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Ylläpidon digitalisaation 

tehtävä ja tavoitteet

• Uudistaa ja digitalisoida ylläpidon 

prosesseja sekä mahdollistaa 

digitaalisten toimintamallien 

käyttöönoton

• Kehittää ja ottaa käyttöön uusia 

tiedolla johtamisen käytäntöjä

• Ottaa tietomallit ylläpidon käyttöön

Parempi 
käyttäjäkokemus

2
Tehokkaampi ja 
laadukkaampi ylläpito

3
Pienemmät 
elinkaarikustannukset
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“Palvelualusta, joka yhdistää olosuhdetiedon 

ja muun mittausdatan rakennuksen 

tietomallin digitaaliseen tietosisältöön ja 

tarjoaa ne osapuolten käyttöön”

Digitaalinen 

kaksonen



Message 
API

Identity 
API

Calendar 
API

Context 
API

Broker 
API

Product 
API

PoT 
Ontology

Käyttäjän QR-
palvelu

Omistaja 
näkymä

Rakennus-
automaatio, 
käyttöastemittaus 
ym.

Toimitilapalvelut 
(esim. siivous)

Kiinteistönhoidon 
käyttöliittymä

Tietomalli 
(BIM-serveri)

Digitaalisen kaksosen 

konseptiarkkitehtuuri

Palvelualusta tietojen 

keräämiseen ja 

yhdistämiseen

Huoltokirja, 
energia ym.



Tilankäyttäjän käyttöliittymä
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Miten toimii?

• Huonekohtaisen QR-koodin osoittaminen 

älypuhelimen kameralla avaa Web-sivun, jossa 

kaikissa rakennuksissa

- palvelupyynnöt 

- käyttäjäkyselyt

• Laajassa versiossa edellisten lisäksi

- mitatut olosuhteet 

- olosuhdepalaute (hymiöt)

Mitä vaatii käyttäjältä?

• Älypuhelimen jossa QR-koodilukija ja nettiselain

• Toimii anonyymisti, ainoastaan huone tunnistetaan

• Samoja QR-koodeja voi käyttää myös muihin 

tarpeisiin (esim. erilaiset mobiili-applikaatiot)
Nyt:

60 rakennusta

5000 QR-koodia



Kiinteistönhoidon käyttöliittymä

• Kiinteistönhoitoyritysten yhdessä 

suunnittelema ja toteuttama

• Aina mukana - toimii kännykällä, 

tabletilla ja tietokoneella

• Kiinteistönhoito valvoo olosuhteita 

reaaliaikaisesti ja tekee sisäilmaa 

koskevia toimenpiteitä palautteiden 

perusteella
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Kiinteistönhoidon käyttöliittymä

• Sisältää visualisoituina

• Käyttäjäpalautteet (hymiöt)

• Olosuhteet väreinä ja lukuina

• Palvelupyynnöt (tulossa 2022)

• Tulossa talotekniikan mallit helpottamaan 

ongelmien toteamista ja korjaamista (syksy 2021)

• Visualisoi palvelualueet, kanavat, pääte-elimet, 

toimilaitteet ym.



Hyödyt eri osapuolille

Käyttäjä

• Huolestuneisuus vähenee, kommunikaatio 

helpottuu, olosuhteiden läpinäkyvyys 

paranee, palautteen antaminen helpottuu ja 

työhyvinvointi ja työn tuottavuus lisääntyvät

Huolto

• Toiminta nopeutuu, tyhjäkäynti vähenee, työn 

laatu paranee, vikakorjaukset nopeutuvat ja 

tietotaito lisääntyy

Omistaja

• Olosuhteiden ja energian hallinta tehostuu ja 

ennustettavuus paranee, raportointi 

tarkentuu ja käyttäjätyytyväisyys nousee
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Lähivuosien tavoitteet (2022 – 2023)

• Digitaalisten kaksosten määrän hallittu kasvattaminen vähintään 20 kohteella 

vuodessa 

• Mobiilin QR-koodipalvelupyynnön laajentaminen n. 40 kohteella vuodessa

• Huoltokirjojen ja palvelupyyntöjen integroiminen Digitaaliseen kaksoseen

• QR-koodien laajentaminen toimistopalveluiden käyttöön (mm. siivous)

• Sähköisten käyttäjäpalveluiden (tilavaraukset, käyttöaste yms.) integroiminen 

Digitaaliseen kaksoseen
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Tulevaisuuden mahdollisuuksia (HBI)

• Olosuhteiden hallinta todellisen 

käyttöasteen perusteella

• Yksilöllinen olosuhteiden säätö 

• Työpisteen valinta ja varaus

• Neuvotteluhuoneiden varaukset ja 

vapauttaminen

• Sisänavigointi

• Työpaikkapalvelut (siivous, catering, IT-

tuki yms.)

• Monipaikkaisen työn ja joustavan 

tilankäytön tuki
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Kiitos!
Esa Halmetoja, TkT

@ehalmet

esa.halmetoja@senaatti.fi


