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Rakennusala on pitkään ollut vähiten digitoitunut teollisuudenala maailmassa. Viime vuosina
on herätty tähän ja alettu tekemään merkittäviä satsauksia rakennustyömaiden digitaalisuu-
den lisäämiseen. Tavoitteina on lisätä tuottavuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä digitaalisten jär-
jestelmien avulla.

Tässä opinnäytetyössä on keskitytty työmaiden olosuhteiden digitaalisten olosuhdemittaus-
järjestelmien vertailuun Fira Oy:lle. Tärkeimpinä kriteereinä on ollut ODP eli avoimen datan
alustaan yhteensopiva datatallennus, kustannustehokkuus ja kehityspotentiaali. Tutkimusta
on tehty monipuolisesti kuten internetin tiedoilla, yritysvierailuilla, esittelytilaisuuksiin osallis-
tumalla ja omakohtaisilla kokeiluilla työmailla.

Parhaimmillaan digitaalinen olosuhdemittausjärjestelmä antaa reaaliaikaisen visuaalisen
kuvan työmaan olosuhteista. Lisäksi data tallentuu historiatietona rakennuksen pilvipalve-
luun, josta löytyisi myös kaikki muu tarvittava tieto rakennuksen elinkaarimalliin. Rakentami-
sen olosuhdetietoihin on syytä antaa pääsy kaikille osapuolille läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
Ja kun olosuhteet saadaan pysymään optimaalisina, niin betonikin kuivuu nopeasti ja pin-
noitustyöt voidaan tehdä aikataulun mukaisesti.
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Lyhenteet

BI Business intelligence. Liiketoiminnasta syntyvän tiedon systemaattinen

hankinta, tallennus ja analysointi.

BIM Building Information Model eli rakennuksen tietomalli. Tämä on kolmiulot-

teinen suunnitelma rakennuksesta ja siihen voidaan liittää elinkaaritietoa.

BIM-tietomalli tarkoittaa 3D-suunnitelmaa eli virtuaalimallia, jossa on tuote-

/materiaalitieto mukana.

Dataloggeri Dataloggerit ovat tiedonkeruulaitteita, jotka voidaan jättää itsenäisesti ke-

räämään mittaustietoa.

LPWAN Low Power Wide Area Network eli alhaisen virrankulutuksen laajakaista-

verkko, joka toimii matalilla taajuuksilla.

IoT Internet of Things eli esineiden internet.

MESH MESH-verkko on reitittävä verkko, jossa päätelaitteet voivat välittää verk-

koliikennettä monia reittejä pitkin.

ODB Open Data Base eli avoin tietokanta.

ODP Open Data Platform eli avoimen tiedon alusta

Platform Alusta internetissä, jossa dataa voi muokata ja tarkastella.

Valttikortti Valttikortti on Suomen Tilaajavastuu Oy:n sähköinen henkilötunniste, joka

toimii työntekijöiden avaimena työmaalle.

VOC Volatile Organic Compounds eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

ePerehdytys ePerehdytys on helppokäyttöinen verkkopalvelu yleisten työturvallisuusasi-

oiden perehdytykseen.

Congrid Ohjelmiston yrityksen laadun- ja turvallisuuden hallintaan.
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1 Johdanto

Rakennusalalla on tapahtumassa suuria muutoksia, jotka johtuvat pitkään jämähtänee-

seen kulttuuriin. Tuotannon tehokkuus on jämähtänyt paikalleen jo pitkäksi aikaa ja alan

laatuongelmista puhutaan mediassa vähän väliä. Maine on erittäin heikko, vaikka se joh-

tuisikin vain muutamista prosenteista kohteista. [27]

Digitaalisuus tuo rakennusalalle toivottua tehokkuutta, avoimuutta ja luo uusia tapoja

tehdä asioita. Laatu paranee, kun esim. olosuhteita seurataan jatkuvasti ja tieto jää tal-

teen. Erityisesti tämä auttaa kosteudenhallinnassa, joka on aiheuttanut suurimman mai-

neongelman alalle. Monesti puhutaan, että rakennukset tehtäisiin nykyisin nopeammin,

mutta se on pitkälti harhaa. Tuotannon tehostus toki tulee tarkoittamaan nopeampia lä-

pimenoaikoja ja enemmän haasteita mm. kosteudenhallintaan. [27]

Tässä työssä on tutkittu Fira Oy:lle sopivia digitaalisia olosuhdemittausjärjestelmiä.

Markkinoille tulee koko ajan uusia toimijoita ja parhaiden sekä kustannustehokkaimpien

järjestelmien löytäminen on työläs jatkuva prosessi. Tässä työssä sivutaan hieman pai-

kannusjärjestelmiä, jotka auttavat työmaan logistiikkaa ja tehostamaan työtä.

Fira Oy:lle tärkeitä ominaisuuksia olosuhdejärjestelmissä ovat; avoimeen tietokantaan

yhteensopiva, muut ominaisuudet esim. paikannus, järjestelmän elinkaari, tausta ja ke-

hityspotentiaali, myös kansainväliset toimijat sekä etenkin kannattavuus ja hinta.
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2 Mestarityön tausta ja tavoitteet

2.1 Tilaajayritys

Fira Oy on perustettu 2002. Pitkään yritys keskittyi betonirakentamiseen ja erityisesti py-

säköintilaitoksiin. Yritys muutti radikaalisti strategiaan vuonna 2009 ja alkoi suuntautua

palvelurakentamiseen. Tämä muutos siivitti Fira Oy:n kasvuun ja 2017 liikevaihto on jo

yli 217 miljoonaa. Strategiaa on muutettu tämänkin jälkeen kohti muutosta rakennus-

alalla. Fira pyrkii muuttamaan jämähtäneitä tapoja, asenteita ja menetelmiä. Tähän pyri-

tään palvelemalla asiakasta, digitalisaatiolla ja kehittämällä uusia liiketoimintamalleja.

Fira-konserniin kuuluu monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä linjasa-

neerauksen hankkeita, joissa päätoteuttajana toimii Fira Oy. Rakennusliiketoimi keskit-

tyy kehä nelosen sisäpuolelle ja digitaaliset palvelut laajentavat asiakaskunnan koko

maailmaan. Henkilöstöä Firalla on 2017 lopussa vähän alle kolmesataa ja pääkonttori

sijaitsee Vantaalla.

2.2 Tutkimusongelma

Fira Oy haluaa digitalisoida työmaata ja saada pohjaa uusille palvelukonsepteille. Jotta

saadaan analysoitavaa, pitää omilta työmailta saada digitaalista dataa. Anturointi on yksi

tärkeimmistä datan lähteistä ja se pyritään tekemään mahdollisimman automaattiseksi,

jotta ei rasiteta työmaahenkilöstöä. Datan avulla pyritään kehittämään työkaluja työmaa-

henkilöstön, suunnittelun ja muiden sidosryhmien avuksi. Jotta tiedot saadaan keskite-

tysti, Firan järjestelmiin kytkettävän datan tulee olla ODP (Open Data Platform) yhteen-

sopivia. Fira pyrkii löytämään digitalisointiin hyviä yhteistyökumppaneita, joten yhteistyö-

kumppaneiden arviointi on osa tätä työtä. Tässä työssä pyritään löytämään paras yhteis-

työkumppani olosuhdevalvonnan järjestelmätoimittajaksi.

Digitalisoinnilla Fira haluaa luoda uusia liiketoimintamalleja, vapauttaa työmaahenkilös-

tön työaikaa, tehostaa toimintaa, parantaa laatua, parantaa työturvallisuutta, osallistaa

asiakasta projektiin, lisätä läpinäkyvyyttä ja hallita prosesseja paremmin.
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2.3 Tutkimusmenetelmä

Tämän työn vaatimaa tietoa löytyy paljon internetistä. Yhteistyökumppaniehdokkaita py-

ritään lisäksi haastattelemaan tarkemman tiedon saamiseksi. Firalla on muitakin tähän

liittyviä selvityksiä menossa ja niitä on hyödynnetty tässä työssä. Myös Firalle sopimat-

tomat kumppaniehdokkaat on analysoitu miksi ei sopinut kumppaniksi. Osasta järjestel-

mistä tuli työn aikana omia kokemuksia Capellan työmaalta.

3 Tutkimuksen pohjatieto

3.1 Digitalisaatio

Ajatus laitteiden yhdistämisestä ei ole aivan uusi sillä Nikola Tesla lausui haastattelussa

jo vuonna 1926 seuraavaa: "When wireless is perfectly applied the whole earth will be

converted into a huge brain, which in fact it is, all things being particles of a real and

rhythmic whole.........and the instruments through which we shall be able to do this will

be amazingly simple compared with our present telephone. A man will be able to carry

one in his vest pocket." [1.] Vapaa suomennos: Kun langattomia laitteita levitetään täy-

dellisesti koko maailmaan, muuttuu se yhdeksi jättimäiseksi aivoksi, joka tarkoittaa että

kaikki ovat vain hiukkasia todellisuuden harmoniassa…… ja laitteet jolla voimme tämän

tehdä ovat paljon yksinkertaisempia nykyiseen puhelimeen verrattuna. Ihminen voi kul-

jettaa niitä liivin taskussa.

Internet of Things on matka, ei päämäärä [1.]

Digitalisaatiolla tarkoitetaan vanhojen toimintatapojen uudistamista tietotekniikkaa hyö-

dyntämällä [28]. Se on palveluiden, toimintatapojen ja prosessien muuttamista digitaali-

seen eli sähköiseen muotoon. Olennaista digitalisaatiossa on asioiden ja tietojen hel-

pompi käsiteltävyys. Se mahdollistaa ajantasaisen ja läpinäkyvän tiedon eri osapuolille.

Suomessa digitalisaatiota on vauhdittanut Nokia Oyj:ltä vapautuneet insinöörit.

Rakennusala on pitkään ollut jälkijunassa tuottavuuden kehityksessä ja digitalisaatiossa.

Tämä johtunee alan pirstaleisuudesta sekä siitä että jokainen projekti toteutetaan eri or-

ganisaatiolla ja tärkein tekijä on hinta. Tuottavuuden kehittämiseksi on tiedettävä mikä

on tilanne ja mistä löytyy tuotannon pullonkaulat. Tähän digitalisaatio tarjoaa monia
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työkaluja rakennusalalle. Työturvallisuuden seuranta on muuttunut täysin digitaaliseen

muotoon; TR- ja MVR-mittaukset tehdään mobiililaitteilla, turvallisuushavainnot tehdään

mobiilisti ja perehdytykset työmaille lähes täysin digitaalisesti. On olemassa esimerkiksi

Rakennusteollisuuden ePerehdytys, siinä työntekijä tekee internetissä omalla kielellään

40 min yleisperehdytyksen turvallisuusasioihin. Suunnittelu on pitkälti siirtynyt, ainakin

isoimmat kohteet, BIM-tietomalliin. Laadunhallinnan dokumentaatio tehdään useimmiten

digitaalisesti esim. Congrid-ohjelmalla, jolloin kaikki osapuolet näkevät sen reaaliaikai-

sesti. [2.]

IoT tuo lisää työkaluja tuotannon tehostukseen esimerkiksi olosuhdeseurannalla. Kun

olosuhteet ovat kunnossa; betoni kuivuu paremmin, materiaalit ei homehdu ja rakennus

pysyy terveenä koko elinkaaren.

Kuva 1. Firan digitalisaatiossa tieto kerätään ODB:n, josta sitä voidaan jalostaa eteenpäin.
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Kuva 2. Markkinoilta löytyviä suljettuja järjestelmiä kuvaava kaavio, ns. pisteratkaisu.

3.2 Mitattavat asiat

Ennen kuin aloittaa määrittämään mitä mitataan, tulee miettiä miksi asioita pitää mitata.

Kun on selkeä päämäärä, on siihen helpompi päästä.  Rakennusalalla on pitkään mitattu

betonin kuivumista joko trendinä tai RT-kortin ohjeen mukaisena tarkkana kosteusmit-

tauksena. Tämä on tehty useimmiten pinnoituskelpoisuuden ja aikataulun varmista-

miseksi. Betoni kyllä kuivuu, jos olosuhteet ovat kunnossa eli tärkeää olisikin pitää olo-

suhteet kunnossa. Tämä onnistuisi paremmin, kun tehdään kattava ja hyvä olosuhde-

mittausjärjestelmä. Tämän avulla betonin kosteuden porareikä- tai näytepalamittaus-

tarve vähenee ja selvitään ilman kalliita suoraan valuun asennettavia betoninkosteusan-

tureita. Jotta järjestelmä auttaa työmaahenkilöstöä, pitää sen olla helppokäyttöinen, vi-

suaalinen ja hyvin suunniteltu. Esimerkiksi asetetaan raja-arvot lämpötilalle ja kosteu-

delle. Jos raja-arvo ylittyy / alittuu niin järjestelmä varoittaa ilmoittamalla kohteen tai tilan

visuaalisesti kaaviosta. Tämä kaavio voisi olla esimerkiksi kevennetty malli BIM:stä tai

kerroksen pohjakuvasta.
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Kiinnostavia mitattavia asioita ovat:

 Lämpötila

Sisälämpötilan mittaus joka tilasta langattomasti. Myös ulkolämpötila on tärkeä ja syytä

mitata vastaavalla anturilla varjoisasta paikasta läheltä työmaata esim. työmaakopeilta.

Tiedon saa myös helposti ja luotettavasti ulkoisesta lähteestä kuten ilmatieteenlaitok-

selta. Säätieto voi kuitenkin poiketa työmaan paikallisesta ilmastosta etenkin rannikolla.

Mittatarkkuus riittää asteen tarkkuudella ja enemmän vaikuttaa anturin sijainti. Esimer-

kiksi laitetaanko anturi lähelle lattiaa vai kattoon. Kattosijoitus on turvallisempi anturille,

ettei jää minkään työvaiheen alle kun taas lähellä lattiaa saa paremman kuvan betonilat-

tian lämpötilasta.

Sopiva lämpötila betonin kuivumiselle on 20 – 30ºC. Tämä olisi syytä pitää yllä myös

talvikaudella. [3.]

Kun betonivalu tehdään talviaikaan, täytyy sen lämpötilaa seurata, että betoni ehtii saa-

vuttamaan jäätymislujuuden ja muotin purkulujuuden. Tämä tehdään holvilla, joten mit-

taus syytä tehdä betoniin upotetulla anturilla tai dataloggerilla betoniin upotetusta läm-

pöanturijohdosta. [3.]

Kuva 3. Testo 176T4 Lämpötilaloggeri K-tyypin antureilla on yleinen holvivalujen lämpömittauk-
sissa.
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 Kosteus

Kosteudesta riittää pääasiassa ilman kosteus, sillä se korreloituu ympäristöön kosteu-

teen. Ilman kosteus mitataan suhteellisena kosteutena. Suhteellinen kosteus kertoo il-

massa olevan vesihöyryn määrän suhteessa suurimpaan mahdolliseen. Jos se lähestyy

100 %, on kastepiste lähellä ja sen myötä kosteusvahingot ovat mahdollisia ympäröiville

rakenteille. Absoluuttinen kosteus kertoo taas esim. ilman sisältämän kokonaisvesimää-

rän.

Betoni kuivuu hyvin, kun ilman suhteellinen kosteus on alle 50 %, lämpötila 20 - 30ºC ja

ilma liikkuu.

 Pölyisyys

Pölyisyyden mittaus on tärkeää etenkin korjaushankkeissa, jossa purkutyöt aiheuttavat

paljon pölyä. Tällöin on tärkeää, että on kunnon pölynpoisto ja osastointi suojaamassa

asukkaiden omaisuutta sekä työntekijöiden työterveyttä. Purkupöly saattaa usein olla

terveydelle vaarallista. Jatkuva pölynmittaus varmistaisi, että menetelmät olisivat kun-

nossa turvalliseen työskentelyyn ja asukkaiden omaisuus olisi turvassa.

Uudisrakennuskohteissakin työntekijät altistuvat usein liialliselle pölylle ja silloin on syytä

miettiä parempia pölynhallintakeinoja työmaalle. Pistotarkastukset työmaan pölymää-

rissä olisi tarpeen jo työturvallisuuden vuoksi. Ja ainakin jos puhtausluokka on P1.

 VOC / pakokaasut / häkä / radon

VOC-kaasuja esiintyy usein esim. mattoliimojen kaasuina, jos alusta on liian kostea.

Alustabetonin liian korkea kosteuspitoisuus voi aiheuttaa sekä liimojen sideaineessa että

päällystemateriaalissa kemiallisen hajoamisreaktion ja mikrobikasvua.

Pakokaasuja pääsee kertymään ilmaan esimerkiksi kaivostyömailla työkoneista. Häkää

pääsee kertymään esimerkiksi polttoainelämmittimistä. Radioaktiivista radonia nousee

rakennuksiin maaperästä. Kaikki nämä kaasut ovat terveydelle vaarallisia ja siksi on

syytä seurata niiden pitoisuuksia työympäristöissä. Kyseisiä kaasuja on mahdollista mi-

tata reaaliaikaisesti sopivilla mittalaitteilla.
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Kuva 4. Telian IoT Office Air -palvelun anturi mittaa sisäilman lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidin
määrää sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. [4.]

 Paine-ero

Paine-eron mittaus on tärkeää pölyosastoinnissa, asbestiosastoinnissa ja puhdastila-

osastoinnissa. Perinteiset mittarit eivät anna hälytyksiä eivätkä kerää dataa mittauk-

sesta. Tässä jatkuvatoimiset IoT-mittarit tuovat merkittävää etua valvontaan ja laatuun.

 Melu

Valtioneuvoston asetuksen mukaan on työnantajan selvitettävä, altistuuko työntekijät lii-

alliselle melulle. Tämä pystytään yleensä mittaamaan satunnaismittauksella. On kuiten-

kin olemassa työtehtäviä, jossa melualtistus on vaihtelevaa ja mittaus on syytä olla jat-

kuvaa. Näin saadaan selville päivittäinen tai viikoittainen melualtistus. Jatkuva mittaus

voisi olla esimerkiksi kuulosuojaimiin integroitu meluanturi. [5.]

 Paikka / paikannus / askelmäärä / liiketunnistus

Erilaisia paikannusmenetelmiä on toteutettu jo GPS-, Bluetooth- ja radiotekniikoilla.

Tarve voi olla esimerkiksi löytää tavara, kone tai ihminen tai tarkastella näiden liikettä eri
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syistä. Yksi syy on varkauksien esto ja selvitys. Toinen syy on löytää pikaisesti työnteki-

jälle tarpeellinen kalusto tai materiaali. Kolmas syy on löytää mobiilisuunnitelmista oikea

tarkasteltava kohta. Neljäs syy voisi olla työajan parempi optimointi vähentämällä turhaa

liikkumista paikasta toiseen. Usein ongelmana on mobiilin anturin huono kuuluvuus ra-

kennustyömaalla ja langattomien antureiden liiallinen virrankulutus. Henkilön seuraami-

nen täytyy olla vapaaehtoista.

 Vesivuoto

Vesivuodot rakennustyömaalla voivat olla suuria, kun vaikka vesijohto hajoaa viikonlop-

puna. Toinen tärkeä syy seurata mahdollisia vesivuotoja on niiden aiheuttamien vesiva-

hinkojen välttäminen. Vesivuotoja voi seurata paikallisesti monenlaisilla antureilla esim.

liuska-antureilla. Parempi ratkaisu on seurata vedenkulutusta älykkäästi jo vesimittarilta

asti. Vesimittarin valvonta voi kertoa potentiaalisesta vesivuodosta, jos vaikka työmaalla

kuluu vettä yöaikaan.

 Työaika

Työaikaa voi kuitata ja seurata monilla mobiilisovelluksilla. Etenkin keikkaluontaista työtä

tekevillä on tärkeää kohdistaa tunnit oikeisiin kohteisiin helposti ja tarkasti. Laskutus ja

työnjohto saa tarkkaa tietoa, miten työntekijöiden työpäivä etenee. Työmaan päätoteut-

tajan on ilmoitettava kuukausittain kaikki rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt Ve-

rohallinnolle. Tämä tapahtuu nykyään pääasiassa sirullisella Valttikortilla leimaamalla ja

sopivalla ohjelmistolla, joka kerää tiedot.
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Kuva 5. Suomen Tilaajavastuu Oy:n sirullinen Valttikortti on yleinen sähköinen tunniste raken-
nustyömailla. [6.]

 Aluesuunnitelma

Rakennustyömaalla pitää olla ajantasainen aluesuunnitelma, joka kertoo kulkutiet, va-

rastoalueet, ensiapupisteet, ym. Tämän ylläpito voi olla työlästä, jo pelkän pohjan teko

voi olla hankalaa. Dronella saa hyvän ajantasaisen valokuvan työmaasta suoraan ylä-

puolelta, jota voi käyttää pohjana aluesuunnitelmalle ja kuvan voi ottaa niin usein, kun

on tarpeen. [7.] Sopivalla ohjelmistolla, esim. SketchUp, saa helposti lisättyä aluesuun-

nitelman mukaiset elementit valokuvan tai karsitun BIM-mallin päälle.

Kuva 6. Kevennetyn BIM-mallin pohjalta SketchUp-ohjelmalla tehty aluesuunnitelma.
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3.3 Langattomat tiedonsiirtotekniikat

Tässä luvussa käydään kevyesti läpi IoT-verkkoteknologioita. Radioyhteyteen perustu-

vaa IoT-verkkoteknologiaa kehitettäessä pyritään yleensä kolmeen tärkeään ominaisuu-

teen: pitkään kantamaan, suureen lähetysnopeuteen ja matalaan virrankulutukseen.

Näitä kaikkia ei saa kerralla vaan täytyy tyytyä kompromisseihin käyttötarkoituksen mu-

kaan. Eli mitä matalampi verkkotaajuus sitä parempi kantama ja pienempi tiedonsiirto-

kapasiteetti.

LPWAN (Low Power Wide Area Network) verkkoteknologioille on ominaista pitkä kan-

tama (kymmeniä/satoja kilometrejä), edulliset päätelaiteradiot sekä pieni virrankulutus.

WSN eli Wireless Sensor Network tarkoittaa langatonta anturiverkkoa. Anturit toimivat

verkossa autonomisesti ja niillä voidaan mitata esimerkiksi olosuhdemuutoksia. Omi-

naista on lyhyempi kantama. Esimerkiksi Mesh-verkko.

 Sigfox

Sigfox on vuonna 2009 perustettu ranskalainen yritys, joka on kehittänyt oman paten-

toidun LPWAN-verkkoteknologian. Sigfox ei itse valmista laitteita vaan toimii globaalina

verkko-operaattorina, Suomessa Connected Finland Oy. Tarkoituksenaan tarjota yksin-

kertaisia, helppokäyttöisiä ja tehokkaita IoT-ratkaisuja. Päätelaitteiden teknologia on täy-

sin avointa ja hyvin kilpailtua. Sigfox veloittaa päätelaitteiden käytöstä puhelinverkon liit-

tymätyyppistä maksua. [8.]

Sixfox toimii lisensoimattomalla alle 1 GHz alueella ja sen tiedonsiirtonopeus on pieni

sekä ajoittainen. Se soveltuu parhaiten anturidatan keräämiseen ja muihin pienen data-

määrän laitteisiin kuten IoT-releisiin. [9.]

 LoRa

LoRaWAN on tiedonsiirtoverkko, joka on tarkoitettu langattomaan ja nopeaan mutta vä-

hätehoiseen tiedonsiirtoon. Sen kommunikointipiirit on patentoinut yhdysvaltalainen yri-

tys Semtech. Suomessa LoRa verkkoa tarjoaa Digita. LoRaWAN-verkko sopii erityisesti

pienten datamäärien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Sen tärkeimpiä ominaispiire-

teitä ovat kaksisuuntainen tiedonsiirto, liikuteltavuus, paikannuspalvelut, hyvä tietoturval-

lisuus ja helppo käyttöönotto. LoRaWAN-verkkoa hyödyntävät IoT-ratkaisut ovat
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edullisia ja pitkäikäisiä. Antureiden akkukesto on pitkä, jopa 10 vuotta ja verkkomaksu

on kertamaksu laitteen elinkaarelta. [10.]

LoRaWAN toimii lisensoimattomalla 1 GHz alueella ja sen tiedonsiirtonopeus on pieni

sekä ajoittainen. Se sopii hyvin antureille, laitteille ja paikannukseen. Se ei sovi jatkuvaan

tiedonsiirtoon esim. valvontakameran tiedonsiirtoon.

 Z-wave

Z-wave on MESH-tiedonsiirtoverkkoa hyödyntävien laitteiden ja anturien IoT-järjestelmä.

Z-wave:n on kehittänyt tanskalainen Zen-Sys ja se on käytössä pääasiassa kotiauto-

maatiossa, mutta myös antureissa. MESH-verkossa jokainen laite toimii yhdyskäytävänä

toisille ja yhteys ulkopuoliseen verkkoon tapahtuu ohjainyksikön kautta. Protokollat ovat

yksinkertaisia ja niiden tietoturva kohtuullinen. Z-wave toimii alle 1 GHz alueella ja lait-

teiden etäisyys voi olla sisätiloissa maksimissaan 30 m. [11.] [12.] Suurimmat haasteet

on tietoturvassa ja siinä että Z-wave ei ole avoimen lähdekoodin protokolla.

 NB-IoT

Narrow Band IoT eli NB-IoT on matkapuhelinjärjestelmien standardiin kuuluva verkko.

Yhteyksiä tarjoaakin lähinnä teleoperaattorit; Suomessa DNA, Telia ja Elisa.

Perinteisiin mobiiliteknologioihin verrattuna NB-IoT on energiatehokas. Yhteys on lepo-

tilassa, kun sitä ei ole käytetä. Tämä lisää akkujen käyttöikää jopa 10 vuoteen. Tietotur-

van taso on korkea. Kuuluvuus on paljon parempi sisätiloissa ja maanalla kuin muissa

mobiiliyhteyksissä. Käyttökohteet pääasiassa samat kuin Sigfox:lla ja LoRa:lla. Anturei-

den hinnat ovat halpoja ja niitä on paljon erilaisia. [13.]

NB-Iot käyttää tiettyä lisensoitua taajuuskaistaa 0,5 – 2 GHz alueella eli 4G-verkon alu-

eella tai sen lähellä. Lisensoiduilla taajuuksilla voi lähettää enemmän dataa ja useam-

min, koska sillä ei ole samanlaisia rajoituksia kuin lisensoimattomilla. Olemassa olevat

verkot ovat todella kattavat.
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 WLAN

WLAN on yksi tunnetuimmista langattomista verkoista, joka yhdistää laitteet paikallisiin

verkkoihin ja internettiin. Tiedot muunnetaan digitaalisiin datapaketteihin ja lähetetään

verkkoon kytkettyihin laitteisiin.

WLAN toimii 2,4 tai 5 GHz taajuudella ja kantama on maksimissaan 100 m. Tärkeimpiä

sovellusalueita on mobiililaitteet, terveys- ja älylaitteet sekä koti- ja toimistolaitteiden yh-

distäminen verkkoon. Ei juuri sovellu anturiverkoille kovan virrankulutuksen takia, mutta

se saattaa olla monesti keskittimien yhteytenä verkkoon. [11.]

 Bluetooth

Bluetooth on Ericssonin kehittämä ja yksi vanhimmista langattomista verkoista. Se kehi-

tettiin aikoinaan korvaamaan johdot laitteiden välillä. Anturiverkkoihin soveltuu parhaiten

sen variantti BLE (Bluetooth Low Energy) vähäisen energiakulutuksen ja pienemmän

tiedonsiirtokapasiteetin vuoksi. BLE laite on aktiivinen vain ajoittain ja akut kestävät näin

vuosia. BLE:n Wirepas-protokolla toimii Mesh-verkkona. [14.]

Bluetooth ja BLE toimivat 2,4 GHz alueella ja toimintasäde vaihtelee 10 – 150 m välillä.

Tärkeimmät sovellusalueet ovat mobiililaitteet, lääketieteelliset laitteet, älylaitteet, pai-

kannus, anturit ja puettava tietotekniikka. [14.]

 Zigbee

Zigbee on yksi kehittyneimmistä IoT-tiedonsiirtotekniikoista. Se kuluttaa vähän virtaa ja

sopii 0 – 100 m etäisyyksille. Lisäksi ominaisuutena helppo skaalautuvuus ja korkea tie-

toturva. Zigbee voi käyttää Mesh-, tähti- tai puutopologiaa ja se koostuu kolmesta eri

tyyppisistä laitteista; koordinaattorista, reitittimestä ja päätelaitteista. Zigbeen on kehittä-

nyt Zigbee alliance ja se toimii 2,4 GHz alueella. Pääkäyttöalueina teolliset laitteet, anturit

ja IoT. [15.]
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Kuva 7. Kuvassa Zigbee-puutopologia ja eri laitteet. [16.]

 5G

5G-verkkoa ollaan standardoimassa parhaillaan ja aluksi se tulee käyttämään 4G:n tu-

kiasemia ohjelmistopäivityksien avulla. Jatkossa 5G-tukiasemia levitetään paljon tiheäm-

min, sillä se käyttää Suomessa 3,5 ja 26 GHz taajuusalueita. 26 – 28 GHz taajuudet

eivät läpäise juurikaan materiaaleja kuten seiniä, joten ne tulevat palvelemaan suurien

tietomäärien siirtoa vapaassa tilassa. 5G:ssä vasteajat ovat tosi lyhyitä ja siksi se sopii

myös liikkuvien laitteiden ohjaukseen esim. autonomiset ajoneuvot. Yhteysnopeudet

kasvavat 10 – 20 kertaisiksi 4G:hen verrattuna. 5G-standardissa on huomioitu IoT pa-

remmin ja se mahdollistaa suurien laitemäärien lisäämisen verkkoon. [17.]
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4 Digitaaliset järjestelmät

4.1 Integral Oy

Integral on perustettu 2005 ja liikevaihto on nykyään 6 miljoonaa euroa. Henkilöstöä on

50, joista pieni osa työskentelee IoT:n parissa. Integral on ICT-palveluja tarjoava yritys.

Asiakkaina mm. SRV, YIT, Stara ja Hartela. Yhteistyökumppanit toimivat jälleenmyyjinä

kuten Raksystems ja EL & Site Oy. Integralilla on toimittanut anturointia mm. kosteuden,

lämpötilan, hiilidioksidipitoisuuden, orgaanisten yhdisteiden ja paine-eron mittaamiseen.

Lisäksi yritys on toimittanut ratkaisuja myös esineiden paikannukseen, kylmälaitteiden

lämpötilan mittaukseen sekä polttoöljytankkien pinnankorkeuden seuraamiseen. Antu-

reiden virtalähteenä toimii pääsääntöisesti litiumparistot ja käyttöikä on useita vuosia.

[18.]

Integral käyttää Sigfoxin verkkoa ja sille luotuja antureita. Sigfoxin tarjoaman nettiportaa-

lin kautta onnistuu liittyminen ODP:n. Tässä Connected Finlandin rakentamassa radio-

verkossa laskutus tapahtuu lisenssimaksuilla, joita pitää maksaa anturimäärän perus-

teella. Anturit ovat suoraan yhteydessä radioverkkoon eikä se tarvitse talon sisälle tuki-

asemia. Suomessa tarvittavia antureita on myös kehitetty yhteistyössä operaattori Con-

nected Finlandin kanssa, mm. betonin kosteusanturit. Antureita toimittaa monet toimijat

ja verkko on kansainvälinen. GPS paikannussensorit ovat Integralin kokemuksen mu-

kaan heikkoja etenkin niiden huonon paristokeston vuoksi. [18.]

Integral vuokraa tai myy antureita, hinnat ovat edullisia. Hinta riippuu volyymista. Hintaa

nostaa merkittävästi lisenssimaksut ja järjestelmätuki. [19.]

Kehityssuuntana Integralilla on BI, Business intelligence. Liiketoiminnasta syntyvän tie-

don systemaattinen hankinta, tallennus ja analysointi. Kehittävät itse ohjelmistoratkaisut

ja talossa paljon omaa osaamista. [19.]

4.2 Bliot Oy

Bliot on perustettu 2016 ja yrityksellä on vankka kokemus omasta alueesta. Bliot tuottaa

rakennusliikkeille reaaliaikaista prosessidataa, algoritmeja ja tekoälyä rakennusproses-

sin älykkääseen automatisoitiin. Liikevaihto on vielä pientä tässä startup-yrityksessä ja
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se on alkanut etsimään asiakkaita vasta 2017 aikana. Rahoitus tulee Tekesiltä, asiak-

kailta ja osa omaa rahoitusta. Asiakkaina mm. rakennusteollisuudessa ja -tuotannossa.

Suuri kosteusmittausyritys toimii partnerina kosteusmittauksissa. [7.]

Bliotin kehitysputkena on työmaan reaaliaikainen monitorointi, dataan perustuvat ennus-

teet ja työnjohdon osittainen automatisointi. Kehittää omaa platformia, Drone-kuvausta,

3D-laserkeilausta, paikkatietoa ja materiaalivirtojen seurantaa. [7.]

Bliot käyttää Digitan LoRa -verkkoa anturoinnissa ja toistaiseksi anturit tulevat valitulta

valmistajalta. Anturit ovat vakiotuotteita, mutta lisäksi Bliotilla on omia yhteysbokseja;

White box sisätiloihin ja Black box ulkotiloihin. Anturit välittävät tiedot yhteysbokseille ja

nämä siirtävät tiedot pilveen. Tätä toimivaa järjestelmää on pilotoitu useammalla työ-

maalla.

Kuva 8. Bliot Oy:n betonin kosteusanturi käytössä Firan työmaalla
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4.3 Mato Engineering Oy

Mato Engineering Oy on pieni yritys, joka on keskittynyt lähinnä kuluttajapuolelle sekä

rakennusalalle. Yritys on aloittanut toiminnan keväällä 2017 ja jolloin liikevaihtoa kertyi

noin 40 000 €. Tuotteina on MATOlog Home, joka on lämpötilan ja kosteuden etävalvon-

taan suunniteltu ratkaisu, hinnaltaan noin 50 €. Toinen tuote on MATOlog Cure, joka

mittaa betonin kosteutta. Tämä on huomattavan kallis, sillä yksi anturi on noin 500 €

luokkaa tukipalveluineen. Markkinoinnissa yritys korostaa, että ei tule kuukausimaksuja,

eikä sim-korttia. Tuotteen pariston luvataan kestävän 5 vuotta melko harvalla kommuni-

kointisyklillä. [20.]

Kuva 9. MATOlog Home käyttää Digitan LoRa -verkkoa. [20.]

Yrityksen tuotteita käytetään mm. Helsingin Olympiastadion peruskorjauksessa. 100 an-

turia mittaa ko. työmaan olosuhteita. Ratkaisu mahdollistaa monipuoliset raportointi- ja

analyytiikkatoiminnot sekä olosuhteiden auditoinnin jälkikäteen. Järjestelmä lisäksi hä-

lyttää asetettujen raja-arvojen ylittymisestä, jolloin talvisin Olympiastadionin työmaalla

voidaan tarvittaessa tehdä toimenpiteet mm. jäätymisen estämiseksi. Tuotteet ovat

ODP-yhteensopivia vaikkakin oma verkkosovellus on oletuspaikka datan lukemiseen.

Yrityksen kehittelee seuraavaa tuotetta, joka on langaton pintalämpötilamittari pinnoitus-

tarpeisiin. Paikannuskin on mahdollista LoRa-verkossa. [20.]

Kuva 10. Esimerkki Matolog Home -anturin näkymästä verkkosivustossa.
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4.4 eGate

Yritys on vielä alkutaipaleella. Etsii vasta rahoitusta eli on pahasti myöhässä kilpailijoihin

nähden.

Vain yksi ihminen töissä ja yritysidea on hyvän betonikosteusanturin ympärille raken-

nettu. Anturi on tehty elintarviketeollisuuteen Sveitsissä ja on lähes yhtä tarkka kuin Vai-

salan anturi. Yhteys tapahtuu radioteitse ja muutenkin anturi ihan vakuuttava. Hinta on

aivan liian kallis, eikä siten sovellu Firan yhteistyökumppaniksi. [21.]

4.5 Fiksuvesi

Envera Oy:n Fiksuvesi-etäseurantapalvelu perustuu vesimittaria kuvaavaan kameraan

ja vedenkulutusta analysoivaan pilvipalveluun. Perinteisesti vesimittari on luettu kiinteis-

töissä manuaalisesti kerran kuussa. Fiksuvesi-palvelun avulla voi löytää jopa 0,2 l/min

vuodot. Järjestelmä analysoi kulutusta ja hälyttää jos kiinteistössä on jatkuvaa pohja-

kuormaa myös yöaikaan. Isommista vuodoista tulee hälytys heti. [22.]

Fira Oy otti Fiksuvesi-järjestelmän käyttöön työmaille ja takuunalaisiin kohteisiin helmi-

kuusta 2018 lähtien. Fiksuvesi on saanut paljon asiakkaita etenkin taloyhtiöistä. Kilpaili-

joita löytyy muutamia.

Kuva 11. Fiksuvesi-järjestelmässä kamera kuvaa vesimittaria ja lähettää tiedon GSM-yhteydellä
pilveen. [23.]



19

4.6 Kaltio

Kaltio Technologies Oy:n järjestelmä käyttää BLE -tekniikalla toteutettuja anturilaitteita

paikannukseen ja olosuhdemittaukseen. Näiden anturipakettien eli tagien valmistaja on

suomalainen Ruuvi Innovations Oy [25]. Anturit ovat avoimen lähdekoodin yleislaitteita

IP67 luokituksella ja pitkällä akkukestolla. Tagissa on kolmeakselinen kiihtyvyyssensori,

sekä sensorit lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanpaineen mittaukseen. [24.]

Tästä järjestelmästä on omakohtainen kokemus Capellan työmaalta. Kaltion järjestel-

mällä mitattiin olosuhteita joka tilasta uudiskerrostalokohteesta. Samalla harjoiteltiin pai-

kannuksen käyttämistä eli seurattiin tiettyjä työntekijärooleja, miten heidän työpäivänsä

sujuu aikataulutetussa mestassa. Tiedot vietiin Firan omaan työmaanäkymään OBP:n

kautta.

Kuva 12. Firalla olosuhdeseuranta visualisoidaan omassa Insite-näkymässä.

Tagit ovat kohtuu edullisia ja niitä voi siten laittaa joka tilaan. Tämä antaa paremman

kokonaiskuvan kohteen olosuhteista.
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Kuva 13. Kaltio Technologies Oy:n järjestelmän olosuhde- ja paikannusanturi. [24.]

4.7 Haltian Oy

Suomalainen Haltian on kehittänyt IoT Thingsee -anturiperheen, joka käyttää Bluetooth

LE Wirepas mesh-verkkoa. Siinä anturit ovat yhteydessä toisiinsa ja tieto kulkee Thing-

see HUB reitittimen kautta 2G -yhteydellä pilveen. Tällä hetkellä löytyy kolmea eri antu-

ria: Thinsee Distance etäisyyden mittaamiseen, Thingsee Presence läsnäolon havain-

nointiin ja Thingsee Pod2 lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen, valaistuksen, kiihtyvyy-

den, magnetismin mittaukseen ja se tarjoaa myös paikannuksen Mesh-verkon avulla.

[26.]

Kuva 14. Haltian Thingsee-anturiperhe. [26.]

Järjestelmä on pitkälle kehitetty ja konfigurointi tapahtuu Haltianin toimesta. Kohteeseen

jää vain antureiden asennus paikoilleen Plug and Play -tyyppisesti. Antureita voi tilata

testipakettina, jossa 20 anturia, Hub ja pilvipalvelu. Se maksaa 3950 € + 150 €/kk alv

0%. [26.]

Näistä omakohtaista kokemusta Thingsee Presence antureista, joita oli Firan Capellan

työmaalla testattavana. Datayhteydet toimivat erittäin hyvin koko ajan.
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5 Vertailu

5.1 Asennettavuus ja verkkoteknologiat

Asuntotuotannon rakennustyömaa on haastava ympäristö anturoinnille. Betonirakenteet

vaimentavat tiedonsiirron kuuluvuutta, ympäristö muuttuu jatkuvasti ja usein datayhtey-

det uudella rakennettavalle alueella ovat olemattomat. Jotta anturointi onnistuu, pitää

niiden pystyä olemaan yhteydessä toisiinsa, toistimiin tai reitittimeen. Paras asennetta-

vuuden kannalta olisi; jos kaikki anturit olisivat yhteydessä yhteen internettiin liitettyyn

reitittimeen tai vaihtoehtoisesti Mesh-verkko, jossa antureiden roolit muuttuisivat auto-

maattisesti tarpeen mukaan. Anturien paristot kestävät riittävän pitkään eli vähintään 5

vuotta. Tarve kuitenkin yleensä vain 0,5 – 2 vuotta. Kaikkien toimijoiden anturit ovat riit-

tävän pieniä rakennustyömaalle.

Eri verkkoteknologioiden teoreettiset kuuluvuusetäisyydet eivät anna kunnon kuvaa, mi-

ten kuuluvuus betonirakenteisessa rakennuksessa toimii. Tästä saa parhaiten selvää

vain kokeilemalla järjestelmiä rakennustyömailla. Omista kokemuksistakin päätellen

Bluetooth:lla on heikko kuluvuus, samoin mobiiliyhteyksillä kuten 3G, 4G ja varmasti tu-

levalla 5G:llä. Parhaiten kuuluvat matalilla radiotaajuuksilla toimivat verkkoteknologiat

lähistöllä olevan reitittimen avulla kuten LoRa, Sigfox, NB-IoT ja Z-wave sekä Mesh-ver-

kot. Kuuluvuus tuo myös varmuutta siitä, että data siirtyy esim. pilvipalveluun luotetta-

vasti.

Fira Oy:n vanha tavoite oli ostaa olosuhdemittaus palveluna ja siihen liittyy myös asen-

nuspalvelu. Nykyään tavoitteena on, että työmaahenkilöstö koulutetaan hoitamaan

asennustyö ja anturitkin voidaan ostaa suoraan. Kaikilla toimijoilla tällaista ei ole esim.

Matolog. Ennen asennusta on syytä tehdä asennus- ja siirtosuunnitelma, jolla varmiste-

taan järkevät mittauspaikat sekä pysytään poissa urakoitsijoiden tieltä muuttuvalla ra-

kennustyömaalla. Myös mahdolliset huoltotoimet pitää tulla asennuspalvelun kautta. Sa-

massa suunnitelmassa pitää olla työnjohdon rooli määritelty ja tiedote urakoitsijoille an-

tureista.
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Omakohtaisissa kokemuksissa työnjohtajan pitää itse määritellä työmaan tarpeet ja si-

joituspaikat työmaalla asennusvaiheessa. Sijoituspaikaksi valitsin valaisimen ontelon

kautta tulevan johdotuksen ja kun sähköurakoitsija asentaa rasian ko. kohtaan hän siir-

tää anturin rasian valaisinkoukkuun kiinni. Näin anturit pysyivät parhaiten työvaiheiden

edestä pois ja säilyivät samassa huoneistossa. Anturit on myös syytä suojata kosteuden

läpäisevällä harsokangaspussilla heti aluksi, koska tasoitetyössä ne peittyisivät tasoit-

teeseen eivätkä toimisi kunnolla. Toinen hyvä sijoituspaikka oli eteisen kaapiston kohta,

jota ei tasoitettu tai maalattu. Siirto siitä mikron hyllylle, kun kaapistojen asennuksen aika

oli. Käytännössä asennuskorkeudella oli hyvin vähän merkitystä. Ikkuna on kyllä kaikista

huonoin asennuskohta suurien lämpötilavaihteluiden takia.

5.2 Kustannukset

Järjestelmien kokonaiskustannuksista ei ollut helppo saada kuvaa. Jatkuvat kuukausi-

maksut joka anturista nostavat varmimmin kokonaiskustannusta. Myös asennuksen ai-

heuttamat kustannukset voivat olla merkittävät. Lämpötila- ja kosteusantureiden hinnan

pitää olla riittävän alhainen, luokkaa kymmenestä viiteenkymmeneen euroon per anturi,

jotta riittävä peitto rakennustyönmaan eri tiloista saadaan katettua. Kuukausihinnoitte-

lulla vastaava hinta alle 10 €/kk. Lisäksi päälle tuleva järjestelmän hinta ei saa nousta

liian suureksi, jotta järjestelmä olisi työmaalle kannattavaa. Asennus ja huoltotöiden hin-

noittelu riippuu paljolti antureiden määrästä, mutta se voi muodostua merkittäväksi eten-

kin, jos käyttää asiantuntija-asentajia esim. kosteusmittaajia asennustyössä. Omasta ko-

kemuksesta yritys F:n anturit osoittautui kalliiksi, koska ne tulivat yhteistyökumppaninsa

suuren kosteudenhallintayrityksen kautta. Jo antureiden kuukausihinnat olivat liian kal-

liita ja sen täydensi vielä kallis järjestelmähinta, joka sisälsi toki asennushinnan.

Paras hinnoittelumalli olisi kertahintaiset anturit, jotka voisi siirtää toisellekin työmaalle.

Asennus työmaan puolesta ja asiantuntijapalvelu kuukausihinnalla työmaan tarpeiden

mukaan. Datasiirto on halvinta LoRa-verkossa eli se sisältyy anturin hintaan. Kalleinta

datan siirto on, kun tarvitsee jokaiseen anturiin tai suureen määrään toistimiin/reitittimiin

sim-kortteja. Myös kuukausimaksullinen datasiirto lisenssimaksuineen, kuten Sigfox, tu-

lee kalliiksi.
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5.3 Kehityspotentiaali ja taustat

Tärkeintä olisi tehdä järjestelmäkuvaus mitä Fira hakee olosuhdevalvonnalla. Se antaisi

raamit toteuttajaorganisaatioille mitä pitää ja mitä pystyy toteuttamaan. Järjestelmäku-

vaus asuntotuotannon työmaalle saisi sisältää tiedot mitattavista tiloista, mitattavista

suureista, tarjolla olevista asennuspaikoista, tarjolla olevista työmaasähköistä, mittatark-

kuudesta, sekä muista merkittävistä asioista.

Yritysten koko ei välttämättä anna kuvaa kehityspotentiaalille, jos esimerkiksi vain muu-

tama suuren yrityksen työntekijöistä on hoitamassa tiettyä toimintaa. Pienemmällä yri-

tyksellä voi olla koko henkilökunta tekemässä asiakkaan ratkaisua. Toisaalta algoritmi-

kehitys on hyvin spesifistä osaamista ja siinä auttaa, jos on isompi tiimi niitä kehittä-

mässä.

Integral on isohko ICT-talo Suomessa, joka tekee tasaista 5 – 6 miljoonan liikevaihtoa

noin 40 ihmisen voimin. IoT kuitenkin pieni osa yrityksen toimintaa. Pystyy toimittamaan

kokonaisuuksia ja yrityksen voimavarat ovat riittävät.

Bliot on pieni startup -yritys, joka on keskittynyt rakennusalalle eli osaaminen on huippua.

Parhaimmillaan algoritmien kehittelyssä, anturien suunnittelussa ja datan käsittelyssä.

Tarvitsee kuitenkin yhteistyökumppaneita järjestelmien toimittamiseen. Liikevaihto on

vielä pientä ja kasvupotentiaali on arvoitus. Integrointi Firan ODP:n tehty.

Mato Engineering Oy on pieni yritys, joka on saanut muutaman tuotteen markkinoille.

Liikevaihto on pientä ja resurssit kehitykselle muihin verrattuna pienet. On toki suuntau-

tumassa rakennusalalle.

Fiksuvesi eli Envera Oy on löytänyt markkinaraon ja kasvanut nopeasti. Helposti asen-

nettava ja edullinen vesivuotovahti on helppo markkinoida. Fira onkin ottanut järjestel-

män käyttöön rakennustyömailleen. Liikevaihto 2017 3,1 miljoonaa ja ilmoittaa että 2019

alussa noin kolmekymmentä henkilöä töissä. Vientimarkkinat kiikarissa ja kehitysresurs-

seja riittää. Tuoterepertuaari saisi laajentua ainakin muutamaan toimilaitteeseen.

Kaltio Technologies Oy on pienehkö yritys, jonka liikevaihto on laskussa. 2018 noin 15

henkilöä ja 0,8 miljoonan liikevaihto. Yhteistyö Firan kanssa kuitenkin sujunut mallik-

kaasti ja kehitys ollut vikkelää. Integrointi Firan ODP:n tehty.
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Haltian on isohko tuotekehitystalo noin 7 miljoonan liikevaihdolla ja noin 80 työntekijäl-

lään. Resursseja riittää monenlaiseen kehitykseen ja rahoitus on vakaalla pohjalla. Yri-

tyksellä on kansainvälisesti markkinoitu anturiperhe ja työmaa-asennuksen voi hoitaa

lähes kuka vaan. Anturihinnat ovat melko korkeat, että niistä on vaikea saada taloudel-

lista hyötyä työmaalle. Integrointi Firan ODP:n tehty.

5.4 Hylätyt

Altoros https://www.altoros.fi

Ohjelmistotalo, ei anturijärjestelmää.

Cognizant https://www.cognizant.com/fi-fi/

Maailmanlaajuisten yritysstrategiakonsultoinnin, liiketoiminta- ja tekniikkapalvelujen toi-

mittaja. Iso yritys, ei anturijärjestelmää.

RD Velho https://rdvelho.com/fi/rd-velho

Suunnittelutoimisto, ei anturijärjestelmää.

Kamstrup https://www.kamstrup.com/fi-fi

Energian ja veden mittausratkaisuja, ei muita.

IoT-Ticket https://www.iot-ticket.com/

Platform, ei anturijärjestelmää.

Happiest Minds Technologies https://www.happiestminds.com/

Ohjelmistotalo, ei anturijärjestelmää.

Smartwatcher http://www.smartwatcher.fi

Puhtauden ja työturvallisuuden seuranta, ei muita antureita.

RF SensIT Oy http://rfsensit.fi

Rakenteiden kosteuden seuranta vanhahkolla tekniikalla. johdolliset anturit kiinni bok-

sissa ja tarkoitettu pysyvämpään mittaukseen.

Infosys https://www.infosys.com

Digitaalisia palveluja ja konsultointia, ei anturijärjestelmää.
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Microsoft IoThttps://www.microsoft.com/en-us/internet-of-things

Platform Azure, ei anturijärjestelmää.

Macadamian http://www.macadamian.com

Ohjelmistotalo, ei anturijärjestelmää.

Bittium https://www.bittium.com

IoT-kehitystalo, entinen ElektroBit. Ei anturijärjestelmää.

Caption Datahttps://www.captiondata.com/

Sinänsä oikeanlainen järjestelmä, mutta tekniikka vanhentunutta. Iso-Britannia.

OmniSense https://www.omnisense.com/

USA, kansainvälinen toimija, suljettu järjestelmä. Nettisivuista päätellen kehitys on py-

sähtynyt ja sivuja ei ole päivitetty pitkään aikaan.

OpenSpace https://openspace.ai/
Työmaan kuvaus kuten Google street view, ei anturijärjestelmää.

Iot Factory https://iotfactory.eu/
Organisaatio eikä yritys. Hyvä linkki kuitenkin.
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6 Valinta

Paras vaihtoehto Firan olosuhdemittausjärjestelmäksi on mielestäni yritys C. Heidän jär-

jestelmää voisi kehittää siten, että Fira ostaisi anturit suoraan valmistajalta isona eräänä,

asennuksen hoitaisi yritys C:n halpa aliurakoitsija ja yritys C ottaisi käyttöön Bluetooth

LE Wirepas mesh -verkon. Anturit tukevat jo tätä ja käyttöönoton ei pitäisi olla vaikeaa.

Sen jälkeen riittäisi todennäköisesti yksi reititin eli gateway yhteydeksi pilveen. Fira mak-

saisi järjestelmästä kuukausihintaa ja asennukselle olisi oma hinta. Riskinä on yritys C:n

muihin verrattuna pienemmät taloudelliset resurssit. Tätä voisi auttaa, jos saisivat järjes-

telmänsä paremmin markkinoitua suurille rakennusfirmoille.

Riskittömämpi vaihtoehto olisi yritys E, mutta hinnat pitäisi saada volyymin avulla paljon

alemmas kuin mitä tällä hetkellä ovat. Heidän etunaan on myös kansainvälisyys.

Taulukko 1. Valintataulukko järjestelmätoimittajista Fira Oy:lle

Yritys Tekniikka Kustannukset Taustapotentiaali Kokonaisuus
A
B
C
D
E
F
G
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7 Yhteenveto

Mestarityön alkaessa syksyllä 2017 Fira Oy oli alkuvaiheessa työmaan digitoimisessa.

Olen itse saanut olla mukana monessa kehityshankkeessa liittyen digitaalisiin järjestel-

miin ja täten tietotaito asiasta on kasvanut melkoisesti. Työn tarkoitus oli olla tutkimus-

pohjainen, mutta omat kokemukset toivat paljon lisää tähän työhön. Fira Oy:n Capellan

työmaalla oli kaikkiaan viisi eri pilottia työmaan aikana ja toimin siellä sisämestarina. Eni-

ten hyötyä työmaalle toi tahtiaikataulu ja sitä tukeva Sitedrive-aikatauluohjelmisto. Digi-

taalinen olosuhdevalvonta tuki hienosti tahtiaikatuotantoa, joka on häiriöherkkää.

Monesti pilotteja kokeillaan työmailla ilman sen kummempia suunnitelmia ja se ei ole

välttämättä oikea tie. Pitäisi olla selkeä projektisuunnitelma, sen vetäjä ja kustannuslas-

kelma. Näin työmaata ei rasitettaisi liikaa ja projekteista jäisi jotain konkreettista tietoa.

Taloudellisten hyötyjenkään arviointi ei ole aina helppoa, kun pitäisi nähdä miten digitaa-

liset järjestelmät auttavat työmaata niiden arkipäiväistettyä. Yksi selkeä taloudellinen mit-

tari on sisävaiheen nopeutuminen esimerkiksi viikolla. Se on tietty summa työmaan

käyttö- ja yhteistyökustannuksissa. Toinen on kuivauskaluston käytön optimointi eli pal-

jon työmaalla on mennyt rahaa näihin.

Yksi tärkeä havainto tuli tämän työn aikana eli jatkuva betonin kosteusmittaus on turhaa

ja kallista. Betoniantureiden mittaustuloksiin ei voi luottaa ja parhaassakin tapauksessa

antavat tietoa seuraamuksista. Tämä ei ole tiedolla johtamista toisin kuin dynaaminen

kuivauskaluston käyttö olosuhteiden mukaan. Betonirakenteet kyllä kuivuvat, kun olo-

suhteet ovat kunnossa. Ja olosuhteiden seuraaminen on syytä aloittaa jo runkovai-

heessa heti kun tiloja saa umpeen. Tärkeää on myös saada olosuhdeanturi joka huo-

neistoon ja yleiseen tilaan kokonaiskuvan saamiseksi.

Järjestelmätoimittajat hakevat hekin vielä markkinoita ja moni asia on kesken. Mitä asi-

akkaat haluavat ja mitä he ovat valmiita maksamaan siitä. Mikä tekniikka on paras ja

miten saada kansainvälinen kauppa auki. Etsin työn aikana paljon ulkomaisia toimittajia

ja eri alojen toimijoita. Näyttää kuitenkin siltä, että Suomi on alan kärkipäätä ja on vaikeaa

etsiä parempia muualta. Täällä kehitystyö ja yhteistyö sujuu kuitenkin paljon helpommin.
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