihtyisyys,
jonka asiakkaat havaitsevat mm. raikkaana sisäilmastona. Tavoitteena on huomioida
kaikki ympäristönäkökohdat ruokatuotantoketjussa aina tuotekehityksestä ja henkilöstön
ympäristöosaamisen jatkuvasta parantamisesta raaka-aineiden hankintaan, kuljetukseen, tuotteiden valmistamiseen ja jätteiden keräilyyn asti. Jatkuva kehittäminen ohjaa
toimintaa, niin ympäristö- kuin muissakin kehityskohteissa.

Palmia Oy huoltaa ja ylläpitää yli miljoonaa neliötä päivittäin pääasiassa Uudenmaan
alueella:


taloyhtiöissä



julkisissa kiinteistöissä



teollisuuslaitoksissa



yrityspuistoissa

2016 syksyllä turva- ja kiinteistöpalvelut yksikköön muodostettiin osasto valvomopalvelut, johon siirrettiin aikaisemmin jo toiminnan aloittanut hälytyskeskus. Siellä valvotaan
jatkuvasti muun muassa valvontakameroiden lähettämiä kuvia ja videoita, sekä vastaanotetaan kiinteistöistä tulevia hälytystietoja. Myöskin Palmian hälytysnumeroon tulevat
soitot ohjataan sinne. Hälytyskeskuksen rinnalle päätettiin perustaa uusi valvomopalvelu, jossa kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmiä (RAU) voitaisiin seurata etänä.
Tätä työtä on tehty vuoden 2017 aikana ja ensimmäisiä asiakkaita on jo etävalvonnan
piirissä.
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Palmiassa on määrätietoisesti nähty tuotteistamisen merkitys ennen uusien palveluiden
esittelyä myynnille ja muulle organisaatiolle. Energiahallintapalvelujen myyntiä tukemaan kehitettiin viisiportainen palvelumalli, jossa asiakas voi lähteä vaiheittain kehittämään kiinteistönsä taloteknistä kokonaisuutta.

Kuvio 2. Palmian energianhallintapalvelut

RAU:n pääasiallinen tarkoitus alun perin on ollut ohjata lämmitysjärjestelmää ja ilmanvaihtoa. Järjestelmien kehittyessä mukaan on tullut paljon muita ohjauksia, sekä myöskin tavoitteita ylläpitää laadukasta sisäilmastoa. Mikäli RAU on vanha ja ominaisuuksiltaan puutteellinen, ei sisäilmastoakaan voida ohjata ja parantaa sen vaatimustasoa. Sisäilmaston fysikaalisten ominaisuuksien (lämpötilat, kosteus, CO₂-pitoisuus) mittaaminen ja RAU:n ohjausmahdollisuuksien selvittäminen auttaa ymmärtämään tätä ongelmakenttää ja tekemään siihen parannuksia.

Palmiassa päätettiin lähteä tutkimaan markkinoilta löytyviä mittausjärjestelmiä. Heti
alussa ymmärrettiin, että laitteiden on oltava langattomia, jotta niiden asentaminen ja
siirtäminen kohteesta toiseen on vaivatonta. Käytettävälle tiedonsiirtostandardille asetettiin kriteeri, että mittausantureiden pitäisi pystyä lähettämään mittausdata yhden gatewayn kautta. Olisi liian vaikeaa lähteä rakentamaan ja testaamaan verkkoa, joka pitäisi
aina kohdekohtaisesti räätälöidä erikseen. Tärkeä kriteeri oli mittausdatan käsittely etänä
ja reaaliaikaisesti.
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Vuoden 2017 alusta lähtien olemme Palmialla järjestäneet useita palavereja eri laitevalmistajien, järjestelmätoimittajien ja operaattoreiden kanssa. Ensimmäinen järjestelmä on
hankittu ja lisäksi on testimielessä ostettu yksittäisiä antureita. Useat anturitoimittajat
ovat lainanneet Palmialle koekäyttöön järjestelmiään. Niitä on testattu asiakkailla yhdessä asiakkaan yhteyshenkilön kanssa saaden näin käyttäjäkokemuksia. Joiltain asiakkailta palvelusta on laskutettu asiakkaita kertahinnoitteluna, jolloin anturit ovat olleet
kohteessa yhden viikon, ja sen jälkeen tiedoista on koostettu raportti.

2.2

Sisäilmasto

Suomessa on jo vuodesta 1990 toiminut Sisäilmayhdistys ry., joka on alusta asti pyrkinyt
toiminnassaan vaikuttamaan sekä lainsäätäjiin ja alan toimijoihin, että kuluttajiin. Tavoitteena on ollut lisätä hyvän sisäilmaston merkityksen ymmärtämistä ja niiden toimenpiteiden edistämistä, jotka parantavat hyvän sisäilmaston laatua. Tutkimuksessa on Suomessa saavutettu merkittäviä tuloksia ja suomalainen tutkimus on maailmalla erittäin arvostettua. Esimerkkinä rakennusmateriaalien päästöjen ja home- ja kosteusongelmien
selvittämisen tuloksia on voitu soveltaa käytäntöön onnistuneesti. Ilmanvaihdon laitetekniikan sekä ilmanvaihtolaitteiden puhtauden alueella saavutettua teknologista osaamista
on menestyksekkäästi viety maailmalle. Myös pienhiukkastutkimuksessa Suomi on jo
pitkään ollut kärkimaita.

Sisäilma on sisätiloissa hengitettävää ilmaa, jossa perusosien hapen ja typen lisäksi
saattaa olla eri lähteistä peräisin olevia kaasumaisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia.
Sisäilmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä rakenteiden rajaamaa ilmaa tiloissa, joissa
ei ole pääsääntöisesti tuotannollisesta tai muusta poikkeavasta toiminnasta johtuvia
päästöjä (asunnot, toimistot, koulut, päiväkodit, sairaalat jne.). (2.)

Sisäilmasto muodostuu sisäilmasta ja siihen vaikuttavista fysikaalisista tekijöistä. Sisäilmastotekijöitä ovat muun muassa: (6.)


sisäilman kaasumaiset yhdisteet



sisäilman hiukkasmaiset epäpuhtaudet



lämpötila



kosteus
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ilman liike



säteily



valaistus



melu

Ympäristöministeriö on linjannut yhdeksi merkittävimmistä päätavoitteistaan rakentamisessa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilmaston. Hyvän sisäilmaston luominen
alkaa rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden määrittelystä. Pätevästi laaditut suunnitelmat, harkitut materiaalivalinnat sekä huolellinen rakentaminen ovat oleellisia tekijöitä
hyvän sisäilmaston kannalta. Rakennusten ja laitteistojen huolto ja kunnossapito sekä
oikea käyttö varmistavat terveellisen sisäilmaston. Samalla ennalta ehkäistään mahdollisten kosteusvaurioiden syntymistä. (3.)

Energiatehokkuus on toinen tavoite, jota on pyritty lisäämään rakentamisessa mm. energiatodistusten, ympäristölupien ja vapaaehtoisten energiasäästösopimusten kautta.
Energiatehokkuuteen liittyvät määräykset löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. (3.)

Rakennusten energiankäytön tehostamisen yhteydessä sisäilmaston laadun turvaaminen on aina varmistettava. Energiansäästön ja hyvän sisäilmaston on kuljettava käsi kädessä. Rakennuksen energiatehokkuuden parantamista ei voida toteuttaa korjausrakentamisessa, kuten ei myöskään uudisrakentamisessa, sisäilmaston terveellisyyden kustannuksella esimerkiksi huonontamalla ilmanvaihtoa. Energiatehokkuuden parantamisen ratkaisut uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä on suunniteltava ja toteutettava
niin, että niistä ei aiheudu esimerkiksi sisäilmastoa huonontavia kosteus- ja homevaurioita. (3.)

Huonon sisäilman aiheuttamien terveyshaittojen ja sairauksien toteamiseen ja hoitoon
tarvitaan terveydenhuollon asiantuntemusta. Ongelmien aiheuttajien löytäminen ja vikojen korjaaminen on välttämätöntä. Korjaukset perustuvat aina riittäviin kuntotutkimuksiin.
(3.)
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2.2.1

Sisäilmaston terveysvaikutukset

Heikon siivouksen mahdolliset terveysvaikutukset voivat ilmetä lähinnä hengitysteiden,
silmien ja ihon oireiluna. Aiheuttajina voivat olla muun muassa pöly ja pölyn sisältämät
erilaiset haitalliset yhdisteet ja mikrobit aineenvaihduntatuotteineen. Keskeisin sisäilman
laatuun vaikuttava tekijä, johon voidaan vaikuttaa siivouksen keinoin, ovat hiukkaset. Sisäilman hiukkaslähteitä ovat ulkoilma ja sisällä ihminen eri toimintoineen, rakennus- ja
sisustusmateriaaleista peräisin olevat hiukkaspäästöt sekä rakennus- ja sisustusmateriaaleista peräisin olevat kaasumaiset päästöt kaasuhiukkasmuutunnan tuloksena. Hiukkasia poistuu huonetilasta eri tavoin ja tätä poistumista kutsutaan nieluksi. Ilmanvaihdon
kautta osa leijuvista hiukkasista poistuu takaisin ulkoilmaan ja osa deposoituu huonetilan
pinnoille. Deposoituneiden hiukkasten (= pölyn) määrää voidaan vähentää siivouksen
avulla. (5.)

Siivouksen vaikutuksia toimistotyön tehokkuuteen ja tuottavuuteen on selvitetty vain vähän, sillä niiden mittaaminen on vaikeaa. Siivouksella oletetaan kuitenkin olevan yhteyksiä sisäilman laatuun ja samalla sillä on tätä kautta yhteys myös ihmisen terveyteen,
viihtyvyyteen ja työn tuottavuuteen. (4.)

2.2.2

Sisäilmaston mitattavat olosuhteet

Sisäilmastoluokituksia on kehitetty Suomessa jo vuodesta 1995 nimellä Sisäilmaston,
rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Edellinen versio, Sisäilmastoluokitus 2008,
ilmestyi joulukuussa 2008 ja uudistettu sisäilmastoluokitus on ilmestynyt vuoden 2018
alussa.

Tarkoituksena on käyttää luokituksia rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin
sekä rakennustarviketeollisuuden apuna. Tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Vaatimukset ja ohjeet on otettava huomioon rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa sen jälkeen, kun rakennuttaja on valinnut sisäilmaston
tavoitearvot yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa.

Sisäilmastoluokituksessa on 3 porrasta; S1, S2 ja S3. Näistä S1 on paras ja tarkoittaa,
että suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä. S3-luokka vastaa maankäyttö- ja rakennuslain
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sekä terveydensuojelulain vaatimuksia, jolloin terveelle ihmiselle ei aiheudu sisäilmastosta terveyshaittaa.

S1: Yksilöllinen sisäilmasto
Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä
vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä
valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisti säädettävä valaistus.
S2: Hyvä sisäilmasto
Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilman yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai
epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen
mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet.
S3: Tyydyttävä sisäilmasto
Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. (6.)

Lämpötila

Lämpöolot koostuvat ilman lämpötilan, kosteuden ja virtausnopeuden sekä ympäröivien
pintojen lämpötilojen yhteisvaikutuksesta. Ihmisen elimistö toimii parhaiten silloin, kun se
luovuttaa lämpöä yhtä paljon kuin tuottaa. Lämpötasapainoon vaikuttavat yksilölliset
ominaisuudet, liikunta ja työ sekä lämmönhukka, joka määräytyy vaatetuksen sekä ympäristön lämpötilan, tuulen ja kosteuden mukaan. Lainsäädännössä ei ole asetettu rajaarvoja työhuoneen ilman lämpötilalle. Työpaikan tavoiteltavat lämpötila-alueet ovat normaalioloissa (poikkeuksena hellekaudet) seuraavat: (7.)

Paikallaan olo

21–25 °C

Kevyt istumatyö

21–23 °C

Kevyt työ

19–23 °C

Keskiraskas työ

17–21 °C

Raskas työ

12–17 °C

Pään ja nilkan korkeudelta mitattujen lämpötilojen ero saisi olla korkeintaan kolme astetta ja lattian lämpötilan tulisi olla lämmityskaudella 19–26 astetta. (7.)

Perinteisesti lämpötilaa on mitattu mekaanisilla mittareilla, jotka eivät muodosta sähköistä signaalia, joka voitaisiin suoraan liittää esim. valvomolaitteisiin. Näitä ovat muun
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muassa bimetalli-, nestepatsaslämpö- ja kapillaarilämpömittarit. Virta- tai jänniteviestin
antavina antureina on käytetty termoelementtejä, vastusantureita sekä termistoreita.
Langattomissa antureissa yleisesti käytetään puolijohdeantureita, jotka voidaan suoraan
liittää laitetta ohjaavaan mikrokontrolleriin väylällä.

Palmialla on ollut tammikuusta 2017 lähtien käytössä SiMAP-järjestelmä, joka koostuu
kiinteistöön asennettavasta mittaus- ja ohjausjärjestelmästä. SiMAPia kehittävältä yritykseltä Si-Tekno Oy tilattiin omaksi mittaussalkku, jossa alkuvaiheessa on neljä kpl lämpötilan ja kosteuden mittaavia antureita, sekä kaksi kpl hiilidioksidipitoisuutta mittaavia antureita. Anturit ovat hieman tulitikkurasiaa suurempia ja niissä on akku, jonka kestoksi
normaalikäytössä luvataan jopa viisi vuotta. Anturitiedon kerää muovisessa salkussa sijaitseva gateway, joka SIM-kortin avulla välittää datan pilvipalveluun. Gateway vaatii toimiakseen verkkosähkön. Palveluun ja reaaliaikaiseen seurantaan otetaan yhteys selaimella. Selainsovellus alkaa olla jo hieman vanhanaikainen tarviten toimiakseen mm.
”liitännäisen”. Si-Teknolta tuli maaliskuussa 2018 järjestelmän uusi versio, jossa on uudet anturit ja parannettu radiotekniikka. Käyttöliittymä on uusi; sitä on kehitetty yhdessä
Leanheat Oy:n kanssa.

Kuvio 3. SiMAP-järjestelmä
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Anturisalkun avulla Palmia on jo tehnyt useita sisäilmastoselvityksiä asiakkailleen. Järjestelmä on toiminut luotettavasti. Selainsovellus on iästään huolimatta toimiva, mahdollistaen mittausdatan analysoimisen jopa usean viikon taakse hyvinkin tarkasti. Käyttäjä
pystyy muokkaamaan ja skaalaamaan näyttöjä sen mukaan mitä raporttiin halutaan laittaa.
Kosteus

Uudessa sisäilmaluokituksessa on jätetty tavoitteet ilman suhteelliselle kosteudelle pois.
Perusteluna on mm. se, että eri vuoden aikoina kosteus vaihtelee suuresti. Esimerkiksi
kovilla pakkasilla se laskea jopa alle 20 %, ja hellekausina se voi nousta yli 60 %. Normaalisti ilman suhteellinen kosteus, lämpötilan ollessa esimerkiksi + 21 °C lämmitetyissä
sisätiloissa, on noin 30 – 50 %.

Kosteutta ei voida varsinaisesti mitata suoraan, vaan käytetään apuna jotain helpommin
mitattavaa suuretta. Mekaanisia paljon käytettyjä mittaustapoja ovat esimerkiksi hiuskosteusmittari sekä kastepistemittari. Erilaisia kapasitiivisia ja resistiivisiä mittaustapoja
on kehitetty sähköisen mittaamisen avuksi. Useilta valmistajilta on tullut markkinoille
elektroniikkasovelluksiin tarkoitettuja yksikomponenttisia piirejä, jotka esimerkiksi 1-wire
–väylällä liitetään muuhun elektroniikkaan.

Co₂-pitoisuus

Hiilidioksidi CO₂ on hajuton, mauton ja väritön kaasu, jota on ilmakehässä normaalisti
noin 380 ppm. Sen pitoisuus ilmassa suurina määrinä on ihmiselle haitallista, ja varsinkin
sisäilmassa pitoisuus saattaa nousta huonon ilmanvaihdon seurauksena moninkertaiseksi. Suomessa tyydyttävänä sisäilman tasona pidetään pitoisuutta, joka on alle 1500
ppm. Hiilidioksidipitoisuuden noustessa riittävän korkeaksi, se alkaa vaikuttaa ihmiseen
ja sen seurauksena hengitys kiihtyy. Tästä seuraa tunne ilman loppumisesta huoneesta.
Korkeat pitoisuudet sisäilmassa aiheuttavat päänsärkyä, väsymystä ja tunkkaisuuden
tunnetta. (6.)
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Taulukko 1.

Sisäilmastoluokituksen ilman laadun tavoitearvot (6.)

Yleisimmin käytetty mittaustapa CO₂-pitoisuudelle on ns. NDIR (Non-Dispersive InfraRed), jossa mitattava ilma kierrätetään ilmaisinputken kautta. Toisessa päässä putkea
lähettää IR-LED valoa, joka toisessa päässä mitataan. Osa valosta absorboituu hiilidioksidiin, ja syntyneestä erosta lasketaan algoritmien avulla hiilidioksidin määrä.

Kuvio 4. NDIR-mittauksen periaate (INTERNATIONAL LIGHT TECHNOLOGIES INC.)

Markkinoilla on paljon kyseisellä tekniikalla toteutettuja anturikomponentteja, jotka pienimmillään ovat vain muutaman senttimetrin kokoisia. Palmialla on ollut kokeilussa
edellä mainittuja SiMAPin antureita, Smartwatcherin Multisensor-laite, sekä Foobot-niminen lähinnä kuluttajakäyttöön tarkoitettu laite, jossa on useita eri antureita. Näiden
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avulla on pystytty vertailemaan samassa paikassa samaan aikaan tehtyjä mittauksia,
sekä mittausten käyttämistä asiakkaille tehdyissä raporteissa.
TVOC-yhdisteet

VOC-yhdisteillä tarkoitetaan sellaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joilla on huoneenlämpötilassa (+22 °C) merkittävä höyrynpaine, ja jotka voidaan kaasukromatografisin
menetelmin todentaa ja mitata sisäilmasta tai ulkoilmasta. (9.)

Taulukko 2.

VOC-yhdisteiden luokittelu (9.)

Kiinteistöissä yksi merkittävimpiä VOC-yhdisteiden lähteitä ovat rakennus- ja sisustusmateriaalit. Ulkoa rakennuksiin tulee muun muassa liikenteen päästöjä ja muita saasteita. Kaikenlainen ihmisten toiminta lisää sisäilman VOC-yhdisteiden määrää. VOC yhdisteiden aiheuttamia oireita ovat muun muassa silmien limakalvojen ärsytys, hajutuntemukset ja päänsärky. Huoneilman VOC-yhdisteille ei ole viranomaisten määrittelemää
enimmäispitoisuusarvoa. Turvallisena tasona terveyden kannalta pidetään pitoisuutta
200 μg/m3. (10.)

VOC-yhdisteiden määrän mittaaminen on vaikeaa, koska yksittäisiä tunnettuja VOC-yhdisteitä on satoja, ja yhtä kaikkiin yhdisteisiin soveltuvaa mittaustapaa ei tunneta. Tavallisin tapa tutkia VOC-pitoisuuksia on ottaa ilmasta näyte pumpulla absorbenttiin, joista
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yleisimmin käytetty on standardin ISO 16000‐6 mukainen Tenax TA. Analysointi tehdään
kaasukromatografisesti käyttäen näytteensyöttöön termodesorptiota. Yksittäisten VOC ‐
yhdisteiden tunnistukseen ja kvantitointiin käytetään nykyisin massaselektiivistä detektoria (MSD). (11.)

Palmiaan hankittiin kesällä 2017 Smartwatcher Oy:n kehittämä Multisensor-laite, joka
mittaa lämpötilaa, ilman suhteellista kosteutta, CO₂-pitoisuutta, TVOC-pitoisuutta sekä
partikkelien eli pienhiukkasten määrää ilmassa.

Multisensor käyttää VOC‐mittaukseen puolijohdeanturia, joka havaitsee useita eri VOCyhdisteitä. Ulostulona saa neljä eri tasoa, jotka kuvaavat VOC-yhdisteiden määrää ilmassa. Anturissa on epäsuorasti lämmitetty keraaminen lämmitin ja sen luvataan olevan
erittäin herkkä formaldehydille, bentseenille, CO-kaasulle, ammoniakille, vedylle, alkoholille ja tupakansavulle. Mittauksilla on hyvä toistettavuus, ja lämpötila sekä kosteus
vaikuttavat erittäin vähän mittaustulokseen. Anturin elinikä on jopa 8 - 10 vuotta. Koska
VOC‐mittaus on vain suuntaa antava, esitetään mittaustulos neljällä portaalla mikrogrammoina/kuutiometri. Näistä 0 ‐tasolla ei ole VOC-yhdisteitä, 1‐tasolla on VOC-yhdisteitä vähän, tasolla 2 on VOC-yhdisteitä hieman enemmän. Jos mittaus pysyy tasolla 3
pitkään, (useita päiviä tai viikkoja) tulee VOC-yhdisteiden lähde selvittää. Mittaustuloksia
käsitellään pilvipalvelussa olevalla sovelluksella. (12.)
Pienhiukkaset

Sisäilman hiukkaset voidaan jaotella kokonsa perusteella kokonaisleijumaan, hengitettäviin hiukkasiin ja pienhiukkasiin. Kaikista ilmassa leijuvista hiukkasista ja sen massasta
suurin osa on karkeaa pölyä (ihmisten toiminta, katupöly). Merkittävää määrää edustavat
orgaaniset hiukkaset sekä mineraalivillapöly. Hengitettävät hiukkaset (PM10) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 μm (ulkoilman palamisreaktio, teollisuus, katupöly,
tupakansavu). Pienhiukkaset (PM2.5) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 μm
kokoisia hiukkasia. Ne ovat kaikkein haitallisimpia, sillä ne kulkeutuvat verenkiertoon.
Ulkoilman hiukkasten aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ei ole nykyisen tutkimustiedon perusteella määritettävissä pitoisuutta, jonka alapuolella haittoja ei esiintyisi. Kuvassa 5 on esimerkkejä pienhiukkasista ja niiden halkaisijoista.
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Kuvio 5. Esimerkkejä tyypillisistä aerosolihiukkasista ja niiden halkaisijoista. (13.)

Pienhiukkasten mittaamiseen on saatavilla valon sirontaan perustuvia reaaliaikaisia mittalaitteita. Tarve kehittää siirrettäviä ja jatkuvasti mittaavia laitteita on tuonut markkinoille
pienhiukkasantureita, joita komponentteina voidaan käyttää kyseisissä sovelluksissa.
Tällaisia on muun muassa Sharp Microelectronics Inc:in DN7C2CA006, jota on käytetty
RasberryPi harjoitustöissä oppilaitoksissa.

Smartwatcher Oy:n Multisensor-laitteessa on myös partikkelien PM2.5 mittaus, jossa
käytetään edistyksellistä laserhajontamenetelmää, jolla pystytään tarkasti määrittelemään PM2.5 – konsentraatio. Mittauksessa voidaan käyttää neljää eri tapaa: kertamittausta, ajastettua mittausta, jatkuvaa mittausta tai dynaamista mittausta, jolloin anturin elinikää pystytään pidentämään. Anturi mittaa partikkeleita 0,3 μm:n koosta aina 10
μm:iin asti. Mittaus tapahtuu imemällä puhaltimella ilmaa mittauskammioon. Kun mitattavat ilmassa olevat partikkelit osuvat lasersäteeseen, tapahtuu valon hajontaa. Fotoelektroninen muuntaja muuntaa hajasäteet sähköiseksi signaaliksi. Suuremmat partikkelit saavat aikaan isompia pulsseja ja näin voidaan laskea yksittäisten partikkeleiden
koko. Reaaliaikainen tieto partikkeleiden määrästä saadaan mittaamalla hajavalon
määrä ja sen intensiteetti.
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Palmialla päätettiin heti alkuunsa, että kehitettävillä palveluilla pyritään tutkimaan ainoastaan selkeästi mitattavia fysikaalisia arvoja, kuten lämpötila, kosteus ja CO₂-pitoisuus.
Sisäilman laatua täydentämään otettiin TVOC- ja pienhiukkaspitoisuuksien mittaaminen,
jossa jo olemassa olevana referenssinä voitiin käyttää Smartwatchers Oy:n Multisensorlaitetta. Näihin oletettiin löytyvän markkinoilta valmistajia ja riittävän edullisia antureita,
jotta mittausjärjestelmät ovat tarvittaessa kannattavasti monistettavissa. Ainakaan tässä
vaiheessa ei haluttu lähteä kehittämään homeongelmiin ja kosteusvaurioihin liittyviä mikrobiologisia analyyseja. Ymmärrämme, että ne ovat paljon vaikeampia teknisessä mielessä ja monimutkaisempia kokonaisuuksia, jotka ovat enemmänkin kemian alaa kuin
edustamamme soveltava mittaustekniikka.

2.3

Mahdollisuudet vaikuttaa sisäilmastoon

Ongelmat sisäilmastossa kehittyvät vähitellen ja ne voivat ilmentyä kovin monella eri tavalla. Tärkeää on pyrkiä havaitsemaan ongelmat ajoissa, koska tällöin niiden korjaaminen on aina halvempaa ja helpompaa tehdä. Nykyään alkaa olla jo aika yleistä käyttää
sähköistä huoltokirjaa, jossa ilmanvaihdon, rakenteiden kunnon, rakennusautomaation,
sekä sisäilmasto-olosuhteiden seuraaminen ja talteen kirjaaminen voi olla jatkuvaa ja
järjestelmällistä.

Useilla Palmian asiakkailla on jo käytössään työntekijöiden raportointijärjestelmiä. Tarkoituksena on systemaattisesti lähteä heti oireiden tultua selvittämään mahdollista syytä.
Kun oireet, esim. ihon, silmien, ylähengitysteiden ja limakalvojen ärsytysoireet, sekä
yleisoireet esim. päänsärky ja väsymys ilmaantuvat, pyydetään työntekijää täyttämään
varsin laaja ja kattava raporttipohja. Tällä pyritään heti karsimaan pois sellaiset ulkoiset
tekijät, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä sisäilmaston kanssa. (14.) Näistä tärkeimpiä
ovat: (6.)


henkilökohtaiset, personallisuuteen liittyvät ominaisuudet



kodin ja työpaikan ihmissuhteet



työympäristön henkinen ilmapiiri



työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus
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Rakenteiden silmämääräisellä tarkastamisella nähdään, onko kosteus mahdollisesti
päässyt rakenteisiin. Onko löydettävissä kuivuneita vesijälkiä, pinnotteiden irtoamista,
hometta tai tummumia. Ovatko märkätilojen saumat ehjiä, onko ulkorakenteiden ympärillä vettä, ovatko pellitykset ehjiä, onko talvella paljon jääpuikkoja räystäällä, tuulettuvatko rakenteet kuten on alun perin suunniteltu? (14.)

Koneellinen ilmanvaihto on kaikissa 60-luvun jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä. Paljon
on kuitenkin painovoimaisella ilmanvaihdolla rakennettuja rakennuksia, joissa on tärkeää
korvausilman ja poistoilman oikeamääräinen kulkeminen. Näissä on usein tehty jälkikäteen muutoksia huoneratkaisuihin. Myös kanavistoihin on tehty muutoksia, jolloin tiloja
on jäänyt jopa kokonaan ilman toimivaa ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtolaitteiden säännölliseen ja huolelliseen huoltoon ei Palmian kokemuksen mukaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Ilmanvaihdon ja rakennusautomaation, tai sen puuttumattomuuden, selvittäminen
on ehdottoman tärkeää pyrittäessä vaikuttamaan sisäilmaston laatuun.

Usein ongelmien ilmaantuessa käytetään apuna asiantuntijaa, joka voi olla kuntotarkastaja, tai jopa sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaatin suorittanut henkilö. He osaavat
tarkastella kiinteistöä kokonaisuutena, jonka muodostavat rakenteet, ilmanvaihto, rakennusautomaatio, sekä käyttäjät ja heidän luomansa sisäiset kuormat. Vaikka alalla on
koulutuksia, tulee todellinen osaaminen ajan kanssa kokemuksen ja tekemisen kautta
pätevöitymisen kautta.

Sisäilmaongelmien ilmaannuttua usein tehdään päätös aloittaa jonkinlainen korjaus.
Näissä on ensisijaisen tärkeätä huolellinen suunnittelu. Suunnittelijan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, ja pyytää urakointitarjoukset sellaisilta urakoitsijoilta, joilta löytyy
hyvät referenssiluettelot. Vanhojen ja uusien rakenteiden ja materiaalien yhteensopivuuden tunteminen on haastavaa. Kustannusten ja aikataulujen kanssa on hyvä olla realistinen.

Yleinen siisteys kertoo hyvin paljon kiinteistön hoidosta ja sen omistajan tai haltijan tahdosta ylläpitää hyviä olosuhteita. Olosuhteiden muuttumisen dynamiikka auttaa ymmärtämään keinoja vaikuttaa olosuhteisiin. Palmialla tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää
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anturiteknologiaa siivouksen apuna. Voidaan käyttää esim. läsnäololaskureita, pienhiukkasantureita, CO₂-mittauksia sekä TVOC-pitoisuuden mittauksia perinteisten lämpötilaja kosteusmittausten lisäksi.

2.4

Tulevaisuuden tavoitteet

Palmialla kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä on käynnissä aktiivinen uusien palveluiden kehitys- ja tuotteistamistyö. Turva- ja kiinteistöpalveluiden alla on pääasiassa
tekninen, sähköisiä laitteita kattava markkinoiden selvittäminen sekä laitteiden ja järjestelmien testaus. Sisäilmaston olosuhteiden mittaamisen on katsottu olevan tärkeää kaikille kolmelle liiketoimintayksikölle. Anturitekniikan on oltava edullista ja tiedon käsittelyn
helppoa ja informatiivista.

Maailmalla on käynnissä suorastaan hype-ilmiötä erilaisten IoT-nimellä kulkevien asioiden suhteen. Useimmat laitevalmistajat ovat käynnistäneet tuotekehitysprojekteja, joissa
heidän laitteisiinsa integroidaan mukaan anturi- ja tiedonsiirtotekniikkaa. Tavallaan kyseessä ei ole uusi asia: sulautetut järjestelmät tulivat yleiseen käyttöön jo 90-luvun alkupuolelta. Nyt on vain elektroniikan komponenttien kehittyminen mahdollistanut entistä
pienempien, vähempi virtaa kuluttavien sekä edullisempien ratkaisujen tuottamisen.
IoT:sta on tullut jonkinlainen oman uskottavuuden mittari. Joka tapauksessa Palmia haluaa katsoa erilaiset mahdollisuudet ja selvittää niiden soveltuvuuden lisäämään myytyjen palveluiden tasoa sekä tuottamaan aitoa lisäarvoa asiakkaille.
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3

IoT, langaton tiedonsiirto ja anturiverkot

IoT on valikoitunut tämän opinnäytetyön aiheeksi, sillä se on maailmanlaajuisesti erittäin
nopeasti kehittyvä mielenkiintoinen aihealue, sekä lähellä kirjoittajan omaa työnkuvaa.
Pyrittäessä parantamaan rakennusten energiatehokkuutta, on ensimmäinen asia selvittää energiankulutus, sen pohjakuormat ja huippukuormat, sekä olemassa olevat rakenteet ja lämmitykseen vaikuttavat talotekniikan laitteet. Sisälämpötilojen ja muiden sisäilmastoon laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittäminen tulee perässä, kun mietitään keinoja vähentää energiankulutusta. Suomessa olosuhteet rakennuksen sisällä vaihtelevat
voimakkaasti eri vuodenaikojen välillä. Samoin lämpötilaerot vuorokaudenaikojen mukaan esimerkiksi kevät- ja syksyaikaan voivat olla suuriakin. Lämmitysjärjestelmien on
pystyttävä mukautumaan nopeasti muutoksiin tuhlaamatta energiaa ylilämmittämällä.
Tarvitaan tarkempia mittauksia myös rakennusten sisältä eri tiloista, eikä pelkästään
lämmityksen säätökäyrään liitettyä ulkolämpötilan mittausta. IoT mahdollistaa mittausten
levittämisen laajalle rakennuksen sisällä edullisin kustannuksin. Kirjoittajan näkemys on,
että erilaisia mittauksia tullaan jatkossa käyttämään paljon jo rakennusvaiheessa sijoittaen antureita rakenteisiin ja eri tiloihin. Käytön aikana olosuhteita mitataan jatkuvasti ja
jatkuvan mittauksen avulla käytetään koneälyä analysoimaan mahdollisia muutoksia ennen kuin pääsee vahinkoa syntymään. Rakennusautomaatio tulee laajenemaan nykyisestä sisältäen muun muassa ominaisuuksia kysyntäjoustoon ja kuormanohjauksiin liittyen.

3.1

Esineiden internet eli IoT

Termi esineiden internet (Internet of Things, lyhyemmin IoT) on nykyisin esillä jatkuvasti,
kun puhutaan digitalisaatiosta, joka tulee vaikuttamaan ihmisten elämään laajalti eri osaalueilla. Käytetään myös termiä teollinen internet, jolla tarkoitetaan, että teollinen tuotanto vie ympäristöään aistivia ja tietoa eteenpäin välittäviä antureita mukaan omaan
prosessiinsa.
Termin IoT ”keksimisen” on ominut itselleen Kevin Ashton –niminen amerikkalainen, joka
jo vuonna 1999 käytti sitä RFID-tekniikalla toimivien antureiden yhteydessä. PC:t ja Internet oli tällöin juuri lyöneet itsensä läpi tavallisten kuluttajien kotiin hankkimina laitteina.
Ashton ideoi, että PC-laitteiden ja ihmisten ympärillä voisi olla erillisiä antureita, jotka
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tarkkailisivat, tunnistaisivat ja auttaisivat paremmin ymmärtämään elämäämme vaikuttavia asioita. (15.)

Lähtökohtana koko alan kehittymiselle on ollut puolijohdetekniikan kehittyminen niin, että
edullisia ja pienikokoisia sulautetun elektroniikan sovelluksia on voitu toteuttaa. Laitteisiin on voitu sijoittaa entistä enemmän älykkyyden vaatimaa muistia, sekä tiedonsiirron
tarvitsemia protokollat ymmärtäviä väyläratkaisuja. Komponenttien virrankulutukset on
saatu minimoitua mm. laskemalla jännitetasoja.

Internet on vakiinnuttanut paikkansa ihmisten elämässä kaikin tavoin. Muutos tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että verkkoon liittyy lukuisa määrä erilaisia laitteita. Tällöin tapahtuu
vuorovaikutusta fyysisen ja digitaalisen maailman välillä ja laitteet ovat yhteydessä verkkoon. IoT ei ole jokin yksittäinen tekniikka, vaan se on kokoelma erilaisia teknologioita,
jotka tarvitsevat paljon sulautettua älykkyyttä toimiakseen toistensa kanssa. Alin taso,
josta IoT:n yhteydessä puhutaan, on anturi. Termi voidaan ymmärtää laajasti yksittäisinä
fysikaalista suuretta mittaavana antureina, tai osana monimutkaisempaa laitetta, kuten
matkapuhelinta, joka jo tänä päivänä sisältää lukuisia antureita.

Anturin on pystyttävä käsittelemään ja tallentamaan mittaamaansa tietoa ja lähettämään
sitä eteenpäin. Tällöin tulee vastaan käytettävissä olevat resurssit, kuten kokoluokka,
energian määrä, tehon kulutus sekä laskennallinen kyvykkyys. Tiedon on oltava riittävän
tarkkaa edellä mainittujen resurssien puitteissa. Tiedonsiirtoon liittyvät haasteet ovat
seuraava askel. Anturit usein ovat asennettu maantieteellisesti erillisiin paikkoihin, ja ne
toimivat langattomasti, jolloin signaaliin ei saa tulla vääristymiä. Luotettavuuden on oltava tarpeeksi hyvää, jotta vältytään jatkuvalta uudelleen lähettämiseltä ja liialta energian
käytöltä. Yhteyden menettämisellä on rahallisia ja ajallisia merkityksiä, sekä brändiarvon
ja asiakastyytyväisyyden alenemista. Varsinkin teollisen internetin sovellusten tulee toimia mahdollisimman luotettavasti katkotta kaikissa olosuhteissa.

Pelkkä tieto ei itsessään ole arvo, vaan sitä on pystyttävä käyttämään johonkin prosessiin. Antureiden välittämää tietoa usein lähetetään muille älykkäille laitteille, tai sillä ohjataan anturin läheisyydessä sijaitsevaa toimilaitetta. Tietojen käsittelyssä saattaa olla
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paljonkin tehoa ja älykkyyttä laskentapalvelimissa. Eri antureiden, toimilaitteiden ja tiedonsiirtoverkkojen sekä laskentapalvelimien välille tarvitaan paljon erilaista standardointia, jotta tiedon vaihto sujuu ongelmitta.
IoT:n käyttö ei yleistyisi, jos se ei helpottaisi ihmisten elämää tai vähentäisi ihmisten tekemää työtä rutiininomaisissa tehtävissä. Tänä päivänä IoT on jo jokapäiväisenä kumppanina terveydenhuollossa, koulutuksessa, viihteessä, sosiaalisessa elämässä, energiansäästössä, ympäristön seurannassa, kotiautomaatiossa sekä liikennejärjestelmissä.

IoT:n arkkitehtuurin rakenteesta ei ole olemassa mitään selkeää laajasti hyväksyttyä yksimielisyyttä. Usein käytetään monilta osin yksinkertaistettua 3-portaista mallia. Tässä
alimmalla tasolla on fyysinen kerros, jossa sijaitsevat mittaavat ja ympäristöään havainnoivat anturit. Verkkokerroksessa anturit voivat kommunikoida keskenään, ja lähettävät
tietoa ylemmälle kerrokselle, jota kutsutaan myös sovelluskerrokseksi. Siinä käyttäjä, ihminen tai dataa analysoiva ohjelmisto, pääsee käsiksi anturitietoihin osana esimerkiksi
älykästä kotia, kaupunkia tai vaikka terveydenhuoltoa. Kuvassa 6 näkyy IoT:n yksinkertaistettu arkkitehtuurimalli, jossa erottuu selvästi kolme eri kerrosta ja sen mahdollisia
osa-alueita. (16.)

Kuvio 6. Esineiden internetin arkkitehtuurin malli (16.)
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3.2

Anturit ja niiden elektroniikka

Kaikki langattomasti toimivat IoT-anturit tarvitsevat älyä, eli prosessorin tai sulautetun
elektroniikan termein suorittimen. Nämä ovat puolijohdekomponentteja, joissa on integroituna prosessointikapasiteettia, muistia sekä I/O-toimintoja. Alun perin brittiläinen
Acorn Inc. kehitti jo 1980-luvun puolivälissä ARM mikroprosessoriarkkitehtuurin, josta on
muodostunut selkeästi suosituin sulautettujen järjestelmien arkkitehtuuri. Isoimmat mikrokontrollerivalmistajat kuten Texas Instruments, Samsung ja Motorola käyttävät arkkitehtuuria suorittimissaan, joita löytyy matkapuhelimista, teollisuuden sovelluksista kuin
IoT-antureistakin.

Suorittimessa on oltava jokin eri puolijohdekomponenttien välillä toimiva sarjaliikenneväylä, joista yleisimpiä ovat I2C, SPI ja UART. Lisäksi tarvitaan ns. järjestelmäpiiri (SoC),
johon on integroitu mikro-ohjain ja radio-osa, jota tarvitaan tiedonsiirtoyhteyksien luomiseen ulkomaailmaan. Anturin mittaamien suureiden muuntaminen digimaailmaan hoituu
yleensä AD-muuntimien avulla; joissain anturikomponenteissa tämä on sisäänrakennettuna ja tieto saadaan väylällä suoraan suorittimelle. Käyttöliittymää kuten näppäimistöä
antureissa harvoin on kuten myöskään näyttöä. Tämä auttaa virrankulutuksen hallinnassa. Perusajatuksensa mukaisesti langattomissa antureissa ei käytetä ulkopuolista tehonlähdettä, vaan virrankulutuksen mahdollistaa patteri tai ladattava akku. Käytetäänkö
akkua, pattereita vai esimerkiksi USB-väylää virtalähteenä, on monen tekijän kompromissi, ja IoT-laitteen suunnittelun tärkeimpiä lähtötekijöitä.

Perinteisen internetin ominaispiirteitä on pieni määrä monimutkaisia laitteita, joille on tärkeää nopea tiedonsiirto. Käytetty protokolla on usein TCP/IP, joka tarvitsee paljon laskentatehoa ja kuluttaa paljon sähköä. IoT-tekniikassa on paljon yksinkertaisia laitteita,
joissa siirretään vain pieniä datamääriä ja suuri siirtonopeus on tarpeeton. Tällöin voidaan hyvin käyttää kapeakaistaisia yhteyksiä, jolloin säästetään sähkönkulutuksessa ja
voidaan optimoida datan käsittely esimerkiksi ulkoisella virtalähteellä varustetulle tukiasemalle. Tämä voi sitten olla yhteydessä internettiin ja palvelun tarvitsemille palvelimille.
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IoT-laitteen suunnittelu ja prototyyppien rakentelu on nykyään periaatteessa varsin helppoa. Markkinoilla on tarjolla lukuisia erilaisia moduleita ja korttituotteita, joita yhdistelemällä voidaan ohittaa elektroniikan perussuunnittelu, piirilevyjen latominen sekä protojen
rakenteluvaihe. Standardiväylien avulla eri kortteja voidaan yhdistää, ja kun ohjelmistot
on ladattu internetistä, voidaan ohjelmallisesti käsitellä dataa niiden välillä. Suosituimpia
ovat olleet Raspberry Pi, Arduino ja ESP8266, joista kaikista löytyy lukuisia versioita.
Usein niissä on valmiina WiFi ja Bluetooth langattomien kokeilujen tekemiseksi. Suomalaisia alustoja ovat kehittäneet muun muassa oululaiset iProtoXi Oy ja Haltian Oy Thingsee One laitteillaan. Lopullisen kaupallisen tuotteen markkinoille saattaminen on kuitenkin pitkä tie, joka vaatii paljon aikaa, rahaa ja testausta.

3.3

Tiedonsiirtotekniikat

IoT:n käyttöön on luotu lukuisa määrä erilaisia langattomia tiedonsiirtotekniikoita. Sulautetun elektroniikan sovelluksia on jo muutaman vuosikymmenen ajan toteutettu käyttämällä tiedonsiirtoon GSM-verkkoa (2G, 3G, LTE), jossa käyttäjätiedot tallennetaan sovellukseen verkko-operaattorilta ostetulla SIM-kortilla. Tämä sisältää käyttäjän eli tilaajan
yksilölliset tiedot turvallisella tavalla. Itse sovellus sisältää tiedonsiirron tarvitseman radioteknisen elektroniikan. IoT-antureita on myös suunniteltu käyttämään erillisiä tukiasemia, gateway-ratkaisuja tai HUB-laitteita, jolloin tiedonsiirtoprotokollana on ollut esimerkiksi WiFi, Zigbee tai Bluetooth. Elektroniikan komponenttivalmistajat ovat koko ajan pystyneet tarjoamaan pienempiä, vähemmän virtaa kuluttavia ja älykkäämpiä komponentteja.

Mobiiliverkko on tarjonnut parhaan ratkaisun sovelluksille, jotka ovat liikkuvissa laitteissa. Kansainväliset roaming-sopimukset ovat mahdollistaneet sovellusten käytön eri
puolilla maailmaa. GSM-liittymä tarjoaa varsin nopean, toimintavarman, reaaliaikaisen ja
kohtuullisen paljon dataa siirtävän kanavan. Ei tarvita erillistä tukiasemaa, vaan sovellus
on mobiiliverkon välityksellä suoraan yhteydessä haluamaansa tietokantaan, ohjelmistoon tai pilvipalveluun. Anturi ja sen keräämää tietoa käsittelevä sovellus tarvitsee käytännössä aina erillisen virtalähteen, tai usein ladattavia akkuja. Pientä määrää dataa käsitteleviä IoT-antureita varten on julkistettu NarrowBand IoT eli NB-IoT- ratkaisu, joka
toimii 4G-verkossa. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tämän tekniikan käytettävyyttä sisäilmaston mittaamisessa, jossa muun muassa pieni virrankulutus on tärkeä kriteeri.
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NB-IoT:tä aikaisemmin on markkinoille tuotu LPWAN-verkkoteknologioita, jotka toimivat
itsenäisesti pienellä virrankulutuksella, ja eivät ole mitenkään sidoksissa matkapuhelinoperaattoreihin. Näillä on tavoitteena tarjota edulliseen elektroniikkaan perustuvia, vähäkulutuksisia ja kattavan maantieteellisen peiton tarjoavia IoT-ratkaisuja. Kaksi nimeä on
toistaiseksi noussut yli muiden, ja molemmat ovat myös tarjolla Suomessa. LoRa tai LoRaWAN on kansainvälisen LoRa-Alliancen standardoima verkkoratkaisu, jota Suomessa
hallinnoi ja markkinoi Digita Oy. Sen etuna on laaja kattavuus ja hyvä kuuluvuus. IoTlaitteet voivat olla pienitehoisia, jolloin akkujen tai pattereiden käyttöikä saadaan pitkäksi.
Tiedonsiirrossa on käytössä salausmekanismi, jota IoT-laitteet, verkko ja sovellukset
kaikki käyttävät. Tyypillisesti IoT-laitteet lähettävät dataa harvoin ja sen määrä ei ole
suuri. Sigfox on ranskalaisen yrityksen kehittämä verkkoratkaisu, joka LoRa:n tavoin toimii vapailla matalataajuuksisilla ISM-kaistoilla ja on tarkoitettu maailmanlaajuisiin sovelluksiin. Suomessa sitä edustaa yksinoikeudella Connected Finland Oy. LoRa-tekniikalla
voidaan lisäksi toteuttaa paikallisia valtakunnallisesta verkosta riippumattomia ratkaisuja, jolloin vältytään maksuista verkko-operaattorille.

Kolmas yleisesti käytössä oleva teknologia on paikallinen langaton tiedonsiirtoverkko,
jossa anturit ovat yhteydessä tukiasemaan lyhyin etäisyysmatkoin. Tukiasema hoitaa
yhteydet eteenpäin internettiin esimerkiksi Ethernet-verkon kautta. Tukiasemassa voi
olla SIM-kortti mahdollistamassa matkapuhelinverkon käytön. Jo 90-luvulta alkaen on
ollut anturiverkkojen käytössä vapaa ISM-taajuus 433,92 MHz, jonka yhteydessä on sovellettu monia eri tiedonsiirtoprotokollia. 2000-luvun puolella yleistyi muun muassa WiFi,
josta on tullut jonkinlainen de-facto standardi koteihin ja toimistoihin Ethernetin laajennuksena langattomana versiona. Bluetooth on kasvanut suosituksi lähiliikenteen standardiksi lähinnä sen takia, että matkapuhelimissa otettiin se käyttöön varsin varhain, ja
se pääsi leviämään tämän avulla moniin sovelluksiin, jossa dataa siirrettiin lyhyillä etäisyyksillä. Zigbee ja Z-Wave ovat käytössä muun muassa kiinteistöautomaation sovelluksissa. Muita käytössä olevia protokollia on kymmeniä. Kaikkien näiden lyhyen kantaman
protokollien ennustetaan kattavan 72 % kaikista IoT-yhteyksistä vuonna 2025. (17.)
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Kuvio 7. IoT-yhteydet maailmanlaajuisesti 2015 – 2025. (17.)

3.4

Langattomat anturiverkot

Komponentti- ja tiedonsiirtotekniikoiden kehittyminen on mahdollistanut laajojen anturiverkkojen rakentamisen langattomasti. Tässä on ollut paljon selkeitä etuja kiinteisiin
asennuksiin verrattuna. Itse anturit ovat kooltaan jo sen kokoisia, että jos niitä ei aleta
sijoittamaan esimerkiksi rakenteisiin, eivät ne enää pienempiä voi ollakaan. Ei tarvita
erillisiä virtalähteitä, kun paristot tai ladattavat akut riittävät jo usean vuoden käyttöön.
Asentaminen on nopeaa ja helppoa, ja antureiden siirtäminen uuteen paikkaan vastaavasti onnistuu vaivattomasti. Tiedonsiirtoprotokollat mahdollistavat verkon rakentamisen
asuintaloon tai liiketilaan riittävillä etäisyyksillä. Useissa protokollissa on tarjolla toistimia
tai reitittimiä, jotka jatkavat verkon kuuluvuutta pidemmälle.

Verkoissa on ollut käytössä useita eri topologioita perustuen laitteiden toisiinsa kytkeytymiseen ja tapaan siirtää dataa verkossa. Tärkeä lähtötietoa topologian valinnassa on
tietää siirtotien laatuun vaikuttavat olosuhteet ja tekijät, sekä tarvittava tiedonsiirtokapa-
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siteetti. Tietoliikenteessä yleisesti käytetään termiä QoS (Quality of Service), jolla tarkoitetaan priorisointia ja luokittelua niin, että säilytetään paras mahdollinen tiedonsiirtokyky.
QoS:ää tarkasteltaessa otetaan huomioon hyväksyttävien virheiden määrä, häviöt datapaketeissa, viestin siirtoon kuluva aika sekä lähetysteho ja kustannukset. Topologia valitaan jostain yksittäisestä topologiasta tai usean yhdistelmästä (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Eri verkkotopologioita (18.)

Väylätopologiaa käytetään lähinnä kaapeloiduissa verkkoratkaisuissa, joissa jokainen
piste on kytkeytynyt yhteiseen väylään. Rengas- ja hierarkista topologiaa käyttävät verkot saavuttavat hyvän QoS:n, mutta vikasietoisuus voi olla ongelma; yksikin vikaantunut
piste saattaa katkaista koko tiedonsiirron. Tähtitopologiassa jokainen piste on itsenäisesti kytkeytynyt yhdyskäytävänä toimivaan pisteeseen, joka on toiminnallisesti älykkäämpi kuin verkon muut pisteet. Ongelmana on yhdyspisteen vikaantuminen, joka lamaannuttaa koko verkon. Vastaavasti yksi vikaantunut piste ei pysäytä koko verkon toimintaa. Vikasietoisimmat topologiat ovat täysin kytketty verkko sekä Mesh-verkko. Ensimmäisessä kaikki pisteet ovat kytkeytyneenä muihin pisteisiin. Tämä vaatii paljon laskentatehoa viestien reitittämiseen silloin, kun verkossa on lukumääräisesti paljon pisteitä. Mesh-verkossa pisteet viestittävät vain lähinnä olevan pisteen kanssa, ja viestejä
voidaan reitittää uudelleen yhden reitin vikaantuessa. Mesh-topologiaa käytetään paljon
langattomissa anturiverkoissa, jolloin reititysprotokolla osaa valita automaattisesti lyhyen
ja vahvan reitin.
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Oleellista langattomien antureiden toiminnalle ja käytettävyydelle on niiden tehonkulutus
niin, että akkuja tai pattereita ei tarvitse vaihtaa jatkuvasti. Yksi tärkeimmistä komponenttiteknologian tavoitteista on ollut kehittää puolijohde- ja radiotekniikkaa, joka kykenee
toimimaan jopa useita vuosia itsenäisesti. Sovelluksen luonne myös määrittelee käytettävää protokollaa, ja anturitiedon määrää. Älykkäät anturit osaavat vaipua lepotilaan silloin kun ei tarvitse olla yhteydessä mihinkään. Tavoite tulevaisuuden antureille on, että
ne ovat niin edullisia ja pitkäikäisiä, ja että niiden toimintakyvyn loppuessa ne yksinkertaisesti vaihdetaan uuteen. Tämä on vastaan kiertotalouden periaatteita, mutta kokonaiskustannuksia katsottaessa oikea tapa, kun muistetaan huolehtia vanhan anturin kierrättämisestä.

Mitattavan tiedon käyttö sovelluksessa määrittelee sen, kuinka paljon reaaliaikaista tietoa verkosta halutaan saada. Yksinkertainen lämpötilatieto ei vaadi paljoa tiedonsiirtokapasiteettia. Useimmissa tapauksissa lämpötila muuttuu niin hitaasti, että anturitiedon
päivitys sovellukselle esimerkiksi viiden minuutin välein riittää. Anturiverkkoa suunniteltaessa on siis huomioitava käyttäjän todellinen tarve tiedolle, sekä tila, johon antureita
sijoitetaan. Esimerkkinä keskuslämmitetty toimistokiinteistö; sen lämpötilat vaihtelevat
95 % vuodessa 21- 23 °C –asteen välillä lämmitysverkoston ollessa oikein säädetty ja
tasapainotettu.

Keskustelu kyberturvallisuudesta on nostanut esille myös IoT-tietoturvan. Laitteiden ohjelmistoja ei ole yleensä tarkoitettu päivitettäviksi, kun niissä ennemminkin pyritään huoltovapauteen ja kertakäyttöisyyteen. Yksittäisten IoT-antureiden sijaan pitää kiinnittää
huomio keskittimiin tai tukiasemiin, jotka ovat usein WEBin kautta yhteydessä omiin pilvipalveluihinsa salasanojen avulla. Salasanojen on oltava vaikeasti arvattavasti tai niissä
on oltava jokin uniikki tunniste. Käytetään myös erillisiä salausavaimia, jolla tarkoitetaan
nettiliikenteessä suojattua yhteyttä kahden laitteen välillä. Teoriassa on mahdollista, että
IoT-laitteet altistuvat bottiverkon hyökkäykselle, jossa hyökkääjän haittaohjelma pyrkii
hallitsemaan valtaamaansa verkkoon kytkettyä laitetta. Israelilaisessa Ben-Gurionin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan sen tutkijat pääsivät helposti käsiksi lukuisiin IoTlaitteisiin. He saivat jopa joidenkin laitteiden salasanat selvitettyä käyttäen Google-hakua
ja pystyivät tämän jälkeen ohjaamaan niiden toimintaa etähallitusti (19.)
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IoT-antureiden käyttö ei ole ilmaista, ja viime aikoina onkin nostettu esille niillä saatava
hyöty. Alkuinnostuksen jälkeen on huomattu, että pelkällä datalla ilman jonkinlaista analytiikkaa ei oikeastaan tee mitään. Mikäli anturit todellisuudessa olisivat jo aikaisemmin
luvatulla tasolla esimerkiksi alle 10 euroa/kpl, voisi niitä huolettomammin levittää ja käyttää niiden eliniän ajan. Toimivat ja luotettavia arvoja antavat anturit on kuitenkin hinnoiteltu yli 50 euron. Käyttäjille on oltava tarjolla riittävän helppokäyttöisiä ja uskottavia arvoja näyttäviä sovelluksia ja niiden käyttöliittymiä. Onkin nähtävissä, että markkinoilla on
pelkästään antureita suunnittelevia ja valmistavia yrityksiä, jotka jättävät datan analysoinnin ja käyttöliittymien suunnittelun muille. Toiset yritykset ovat erikoistuneet verkkojen rakentamisen problematiikkaan, ja myyvät palvelunsa yrityksille, jotka itse keskittyvät
käyttäjäkokemuksen rakentamiseen osana muuta liiketoimintaansa.

3.5

Pilvipalvelut

Aikaisemmin esitellyn arkkitehtuurin mukaisesti tarvitaan ylimmällä tasolla ohjelmistoja,
jotka kytkevät IoT-laitteet, käyttäjät ja avustavat tietojärjestelmät toisiinsa. Markkinoilla
on valmiita pilvialustoja, joista tunnetuimpia ovat esimerkkinä IBM:n Watson, Microsoftin
Azure, Amazonin AWS sekä PTC-yhtiön Thingworx. Näiden ohjelmistopaketteihin on
koottu valmiiksi kaikki ne ominaisuudet, joilla anturitietoa hyödyntävä sovellus voidaan
asiakkaalle suunnitella. Alustoissa on rajapinnat liittyä muihin tietojärjestelmiin ja ne kykenevät yhdistämään tietoa. Monet ICT-palvelutalot ovat jo erikoistuneet suunnittelemaan ja toteuttamaan avaimet-käteen projekteja asiakkailleen.
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Kuvio 9. IoT-ohjelmistoalusta Cybercom Oy:n mukaan. (20.)

3.6

Käyttäjäkokemus

Alkuperäisen määritelmänsä mukaisesti IoT-laitteet auttavat ihmisiä havainnoimaan ympäristöään. Mitattavia ja seurattavia suureita on kuitenkin vain rajallinen määrä, joten
sillä miten IoT-laitteen havainnoima asia esitetään, on iso merkitys. Teknisiin asioihin
perehtymättömät käyttäjät haluavat helposti ymmärrettäviä kuvioita ja numeroita, eivät
esimerkiksi matemaattisia trendikäyriä. Näillä on oma merkityksensä alan ammattilaisille, jotka käyristä nopeasti hahmottavat jonkin mitattavan suureen kehittymisen suhteessa aikaan. Luxembourgilainen Foobot Inc. on onnistunut hyvin kuluttajille tarkoitetun
sisäilmastomittarin käyttöliittymässä. Näytössä näkyvät kaikki viisi mitattua suuretta, ja
niistä on luotu yhteinen hyvyysarvo ja sen kommentti. Haluttaessa voidaan kaikkien mittausten historiaan mennä jopa minuuttitasolla ja näin tehdä vertailuja itse koettuun sisäilmaston laatuun.
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Kuvio 10. Foobotin käyttöliittymä

Tavallisimmat tavat esittää mitattua dataa ovat perinteinen ”viisarimittari”, joka näyttää
joko sen hetkisen mitatun arvon, tai esimerkiksi edellisten mittausten keskiarvon, sekä
graafisena aikajanana esitettävä käyrä. Monissa sovelluksissa voidaan valita kumpaa
käytetään. Markkinoille odotetaan sovelluksia, joissa mittaavat IoT-anturit näyttävät tuloksensa sijoitettuna esimerkiksi toimistotilan pohjapiirrokseen. Tämän avulla voidaan
havainnoida ilmanlaadun lisäksi tilojen käyttöastetta tai vaikka vapaita toimistopöytiä.
Ruotsalaisen anturivalmistaja Yanzi Networks AB:n mukaan iso trendi tulevaisuudessa
on anturi- ja paikkatiedon yhdistäminen. He tarjoavat muille palveluntarjoajille antureita
sekä ohjelmistoja IoT-sovellusten kehittämiseen. (21.)
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4

4.1

NB-IoT sekä sen tekninen ja kaupallinen tilanne

Taustaa ja kehitysvaiheet

LPWAN-verkkoja (Low-Power Wide-Area Network) on ollut kaupallisesti markkinoilla jo
noin 10 vuotta. Nimensä mukaisesti ne ovat kapeakaistaisia verkkoja, joihin liittyvät laitteet kuluttavat vain vähän sähköä tiedonsiirtoon. Tyypillisesti verkkoja käyttävät laitteet
siirtävät pieniä määriä dataa harvoin. LoRa on amerikkalaisen LoRa-Alliancen kehittämä
CSS-radiomodulaatiota (Chirp Spread Spectrum) käyttävä verkkoteknologia. Sillä voidaan muodostaa paikallisia yksityisiä verkkoja, sekä valtakunnallisia operaattoripohjaisia
verkkoja kuten Suomessa Digita Oy:n verkko. LoRa-piirejä valmistaa yksinoikeudella
amerikkalainen Semtech Inc. Sigfox on ranskalaisen Sigfox SA:n kehittämä UNB-modulaatiota (Ultra Narrow Band) käyttämä verkkoteknologia. Molemmat käyttävät vapaita
ISM-taajuuksia, esimerkiksi Suomessa 868 MHz, joilla toimii monia muitakin tiedonsiirtoprotokolleja ja sovelluksia.

Kesällä 2016 valmistui suurten verkkolaitevalmistajien valmistelema 3GPP:n hyväksymä
standardi, jonka yksi evoluutio on NB-IoT. Aiheellisesti voidaan kysyä, oltaisiinko näillä
LPWAN-verkoilla tai vastaavilla tultu toimeen ilman uutta kehityspolkua? Matkapuhelinoperaattori DNA Oyj:n strategiajohtaja Christoffer von Schantz perustelee asiaa omasta
näkökulmastaan. (22.)

Hänen mukaansa lisensoimattomilla taajuuksilla toimivissa IoT-teknologioissa voidaan nähdä useita heikkouksia: teknologia on vain yhden yrityksen hallussa, komponenttien valmistajia on rajallinen määrä, verkkojen kattavuus ja liiketoimintamallit ovat kirjavia.

NB-IoT:llä on paljon vastauksia edellä mainittuihin heikkouksiin. NB-IoT:tä tullaan kehittämään globaalisti osana nyt jo laajasti käytettyä 4G-mobiiliverkkoa, joka myöhemmin
tulee kehittymään seuraavaksi versioksi 5G-verkoksi. Näitä verkkoja kehittävät valtavat
monikansalliset teknologiayritykset, kuten Ericsson, Huawei ja Nokia, jotka kilpailevat
kaikkialla muualla paitsi Yhdysvalloissa, josta Huawei on poliittisin päätöksin pidetty ulkona. Kova kilpailu tarkoittanee kilpailukykyisiä hintoja sekä volyymien kasvaessa laske-
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via komponenttihintoja muun muassa SoC-järjestelmäpiireille, joita NB-IoT -laitteet tulevat tarvitsemaan. Kun kyseessä on avoin standardi, voidaan olettaa, että kasvaville globaaleille markkinoille tulee paljon modeemi-, IoT-anturi- ja laitetoimittajia.

Teknologiamielessä NB-IoT:llä on useita mielenkiintoisia lähtökohtia. Se tulee siis hyödyntämään jo rakennettua 4G-verkkoa, jolla on maailmanlaajuisesti valtava määrä hyviä
tukiasemapaikkoja ja korkeita mastoja käytettävänään. Lähetystehot ovat korkeampia
kuin lisensoimattomilla taajuuksilla, jolloin saavutetaan hyvä kuuluvuus, eli radiosignaali
saavuttaa paremmin myös rakennusten sisätilat ja jopa maan alla olevat kellarit ja vastaavat tilat. IoT-laitteisiin on suunniteltu vain niihin tarkoitetut SoC-piirit, joiden tehonkulutus voidaan optimoida. Yksinkertaisissa mittaussovelluksissa IoT-anturi on täysin lepotilassa, kun sen ei tarvitse mitata eikä lähettää tai vastaanottaa mitään. Lupausten mukaan NB-IoT -anturin patterin kesto voi olla jopa 10 vuotta. Kun SoC-piirien hinnat laskevat kohti luvattua 5 dollaria/piiri, tulee IoT-anturin kokonaishinnasta tarpeeksi mielenkiintoinen, jotta antureita voidaan levittää isoissa volyymeissa. Yhden NB-Iot -tukiaseman alueella luvataan voivan toimia jopa 100000 NB-IoT -laitetta. Päivitys olemassa olevaan 4G-verkkoon tehdään suunnitelman mukaisesti ohjelmallisesti; myös uudelleenpäivitys tehdään langattomasti. (22.)

Voidaan nähdä, että mobiiliverkkovalmistajille ja -operaattoreille tuli jopa hieman kiire
vastata muun muassa LoRan ja Sigfoxin luomalle kilpailutilanteelle. Nämä tulivat tavallaan heidän reviirillensä samaan aikaan kun ennusteet IoT-laitteiden kasvusta nousivat.
Tällä hetkellä odotetaan kovasti NB-IoT -verkkojen avautumista, mutta ennen kaikkea
laitteita ja sovelluksia, jotka saisivat teknologian lupaamat hyödyt irti.

4.2

Verkkolaitevalmistajat

3GPP (The 3rd Generation Partnership Program) on maailmanlaajuinen järjestö, joka
perustettiin 1998 tarkoituksena yhdistää seitsemän silloista mobiiliverkkojen stardardoinnissa mukana ollutta organisaatiota. Näihin kuuluu jäseninä paikallisia yrityksiä ja tahoja,
jotka saavat jäsenyydellään yhteisen ja vakaan alustan tai toimintaympäristön, jossa tulevia standardeja voidaan kehittää. Vuonna 2015 aloitettiin projekti, jossa Huawein Cellular IoT (NB-CIoT) teknologia ja Nokian, Ericssonin ja Intelin ideoima NB-LTE teknologia
yhdistettäisiin uudeksi NB-IoT:ksi. Näin kolme suurinta verkkolaitevalmistajaa kokosivat
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voimansa ja saivat aikaiseksi erittäin nopeasti Release 13:n, joka julkistettiin kesäkuussa
2016. (23.)

Kehitys jatkuu kovaa vauhtia kohti 5G:tä, jonka testauksia jo on tehty. 3GPP on aloittanut
uusien teknologiajulkistusten suunnittelun yhdessä piirivalmistajien ja verkkolaiteyhtiöiden kanssa. Alla olevan kuvan 11 mukaisesti 4G:hen tulee 2 IoT-päivitystä ennen REL16:ta, jossa IoT-määrittelyt tehdään suoraan 5G-verkkoja varten. (24.)

Kuvio 11. 3GPP:n suunnittelemat IoT-päivitykset. (24.)

Huawei on kiinalaisena telecom-yrityksenä tehnyt parissa kymmenessä vuodessa uskomattoman nousun suurimmaksi verkkolaitevalmistajaksi. Lisäksi se on matkapuhelinvalmistajana noussut kolmanneksi Samsungin ja Applen perässä jo noin 10% osuudella
kokonaismyynnistä. Se on mukana myös kiinteän verkon komponenteissa halliten näin
kolmannenkin verkkojen rakentamisessa ja käytössä tarvittavan osa-alueen. Lisäksi
Huawei on mukana kiinalaisessa puolijohdekomponenttivalmistuksessa, jonka tarkoituksena on vähitellen tarjota kilpailukykyisiä vaihtoehtoja perinteisille pääasiassa amerikkalaisille valmistajille. NB-CIoT oli projekti, jossa Huawei kesällä 2015 julkisti tavoitteensa
aikaansaada ekosysteemi, jossa IoT-laitteet toimivat. Päätavoite oli jo tuolloin edulliset
ja vähän virtaa kuluttavat laitteet. (25.) 2015 julkaistussa Huawein whitepaperissa; NBIot – Enabling New Business Opportunities, kerrotaan NB-IoT:n päätavoitteena olevan
verkko-operaattorien, eli Huawein asiakkaiden, pääsyn mukaan kasvavaan IoT-markkinaan. (26.)
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Kuvio 12. IoT-verkkoarkkitehtuuri Huawein mukaan (27.)

Huawein road-show kävi Suomessa syksyllä 2017 markkinoimassa uusia teknologioita,
ja NB-IoT oli mukana yhtenä osa-alueena. Vastauksena kysymykseeni ”Miksi NB-Iot” oli
heidän näkemyksensä valtavasta potentiaalista NB-IoT-laitteita sijoitettuna mobiilioperaattoreiden verkkojen alueille. Erityspiirre NB-IoT:ssa on pieni energiankulutus itse NBIoT -laitteissa sekä pienen kaistanleveyden takia tiedonsiirrossa laitteen ja verkkotukiaseman välillä. Ansaintamahdollisuus operaattoreille tulee kuukausihinnoitelluista palveluista, joita voivat olla myös kuukausihinnalla vuokratut NB-IoT –modulit. Huawei myönsi,
että uusien tuotteiden tuleminen markkinoille on myöhässä, ja että he ovat muun muassa
puskeneet piirivalmistajia nopeuttamaan aikataulujaan, jotta tuotekehitysprojektit edistyisivät. (28.)

Nykyinen Nokia Oyj on lukuisten perustettujen yritysten, yrityskauppojen ja erilaisten tuotekehitysprojektien jälkeen muodostunut tällä hetkellä toiseksi suurimmaksi verkkolaitevalmistajaksi maailmassa. Se on ollut mukana digitaalisten puhelinverkkojen kehityksessä jo 70-luvulta asti, sekä langattomissa verkoissa ARP- ja NMT-verkkojen kautta
digitaalisissa matkapuhelinverkoissa alkaen GSM-verkosta, joka 90-luvun alusta lähti
voimakkaaseen kasvuun. Tällä hetkellä käytössä on samanaikaisesti 2G- 3G- ja 4Gverkkoja, matkapuhelimien pystyessä yleensä käyttämään kaikkia käyttötilanteen mukaan. Suomessa verkkoja operoivat Telia Finland Oy, DNA Oyj ja Elisa Oyj, jotka ovat
toimineet Nokialle tärkeänä yhteistyökumppanina uusien teknologioiden testauksessa.
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Nokia on toiminut 3GPP:n perustamisesta lähtien aktiivisesti mukana sen toiminnassa,
osallistuen standardointiin muun muassa monien tärkeiden toimikuntien puheenjohtajana. (29.) REL-13:n kehittämisessä Nokia on ollut mukana testaten sen käyttöä ensimmäisten joukossa. Nokia on testauksissa kehittänyt oman IoT-alustan sekä mm. gatewayn, jossa mukana useita eri tiedonsiirtostandardeja. (17.) Nokialla uskotaan vahvasti
NB-IoT:sta esitettyihin ennusteisiin, joissa NB-IoT yksittäisenä LPWA-teknologiana
noussee suurimmaksi jo vuonna 2020.

Kuvio 13. LPWA-teknologioiden markkinaosuudet laiteasennuksina 2017 – 2022 (17.)

Nokia perustelee omaa käsitystään NB-IoT:n ylivoimaisuudesta muun muassa pitkällä
akun kestolla. Jo 3GPP:n REL-12:ssa oli mukana Power Saving Mode (PSM), joka merkittävästi lisäsi akkujen kestoa langattomissa laitteissa. Tässä IoT-laite on sisäisellä ajastimella ohjelmoitu käynnistymään vain harvoin, jolloin kaiken muun ajan laite on käytännössä ilman virran kulutusta. REL-13:ssa mobiiliverkoihin kuuluvaa DRX (Discontinuous
Reception) –ominaisuutta edelleen kehitettiin pidentämään laitteiden levossa oloaikaa.
Nokian laskelmien mukaan voidaan saavuttaa teoreettinen 36 vuoden akunkesto 200
byten päivittäisellä datansiirrolla. Käytännössä 10 vuotta on realistisempi, kun huomioidaan komponenttien vuotovirrat ja akkujen itsetyhjentyminen. (30.)
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Ericsson julkaisi oman whitepaperinsa NB-IoT:sta jo tammikuussa 2016, paljon ennen
3GPP Rel-13:n julkaisua saman vuoden kesäkuussa. Yritys perusteli uuden standardin
tulevaisuuden mahdollisuuksia muun muassa vertaamalla IoT-laitteiden kasvupotentiaalia matkapuhelinmarkkinoihin, jotka ovat jo hyvin pitkälle saturoituneet. (31.)

Kuvio 14. Operaattoriverkkoihin kytketyt laitteet Ericssonin mukaan. (31.)

Ericsson painottaa julkaisussaan operaattoreiden merkitystä markkinoiden kasvun ajureina. Operaattoreilla nähdään mahdollisuuksia toimia lisäarvon tuottajina tietysti matkapuhelinverkon operoijana, mutta myös erilaisten avaimet-käteen palveluiden tarjoajina,
muun muassa pilvialustojen muodossa. NB-IoT nähdään selkeänä kilpailijana lisensoimattomilla taajuuksilla toimiville LPWA-teknologioille, kuten LoRa ja Sigfox. LTE- ja 5G
teknologiat tarjoavat näihin verrattuna pidempiä etäisyyksiä tukiasemiin, sekä kehittyneempiä palveluita rakennettuna niiden ympärille.

Suomessa Ericsson on ollut yhteistyössä Aalto Yliopiston Comnet-yksikön kanssa ja rakentanut yhteistyössä DNA:n kanssa toimivan NB-IoT -yhteyden. Aalto RANIOT-prototyypissä koottiin Software Defined Radiota (SDR) ja Linux-pohjaista ohjelmistoa käyttävä
testiympäristö, joka toimi lisensoidulla 900 MHz -alueella. NB-IoT -signaali käytti tästä
vain 180 kHz kaistanleveyttä. Testissä lähetettiin anturin mittaamaa dataa lämpötilasta,
kosteudesta ja ilmanpaineesta pilvessä toimivalle sovellukselle. (32.)
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4.3

Operaattorit

Operaattoreiden rooli NB-IoT:n leviämisessä on aivan yksiselitteisen tärkeä. Uusi mobiilioperaattoreiden verkoissa toimiva IoT-tiedonsiirtostandardi tarjoaa operaattoreille pelkän puheen ja datansiirron lisäksi paljon muitakin mahdollisuuksia. Huawein mukaan
operaattorit voivat osallistua alustojen tarjoamiseen sekä laitekauppaan. 3GGP:n REL13:n julkaisun kesäkuussa 2016 jälkeen ovatkin operaattorit maailmanlaajuisesti päivittäneet verkkojaan ahkerasti. Joulukuussa 2017 28 operaattoria 21 maassa oli päivittänyt
verkkojaan, mukaan lukien Kiina, Tsekkien tasavalta, Etelä-Korea, Belgia ja Alankomaat.
Noin 500000 tukiasemassa oli mahdollisuus NB-IoT -tiedonsiirtoon, tehden NB-IoT:sta
laajimman IoT-verkon maailmassa. Pelkästään Kiinassa oli operaattori China Telecom
päivittänyt 310000 tukiasemaa mahdollistaen valtakunnallisen verkon, jossa oli jo noin
10 miljoonaa kytkettyä laitetta. Asiakkaina oli mm. vedenjakelu-, kaasunjakelu-, kodinkone- ja vuokrausyrityksiä. (33.)

Englantilainen operaattori Vodafone on ollut alusta asti mukana NB-IoT:n kaupallistamisessa. Se on avannut Englantiin ja Saksaan NB-IoT OpenLabs – testiympäristöjä, joissa
laitevalmistajat, palveluntarjoajat sekä komponenttivalmistajat voivat testata omia tuotteitaan. Tarkoitus on nopeuttaa markkinoille pääsyaikaa, sekä teknisesti testata mm. tiedonsiirtoa ja tehonkulutusta. (34.) Vodafone avasi NB-IoT -tiedonsiirrolle ensimmäisenä
Espanjan mobiiliverkkonsa tammikuussa 2017, ja on sen jälkeen päivittänyt verkkojaan
muun muassa Australiassa, Irlannissa, Itävallassa ja Saksassa.

Operaattoreista DNA Oyj ilmoitti ensimmäisenä Suomessa testanneensa NB-IoT -tiedonsiirtoa omassa mobiiliverkossaan keväällä 2017. Se rakensi yhdessä Ericssonin, UnSeen Technologies Oy:n ja Talotohtori-palvelua tuottavan Enermix Oy:n kanssa testiympäristön, jossa Kesko Oy:n vähittäismyymälässä mitattiin lämpötilaa ja ilmanpainetta.
DNA:n Tommi Hirvi kertoi 13.11.2017 tapaamisessamme, että DNA haluaa olla mukana
koko NB-IoT -ketjussa anturista pilvipalveluun. IoT-maailmaa ajatellen tietoturva operaattorin operoimassa verkossa on erinomainen kilpailutekijänä muita IOT-verkkoja vastaan. Hän väläytti myös, että NB-IoT -maailmassa on tulevaisuudessa mahdollisuus luopua nykyisestä SIM-tyypistä ohjelmallisen eSIM:n muodossa. Tällöin operaattorit voivat
mobiiliverkon kautta muuttaa eSIM:n tallentamat tiedot vaikkapa operaattorin vaihdon
yhteydessä. (35.)
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Heinäkuussa 2017 Elisa Oyj kertoi yhteistyöstä Nokian kanssa NB-IoT –testiympäristön
luomisessa. Marraskuussa 2017 se kertoi avanneensa Salossa Salo IoT Campuksella
NB-IoT -verkon, jossa paikalliset startup- ja teknologiayritykset pääsevät testaamaan anturiteknologiaa. Huhtikuussa 2018 Elisa julkisti, että sen NB-IoT -yhteydet toimivat kaikissa Suomen kunnissa. Se ilmoittaa testanneensa NB-IoT -verkkoa lokakuusta 2017
lähtien jätekuljetuspalveluja tarjoavan Enevon sekä HappyOrNotin ja Prisma Kangasalan kanssa.

Kolmas Suomessa toimivista operaattoreista Telia Oyj julkisti lokakuussa 2017: (36.)
Neljä suomalaisyritystä onnistui yhdessä siirtämään dataa Narrowband-IoT –teknologiaa hyödyntäen kaupallisessa verkossa Vallilassa tällä viikolla. Aiemmin siirto
oli tehty ainoastaan laboratorio-olosuhteissa.

Kokeilussa olivat mukana Telian lisäksi Nokia, Keysight Technologies Oy ja iProtoxi Oy,
joka oli kehittänyt pienikokoisen ja vähävirtaisen sensoriratkaisun. (36.) Sittemmin Telia
on kertonut NB-IoT -sovelluksista: muun muassa Konecranes Oy:n nosturianturit, Postin
älykirjelaatikot sekä Oulun Energia Oy:n kaukolämpöputkien huoltokaivot. Oulussa NBIoT valittiin tiedonsiirtotekniikaksi juuri NB-IoT:n hyvän kuuluvuuden takia maan alla. Telialla on kaupallisessa myynnissä ruotsalaisen Yanzi Ab:n langattomia antureita, jotka
kuitenkaan eivät vielä ole NB-IoT -verkossa toimivia, vaan käyttävät IEEE 802.15.4
2.4GHz:n IPv6 Sensor Mesh teknologiaa. Telian IoT-myynnistä vastaava johtaja Kalle
Mehtola kertoi heidän olevan aktiivisia NB-IoT -tekniikan markkinoille tuomisessa, mutta
heillä ja heidän kumppaneillaan olleen ongelmia NB-IoT -piirien saamisessa piirivalmistajilta. (37.)

4.4

NB-IoT komponenttivalmistajat

Kiinnostuksesta kehittyviä NB-IoT -markkinoita kohtaan kertoo raportti maaliskuulta
2018. Tällöin jo 13 piirivalmistajaa oli kertonut julkistavansa puolijohdepiirejä, jotka on
tarkoitettu NB-IoT -moduleihin. (38.) Nick Hunn –niminen englantilainen langattomia tekniikoita seuraava bloggaaja oli arvioinut vuonna 2012, että valmiin piirin ja sen protokollapinojen suunnittelu maksaa noin 6 miljoonaa dollaria, ennen kuin se voidaan päästää
markkinoille. Tällöin oli kyseessä Bluetooth tai Wi-Fi. Tänä päivänä kun piirejä testataan

39 (59)

ympäri maapalloa eri operaattoreiden verkoissa, on hänen arvionsa NB-IoT -piirin suunnittelusta lähempänä 15 miljoonaa dollaria. 13 piirivalmistajan NB-IoT:hen käyttämän
tuotekehityssumman hän arvioi lähentyvän 200 miljoonaa dollaria. Useat komponenttivalmistajat ovat nopeuttaneet omaa markkinoille pääsyään ostamalla suunnittelutaloja,
jotka jo olivat tehneet työtä NB-IoT:n parissa. Nämä hankinnat, sekä kaikki standardointiin tarvittava työ, testausympäristöjen rakentaminen sekä kaupalliset aktiviteetit nostavat
NB-IoT:hen käytetyn summan jo 500 M$:n suuruusluokkaan. (38.)

Suomalaisittain mielenkiintoista on oululaisen Nordic Semiconductor Oy:n esiintyminen
em. listalla. Yritys on norjalaisen emoyhtiönsä Suomeen perustama vuonna 2014, jolloin
Oulussa jäi ilman työpaikkaa paljon kokeneita Nokia-taustaisia elektroniikan osaajia.
Norjalaisyritys oli jo vuodesta 1983 saakka erikoistunut tehtaattomana (fabless) suunnittelutalona kehittämään komponentteja langattomien standardien vaatimuksiin. Nyt heillä
on kehitettynä oma puolijohdepiiri LTE-verkkoja varten, mutta myös kokonainen moduli
NB-IoT:ta varten. He ovat ilmoittaneet, että eivät myy pelkkää piiriä, vaan tähtäävät modulien myynnillä valtavaan määrään tulevaisuudessa suunniteltavia NB-IoT -laitteita. Yrityksen modulin nRF91 hinnan on julkisesti ilmoitettu isoissa määrissä olevan noin 9 $,
vuonna 2020 noin 6 $, jossa varsinaisen puolijohdepiirin osuus on noin 3-4 $.

Nordic Semiconductoria aikaisemmin on Euroopassa NB-IoT -moduleita toimittanut
sveitsiläinen fabless-yritys u-blox AG, joka aikaisemmin oli erikoistunut paikannuspiireihin. Heillä on SARA-N2 -piirisarja, jossa on LTE:n eri maantieteellisille alueille tarkoitetut
versiot. Nettisivujen mukaan LGA-koteloon pakattu 16 x 26 x 2.3 mm –kokoinen moduli
maksaa 250 – 499 kappaleen määrissä 10,99 euroa. (39.)
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Kuvio 15. u-bloxin SARA-N2 Sodaqin suunnittelemalla testikortilla

Moduliin on u-bloxin nettisivujen mukaan tarjolla teknistä tukea heiltä itseltään heidän
Espoon konttorista käsin, sekä tanskalaisen More Electronicsin suomalaisesta tytäryhtiöstä. More Electronicsin country manager Vesa Heikkurin mukaan he ovat toimittaneet
komponenttinäytteitä ja evaluointikortteja Suomessa noin 10 asiakkaalle, joiden tuotteet
vähitellen alkavat olla valmiita markkinoille. (40.) U-bloxin modulin näytteitä sai ensimmäisen kerran keväällä 2017, ja pienten teknisten päivitysten jälkeen modulin tuotantovolyymit ovat lähteneet käyntiin joulukuussa 2017.

Tietoliikennepiirien suurimmat valmistajat myynnillä mitattuna, yhdysvaltalaiset Intel Co.
ja Qualcomm Inc., ovat molemmat olleet julkisesti alusta asti yhtenä NB-IoT:n kehittäjäosapuolena piirivalmistajana. Perinteisesti molemmat ovat markkinoinnissaan ja jakelussaan pyrkineet toimimaan suurten OEM-valmistajien kanssa. Toistaiseksi (26.4.2018)
Intelin XMM7115 piiriä ei kuitenkaan ole näkynyt markkinoilla, eikä se ole heidän verkkosivuillaan saatavilla datatietoina. Sen sijaan Qualcomm:n MDM9206 IoT-modeemipiiri
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on olemassa, ja Qualcomm aktiivisesti markkinoi sitä osaksi modulirakentajien komponenttilistoja. Huawei osti vuonna 2014 brittiläisen fabless-suunnittelutalon Nuelin, ja on
tämän piirikehityksen avulla alusta asti ollut mukana NB-IoT:n kehittämisessä. Joulukuussa 2017 Huawei julkisti Kiinassa Weifangin kaupungissa tehtävän projektin, jossa
kaupungista tehdään ”demo city” NB-IoT -tekniikalle ja Huawein OceanConnect IoTalustalle. (41.) Sen omia Neulin suunnittelemia NB-IoT -piirejä ilmeisesti käytetään
isossa volyymissä tässä ensimmäisessä ”Smart City” projektissa. U-boxin SARA-N2 modulissa myös käytetään tätä Neulin Boudicaksi nimeämää piiriä. (42.)

4.5

Laitevalmistajat

Isot investoinnit verkkostruktuuriin eivät ole kannattavia ilman todella isoa määrää laitteita, sovelluksia ja käyttäjiä. NB-IoT:n ympärillä on nähty paljon julkisuutta ja isoja ennusteita sen osuudesta tulevissa IoT-käyttäjämäärissä. Toistaiseksi julkistettuja laitesovelluksia on tullut median tietoon varsin vähän. Maailmalla on kerrottu älykkäiden kaupunkien sovelluksista, kuten liikennevaloista, valaistuksista, parkkialueista, sekä erilaisista paikannussovelluksista, kuten Norjassa 1000 lampaan lauman seurannassa.
Sähkö-, kaasu- ja lämpöyhtiöt ovat kertoneet älykkäästä mittaroinnista, jossa NB-IoT
varmasti onkin omimmillaan ominaisuuksiensa puolesta.

Ruotsalainen Berg Insight julkisti laajan IoT-raportin toukokuussa 2018, jossa se kertoo
NB-IoT:n lähtevän voluumikasvuun Euroopassa vasta 2019. Bergin raportissa kerrotaan
maailmanlaajuisen NB-IoT -laitteiden toimitusten vuotuisen kasvun olevan noin 41,8 %
vuoteen 2023 mennessä, saavuttaen yli 600 miljoonan määrän. Berg arvioi tämän hetkisen määrän olevan 106,9 miljoonaa toimitettua laitetta. Voimakas kasvu perustuu pääasiassa Kiinan suureen voluumiin, jossa NB-IoT:lla korvataan 2G-sovelluksia massamarket-sovelluksissa. (43.) Oulussa 12.4.2018 VTT:llä pidetyn SuperIoT Alliance seminaarin jälkeen osallistujat totesivatkin Euroopassa ja Suomessakin kasvua hidastavan
NB-IoT -modulien huono saatavuus Kiinan valtavien, miljardivoluumeihin tähtäävien panostusten takia. (44.)

Internetin hakukoneilla etsiessä NB-IoT -laitteita alkaa vähitellen löytyä; etäluettavia sähkömittareita, palovaroittimia ja ympäristön tilaa mittaavia antureita. Pääpainopiste on kuitenkin vielä erilaisissa kokeilukorteissa, joihin voidaan liittää sarjaväylällä anturitietoa.
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Tämä kertoo NB-IoT -markkinan varhaisesta vaiheesta, jossa vielä harjoitellaan ohjelmointia ja kerätyn datan käsittelyä. Opiskelijoille on tarjolla edullisia testaukseen soveltuvia ympäristöjä, joilla voidaan tehdä harjoitustöitä.
4.6

Suunnittelu ja palveluntarjoajat

Elektroniikan tuotekehitys on pitkäjänteistä ja isoja henkilöresursseja ja taloudellisia panostuksia vaativaa toimintaa. Jo pitkään on ollut tavallista, että suunnittelua ostetaan
sellaisilta insinööriosaamista myyviltä yrityksiltä, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi RFosaamiseen. NB-IoT:n julkistetuissa tuotteistuksissa Suomessa löytyy taustalta muun
muassa Etteplan Oy, joka on jo 90-luvulta asti tehnyt sopimussuunnittelua aluksi Espotel
Oy:n nimellä. Etteplan on toiminut aktiivisesti NB-IoT:n puolestapuhujana järjestäen kiinnostuneille avoimia demo-tilaisuuksia. Yrityksen teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola
painottaa, että 5G-verkkoa on turha jäädä odottamaan; 4G:n ohjelmistopäivitykset ja NBIoT:n käyttö mahdollistavat jo nyt vähävirtaiset ja edulliset pääteratkaisut.

Tamperelainen Unseen Technologies Oy on ollut mukana DNA:n testiympäristön rajapintojen määrittelyssä, ja helmikuussa 2018 DNA julkistikin ensimmäisen omassa kaupallisessa verkossaan tapahtuneen NB-IoT -tapahtuman, kun Keskon vähittäismyymälästä lähetettiin sisäilman olosuhdetietoja Enermix Oy:n Talotohtori palveluun. He tarjoavat kiinteällä hinnalla asiakkaalle NB-IoT -verkossa toimivan proton suunnittelun. (45.)

Entisten nokialaisten perustama oululainen Haltian Oy on kehittänyt omaa Thingseealustaansa, johon julkistettiin 22.3.2018 uusi tuote Mobile NB-1/M1 GATEWAY, NBIoT:ta hyödyntäviä tuotekehitysprojekteja varten. Ideana on tarjota alusta, johon voidaan
liittää ulkopuolisia antureita, ja toiminnan testaus voidaan aloittaa hyvin pienin alkukustannuksin. Haltian on aloittanut yhteistyön Solita Oy:n kanssa, joka on erikoistunut datan
käsittelyyn ja analysointiin.

Suomessa 8 eri paikkakunnalla toimiva RD Welho Oy on ollut aktiivinen Telian NB-IoT pilottiprojekteissa, joissa loppuasiakkaana ovat olleet muun muassa KoneCranes Oy,
Oulun Energia Oy ja Posti. Yritys tarjoaa kokonaispalvelun valmiin tuotteen suunnitteluun. Advanced Engineering 2018 tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa
30.5.2018 RD Welhon CTO Lassi Sutela kertoi heidän julkistavan kolme uutta asiakasprojektia kesäkuun 2018 aikana. He ovat tuotteistaneet selvityksen, nimeltään IoT
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PlanTM, jossa 4990 euron hintaan asiakas saa ratkaisuesityksen omaan liiketoimintaansa
soveltuvaan IoT-ratkaisuun. Kysyttäessä koska markkinoilta löytyy edullinen massamarkkinoille tarkoitettu Suomessa suunniteltu NB-IoT -lämpötila- ja kosteusanturi, vastaus oli että ”ei ehkä koskaan”; kiinalaiset tekevät ne joka tapauksessa ja niitä vastaan
ei kannata kilpailla. (46.)
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5

Mittauspalvelun tuotteistaminen Palmia Oy:ssä

Palmian strategioita kehittävissä palavereissa on ollut selvää, että toimitila-, huolto- ja
ravintolapalveluihin on saatava lisäarvoa olosuhteita mittaavien antureiden avulla. Nähdään, että tietynlainen uskottavuus toimia toimialoilla, joissa odotukset digitalisaation
suhteen ovat kovat, kärsii jos myös Palmialla ei ole tarjota raportointipalveluita. Asiakkaat ovat lähes aina kiinnostuneita ko. palveluista, kunhan hintalappu on oikean kokoinen. Raportit eivät välttämättä tuo heti säästöjä energiankulutuksessa tai parantuneita
olosuhteita, mutta ne auttavat päätöksenteossa, kun mietitään kehityskohteita. Raportoinnin pitäisikin olla mieluummin jatkuvaa, jolloin erilaiset trendit eri vuorokauden, viikkorytmin ja vuodenaikoina saadaan esille. Tämä vaatii asiantuntijan tekemää tarkastelua
ja oikeanlaisia johtopäätöksiä. Vasta sitten on aika investoinneille.

5.1

Tehtyjä selvityksiä

Kuvion 2 mukaisesti Palmialla aloitettiin talvella 2017 kehittämään raportointimallia,
jossa kiinteistön talotekniikka ja siihen liittyvä automaatio käydään läpi. Palmia oli jo aikaisemmin ostanut lisenssin espoolaisen Plan Brothers Oy:n kehittämään Audits-raportointityökaluun. Sillä voidaan kiinteistössä tehtävän kierroksen aikana kerätä havainnot
ja valokuvat mobiililaitteella käytettävään sovellukseen, josta saadaan helposti ja nopeasti vakiomuotoinen raportti asiakkaalle toimitettavaksi. Auditsilla tehtiin kymmeniä raportteja, joista saadun palautteen perusteella huomattiin tarve löytää keino mitata ja raportoida sisäilmaston olosuhteita pidemmältä aikaväliltä.
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Kuvio 16. Ote Auditsilla tehdystä automaatioselvityksestä

Asiakkaan tilattua ensimmäisen sisäilmastoselvityksen vietiin kohdekiinteistöön jo aikaisemmin hankitut langattomat anturit tukiaseman kanssa. Anturitieto lähetettiin pilvipalvelussa toimivalle raportointiohjelmalle, jonka avulla asiakkaan kiinteistössä seurattiin 2
viikon ajan lämpötilan, kosteuden ja CO₂-pitoisuuden muuttumista. Mittausten avulla
pystyttiin hyvin osoittamaan kiinteistön ilmanvaihdon riittämättömyys ja jäähdytyksen alitehoisuus keväällä, kun ulkolämpötilat vuorokaudenkin aikana muuttuvat todella paljon
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ja tavoite olisi sisällä pitää suhteellisen tasainen sisälämpötila. Raportin perusteella asiakas päätti teettää kohteessa ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen liittyvän saneerauksen,
jonka Palmia sai myös tehdäkseen. Kokemus oli asiakkaalta saadun palautteen perusteella erittäin hyvä, ja Palmialla jatkettiin raportointipalveluiden kehitystyötä.

Kuvio 17. Ote Palmian sisäilmastoselvityksestä

Kuvasta nähdään, että mittaus ei ole ollut täysin katkoton. Useiden muidenkin laitetoimittajien antureilla on ollut ongelmia mittauksen jatkuvuudessa sekä kuuluvuudessa kohdekiinteistön eri puolilta.

47 (59)

5.2

Tehtyjä testejä

Talvella 2018 Palmia sai tehtäväkseen Helsingin Kaupungintalolla erilaisia selvitystöitä,
sekä olosuhteiden mittauksia. Kohde on Palmian kiinteistöhuollon asiakas, ja siellä on 4
kokopäiväistä huoltomiestä. Kyseessä on kokonainen kortteli Suurkirkon Aukion ja
Kauppatorin välissä. Kokonaisuuteen kuuluu lukuisia erillisiä eri aikoina rakennettuja taloja, joista vanhimmat ovat 1700-luvun puolivälistä. Sisäilmastoraporttia varten tiloihin
vietiin antureita tavoitteena saada eri puolilta mittausarvoja. Ongelmaksi muodostui antureiden kuuluvuus 433,92 MHz taajuudella toimivaan tukiasemaan. Kokeilimme myös
toisen laitevalmistajan antureita, mutta ongelma ei poistunut. Syynä on vanhat kivirakenteiset paksut seinät, jotka vaimentavat turhan paljon antureiden lähettämiä mittaustietoja. Ongelma toki poistuu, kun suunnitellaan antureiden sijoitus tarpeeksi lähelle tukiasemaa, mutta tällöin tavallaan ohitetaan ajatus langattomien antureiden sijoittelusta ilman johtoja ja vapaasti minne vain.

5.3

Uusi teknologia NB-IoT

NB-IoT nousi uutena tiedonsiirtoteknologiana esille syksyllä 2017 Metropolian YAMKopintojen yhteydessä. Tämän opinnäytetyön aiheen määrittelyssä NB-IoT tuntui mielenkiintoiselta valinnalta tuoreutensa ja mahtavien lupauksiensa ansiosta. Kirjallisuusosiota
kirjoittaessani selvitin samalla potentiaalisia NB-IoT -tekniikalla toimivia anturivalmistajia.
Niitä ei löytynyt. Vasta kesäkuussa 2018 sain kontaktoitua oululaisen Solmu Technologies Oy:n, joka internet-sivujensa mukaisesti kehittää NB-IoT -anturia kiinteistön olosuhteiden mittaamiseen. Elokuun alussa tapasin yrityksen edustajana Harri Koskimäen, joka
samalla toi minulle yhden ensimmäisistä suomalaisista NB-IoT -antureista. Nyt oli vihdoinkin mahdollisuus päästä testaamaan teknologiaa, joka lupaustensa mukaisesti pitäisi toimia ilman lähellä sijaitsevaa gateway’tä, on pienikulutuksinen, ei maksa paljoa, ja
kuuluu hyvin kellareissa. Kontakti Solmuun löytyi suomalaisen operaattorin DNA avulla.
Operaattoreiden intressissä on saada verkkoihinsa nopeasti käyttäjiä investointikustannusten kattamiseksi. Solmu oli jo jonkin aikaa testannut anturinsa toimintaa Oulussa juuri
DNA:n verkossa. DNA on kuten muutkin operaattorit Elisa ja Telia ilmoittanut verkkojensa olevan valmiita NB-IoT -laitteiden yhteyden ottoon jo suurimmassa osassa Suomen väestökeskittymiä.
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5.4

Solmu Technologies Oy ja anturi NB-100

Solmu on erikoistunut RF-tekniikkaan ja toimii läheisessä yhteistyössä Oulun Yliopiston
sähkötekniikan tutkinto-ohjelmien kanssa, joissa on pitkään oltu hyvin pitkällä radiotekniikoissa. Yhteistyötä Oulun alueella on hyvin paljon mm. komponenttivalmistajien ja
matkapuhelinverkkojen suunnittelussa. Solmu on julkistanut kaksi tuotetta, joista anturi
NB-100 on ns. perusanturi, ja anturi NB-120 kehittyneempi sisältäen mm. CO₂- ja VOCanturit. Anturi itsessään on perinteinen seinälle sijoitettava valkoinen muovikuorinen
laite, joka ei erotu muista talotekniikassa käytetyistä laitekoteloista esimerkiksi termostaateista.

Kuvio 18. Solmu Technologies Oy:n anturin NB-100 speksit

Solmun ilmoittamat ominaisuudet vastaavat hyvin NB-IoT anturille asetettuja odotuksia.
Akunkestolle luvataan jopa yli 10 vuotta, jota kyllä voidaan pitää erittäin pitkänä aikana.
Lisäominaisuutena anturissa on mahdollisuus tehdä konfigurointia Bluetooth-etäisyydellä.
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5.5

Efento Sp.J. ja NB-IoT-anturi

Kesällä 2018 tehdyssä selvityksessä maailmalta ei löydy useita kaupallisia verkkokauppapaikoissa myytäviä NB-IoT -antureita. Jotkut kiinalaiset tehtaat mainostavat antureita
tuhansien kappaleiden erissä, mutta hintoja ei anneta kuin erillisellä tarjouspyynnöllä,
jota tähän selvitykseen en lähtenyt tekemään. Poikkeus oli puolalainen Efento Sp.J., joka
on kotisivuilleen avannut mahdollisuuden tilata suunnittelemaansa ja Puolassa valmistamaansa anturia. Tarkistin sähköpostikeskusteluin heidän teknisen tuen kanssa anturin
toimivuuden Suomessa käytetyillä taajuuksilla; ja ne olivat anturissa mukana. Tilasin yhden anturin, joka toimitettiin postitse kirjekuoressa Palmian osoitteeseen.

Kuvio 19. Efento Sp.J:n NB-IoT -anturi
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6

Tulokset

Pitkän odotuksen jälkeen Palmialla oli käytettävänään kaksi kpl eri valmistajien NB-IoTanturia, joilla pystyttiin mittaamaan ja raportoimaan lämpötilan ja kosteuden muuttuminen mittauskohteessa. Näiden suureiden mittaaminen ja trendin seuraaminen ei ole ollut
teknisesti haastavaa aikaisemmin käytetyillä tekniikoilla, mutta ensimmäistä kertaa käytössä oli anturi, joka lähetti datan julkisen mobiiliverkon kautta. NB-IoT:n perusfilosofian
mukaisesti anturi on suunniteltu vähän virtaa käyttäväksi, jolloin pitkän käyttöiän mukana
anturin voidaan olettaa toimivan niin pitkään, että se käytännössä voidaan unohtaa kohteeseensa. Tämän opinnäytetyön tuloksissa virtalähteen kestoa ei pystytä käsittelemään, vaan katsotaan toimivuus muuten. Kuuluvuus on oleellinen asia, kun kiinteistön
sisälle ei rakenneta gateway-ratkaisuja mahdollisine reitittimineen.

6.1

Solmu NB-100

Valmistaja toimitti anturin valmiiksi konfiguroituna ja DNA Oy:n SIM-kortti asennettuna.
Raportointialustana toimii Grafana Labs’n toimittama ohjelmistoa, josta Solmun käyttöön
on valittu tarpeelliset osiot. Mukana on lämpötilan ja kosteuden lisäksi ilmanpaineenmittaus. Lisäominaisuuksina moniin aikaisemmin testattuihin antureihin verrattuna on mukana akkujen jännitetason ja mobiiliverkon kuuluvuuden mittaus. Laitteessa käytettään
kaksi kpl nimellisjännitteeltään 3,6 V AA-paristoa. Kuuluvuutta mitataan käyttäen RSSIarvoa (Received Signal Strenght Indicator), joka kertoo laitteen vastaanottaman signaalin voimakkuuden dB:inä. Ominaisuutta voi käyttää aputyökaluna sijoitettaessa antureita
paikkoihin, joissa ollaan mobiiliverkon kentän äärirajoilla, esimerkiksi kellareissa. Huonon kentän alueilla ollessa voidaan RSSI-arvon avulla myös testata anturin asennon vaikutusta kuuluvuuteen.
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Kuvio 20. Solmu NB-100:n lämpötilanäyttö

Anturi lähettää mittaamansa tiedot Grafanan pilvipalveluun kerran tunnissa, joka pitkäaikaisissa mittauksissa on aivan riittävä mittaussykli. Anturia siirrettiin Helsingin Kaupungintalon sisällä toimistotiloissa sekä yleisissä tiloissa. Kuuluvuus vaihteli -85 dB:n ja -100
dB:n välillä, joka oli aivan riittävän hyvä datan lähettämiseksi sovellukseen.

Kuvio 21. Solmu NB-100:n kuuluvuusnäyttö

Antureiden oltua kohteessaan jo kaksi viikkoa, ei paristojen jännitetasoissa ole tapahtunut oleellisia muutoksia jännitteen pysyessä noin 3,6 voltin tasolla.

6.2

Efento Sp:J:n anturi

Anturin valmistaja pyytää anturin käyttöönotossa lataamaan mobiililaitteissa toimivan sovelluksen nimeltään Efento Logger, joka oli ilmaiseksi ladattavissa Googlen Play-kau-
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pasta. Tämän avulla ohjelmoidaan anturiin paikallisen operaattorin NB-IoT -verkon yhteysosoite, joka on iot.dna.fi. Anturi ja Logger kommunikoivat paikallisesti bluetooth-yhteydellä. DNA Oy:ltä sain ystävällisesti käyttööni NB-IoT -verkossa toimivia SIM-kortteja.
Anturin mittausdata on katsottavissa Efento Cloud –nimisessä sovelluksessa, johon sain
tunnukset Efentolta. Anturissa on mukana lämpötila, kosteus ja ilmanpaine. Lämpötilan
tarkkuudeksi ilmoitetaan 0,4 °C alueella -10 °C - +70 °C. Ilman suhteellisen kosteuden
mittauksen tarkkuudeksi ilmoitetaan 4 % alueella 0 % - 80 % ja 7 % alueella 81 % - 99
%. Samassa toimistotilassa mittaavat Nokeval Oy:n teollisuuskäyttöön tarkoitetut anturit
näyttävät arvonsa Efenton toleranssien sisään. Efento lupaa kahden 3,6 V AA-koon
ER14505M-pattereiden kestoksi vain 2 vuotta, mitä voidaan pitää liian lyhyenä. Sovellus
on riittävän havainnollinen ja helppokäyttöinen

Kuvio 22. Efenton sensoreiden mittausnäyttö
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7

7.1

Johtopäätökset

Palmia ja raportoinnin tarve

Strategisissa visioissaan Palmia on määritellyt IoT:n yhdeksi tärkeäksi osa-alueekseen.
Tuotteistettavilla palveluilla nähdään merkitystä, kun kilpaillaan kiinteistön huolto- ja ylläpitosopimuksista, joissa asiakkaiden mukaan on muullakin merkitystä kuin hinnalla.
Asiakkaat ovat jo tilanneet tehtäviä selvityksiä ja näissä on käytetty apuna useamman
eri valmistajan antureita sekä omia raportointipalveluita. Järjestelmät sinänsä ovat toimineet varsin hyvin, mutta kuuluvuus ei kaikissa kiinteistökohteissa ole ollut riittävän hyvä,
kun antureita on sijoitettu kauas käytetystä gateway’stä.

Eri valmistajien tuotteita ja sovelluksia testattaessa on noussut esille koko kiinteistöalaa
vaivaava erilaisten järjestelmien yhteensopimattomuus. Asiakkaamme, jotka ovat isoja
kiinteistökokonaisuuksia hallinnoivia yrityksiä, ovat kertoneet haluavansa löytää sellaisen työkalun itselleen, jossa he yhdellä ohjelmistolla saavat käyttöönsä huoltokirjaominaisuuksia, rakennusautomaatiojärjestelmiä, mittaus – ja kulutusdataa, sekä erilaisten
IoT-laitteiden tuottamaa tietoa. Palmialla on aloitettu aiheeseen liittyvä selvitystyö, ja ensimmäisiä hankintoja on jo tehty. Aika näyttää saadaanko tällainen järjestelmä teknisesti
helposti ja järkevin kustannuksin kehitettyä.

Anturien helppo käyttöönotto on tärkeää aina, kun sijoitettavia antureita on paljon. Testatuissa NB-IoT-tiedonsiirtoa käyttävissä antureissa anturit lähtivät toimimaan heti, kun
niihin oli laitettu SIM-kortti ja paristot. Rakennuksen sisällä ei sijoituspaikalla ollut juurikaan merkitystä, koska anturit kommunikoivat testeissä DNA:n NB-IoT verkkotekniikkaa
käyttävien pilvipalveluiden kanssa. Ainoastaan aivan alimmissa ja rakennuksen keskellä
olevissa kellaritiloissa mobiiliverkon signaali oli niin huono, että mitattua dataa ei saatu
lähetettyä. Valmistajat lupaavat antureilleen todella pitkiä käyttöaikoja ilman pattereiden
vaihtoa. Voidaan jopa ajatella antureiden olevan kertakäyttöisiä elektroniikan ja käytettyjen sovellusten vaihtuessa tulevaisuudessa kuitenkin uusiin teknologioihin.

NB-IoT uutena IoT-teknologiana ennakoi tulevia 5G-verkkoja, joita tällä hetkellä jo testataan tutkimusympäristöissä. Niiden tuleminen kaupallisiin sovelluksiin on kuitenkin vielä
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monen vuoden päässä, ja NB-IoT:llä voi ajatella olevan jonkinlainen testirooli mobiiliverkossa toimiville IoT-sovelluksille. Ainakaan Suomessa ei vielä ole markkinoille tulvinut
lupausten mukaisia edullisia antureita. Tässä opinnäytetyössä käytetyt kaksi anturia löytyivät pitkän etsimisen jälkeen, toinen Suomesta ja toinen Puolasta. Hintataso ei ole vielä
lähelläkään parinkymmenen euron tasoa, josta NB-IoT:n yhteydessä on puhuttu jo muutamia vuosia. Anturit suunnitelleet yritykset myivät anturinsa suoraan Palmian käyttöön
tarjoten samalla raportointiin oman pilvipalvelunsa. Jos anturit maksaisivat toivotun tason verran, uskon, että Palmiakin löytäisi helposti kiinteistökohteita, joihin anturit vietäisiin ja jätettäisiin elämään omaa elämäänsä raportoiden vuosi vuodelta muuttuvia olosuhteita.
Leanheat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Aho Tekniikka ja Talous –lehden haastattelussa
24.9.2018 kertoo heidän toimittaneen jo noin 50000 sisäilmastoa mittavaa anturia
(433,92 MHz). Päähuomio on ollut lämmityksen säädön perustuminen ulkolämpötilojen
mittaamiseen. Sisällä rakennuksissa olosuhteet eivät kuitenkaan muutu lineaarisesti ulkolämpötilan mukaan, vaan mukana on monenlaista kuormaa ja vaihtelevaa syytä, jotka
pitäisi ottaa huomioon. (47.) Kun mittaaminen on riittävän pitkäaikaista ja ammattitaitoisten asiantuntijoiden käsittelyssä, voidaan pyrkiä optimoimaan lämmitykseen käytettyä
energiaa, eikä ylilämmittämistä tapahdu. Tässä tarvitaan edullisia ja helppokäyttöisiä antureita ja niiden raportointiohjelmia. Tehdyn opinnäytetyön tavoitteiden asetannassa oli
tämä juuri tärkeimpiä asioita.

NB-IoT -anturit toimivat kuten niiden odotettiinkin. Palmia pystyy niiden avulla jatkamaan
sisäilmaston mittaamista ja käyttämään mittaustietoa raporteissa, joita asiakkaille toimitetaan. Palvelun hinta on toistaiseksi ollut tapauskohtaisesti määritelty, kun antureita on
kierrätetty eri kohteissa. Suomen kiinteistökanta vaatii mittausten huomattavaa lisäämistä, jotta opitaan ymmärtämään sisäilmaongelmien mahdollisia taustatekijöitä eri tyyppisissä rakennuksissa. Antureiden hintatason ollessa NB-IoT:ssa luvattu parikymppiä,
voidaan mittauksia monistaa nykyistä enemmän. Testatut anturit eivät vielä ole massamarkkinoille tarkoitettuja edullisia antureita, vaan valmistajiensa eräänlaisia ”työnäytteitä”, joilla voidaan testata markkinoiden kiinnostuneisuutta. Niiden hintataso on kaukana halutusta. Voidaan odottaa, että vähitellen valmistajien voluumien kasvaessa ja
kilpailun lisääntyessä hinnat laskevat ja aletaan lähestyä markkinaennusteiden lupaamaa tasoa.
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Kahden eri NB-IoT-valmistajan omilla raportointipalveluilla saatiin sisäilmastoselvitysten
käyttöön samanlaisia lämpötilan ja kosteuden muuttumista kuvaavia kuvaajia kuin aikaisemmillakin tekniikoilla. Seuraavan puolen vuoden aikana on odotuksena löytää tavoitehintaa lähestyviä antureita, ja kokeilla jonkin isomman kiinteistön kattamista näillä. Anturit ovat vain pieni osa IoT-kokonaisuutta, johon nyt lähdetään hakemaan yleiskäyttöisempää alustaa.
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