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Tämän työn tarkoituksena oli selvittää markkinoilta löytyviä uusia teknologisia mahdollisuuksia 

ja pyrkiä kuvaamaan niiden lisäarvoa paloturvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi työssä 
tarkasteltiin kattavasti erilaisia hallinnallisia haasteita sekä kehitysmahdollisuuksia, joita 
paloturvallisuusjärjestelmien suunnitteluun, hankintaan, toteutukseen ja ylläpitoon liittyy. 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineistoa kerättiin 
kirjallisuusselvityksen, kahden teemahaastattelukierroksen, yhden työpajan ja yhden internet-
kyselyntutkimuksen avulla. Teemahaastattelut ja internet-kyselytutkimus kohdistettiin samalle 
valitulle joukolle järjestelmätoimittajia ja suunnittelijoita, jotka osallistuivat tutkimukseen yhteensä 
yhdeksästä eri yrityksestä. Työpaja toteutettiin pelastusalan ajankohtaistapahtumassa ja siihen 
osallistui pääsääntöisesti pelastusviranomaisedustusta, erityisesti riskienhallintapäälliköitä. 
Kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin temaattisella analyysimenetelmällä. 

Työssä luotiin ajankohtainen katsaus markkinoilta löytyviin teknologioihin ja uusiin 
teknologisiin mahdollisuuksiin sekä kuvattiin niiden lisäarvoa. Erityisesti erilaiset alustaratkaisut 
mahdollistavat entistä integroituvamman paloturvallisuuden toteutumien rakennuksissa, jolloin 
mukaan järjestelmäkokonaisuuteen voitaisiin integroida esimerkiksi ääntä analysoivaa 
teknologiaa, mikä avaisi täysin uusia keinoja parantaa paloturvallisuutta tulevaisuudessa. 

Usean tutkimuksessa selvinneen ongelman taustalla oli selkeän vastuutahon puuttuminen, 
joten työssä päädyttiin esittämään uutta niin sanottua järjestelmäkoordinaattorin roolia. Rooli 
toimisi rakennushankkeeseen ryhtyvän tukena ja tulkkina järjestelmähankkeissa. Tämän lisäksi 
johtopäätöksissä esitettiin kattava kuvaus lukuisista tutkimuksessa esille tulleista muista 
ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuehdotuksista. 
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ABSTRACT 

Janne Mäkelä: Integrated fire safety and systems in buildings 
Master’s Thesis 
Tampere University 
Civil Engineering 
May 2020 

 

The purpose of this work was to identify new technological opportunities on the market and to 
describe their added value from the fire safety point of view. In addition, the work comprehensively 
examined various management challenges and development opportunities related to the design, 
procurement, implementation and maintenance of fire safety systems. 

This study was conducted as a qualitative one. Research material was collected through a 
literature review, two rounds of thematic interviews, one workshop, and one online survey. The 
thematic interviews and the online survey were targeted at the same selected group of system 
vendors and designers who participated in the survey from a total of nine different companies. 
The workshop was held at a rescue sector event and was mainly attended by representatives of 
the rescue authorities, especially risk management managers. The collected research material 
was analyzed by a thematic analysis method. 

The work created an up-to-date overview of the technologies available on the market and of 
the new technological opportunities, and, in addition, described their added value. Particularly, 
new platform solutions enable more integrated fire safety in buildings, which could include the 
integration of, for example, sound analysis technology into the system, which would open up 
completely new ways to improve fire safety in the future. 

Many of the problems that emerged in the study were due to the lack of a clear body of re-
sponsibility, so this work ended up presenting a new role of so-called system coordinator. This 
role would act as a support and interpreter for the construction project owner in system projects. 
In addition, the Conclusions provided a comprehensive description of the numerous other prob-
lems identified in the study and their possible solutions. 

The research was funded by the Fire Protection Fund of Finland. 
 
 
Keywords: fire safety, integration, system, platform, control room, management, life cycle, pre-
design, procurement, maintenance, rescue authority, construction project owner, system 
coordinator 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Älyrakentamisen erilaisissa hankkeissa on tavoitteena eri teknologioilla kerätystä 

reaaliaikaisesta datasta saatavan tiedon rikastaminen ja käyttäminen uusien 

liiketoiminnan muotojen ja palveluiden mahdollistajana. Rakennusten ja laitteiden IoT-

anturit sekä reaaliaikaiset monitorointi- ja analytiikkajärjestelmät keräävät muun muassa 

kiinteistöautomaatio- ja olosuhdedataa ja jalostavat sen asukkaita ja käyttäjiä 

hyödyntäväksi tiedoksi. 

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uusia tekniikoita tilojen valvontaan ja turvallisuuteen. 

Kiinteistöturvallisuusratkaisut toteutetaan yhä useammin integroituina järjestelminä, 

joihin voidaan kytkeä perinteisen talotekniikan ja turvallisuustekniikan lisäksi monia uusia 

internettiä ja pilvipalvelutoimintoja hyödyntäviä IoT-ratkaisuja ja -palveluja. 

Paloturvallisuusjärjestelmäkokonaisuudet ovat rakentamisessa suhteellisen uusia 

tulokkaita ja niiden suunnittelu ja toteutus perustuvat hyvin pitkälle 

viranomaisvaatimuksiin. Standardin EN 54 mukaisesti paloturvallisuuteen liittyvien 

järjestelmien eli paloilmoitinjärjestelmän ja siihen liittyvien osien tulee toimia 

hätätilanteessa luotettavina itsenäisinä järjestelminä. Ne voivat ohjata muita järjestelmiä, 

mutta muut järjestelmät eivät voi ohjata paloturvallisuusjärjestelmiä tai vaikuttaa niiden 

toimintaan. Paloturvallisuusjärjestelmät ovat tästä syystä muodostaneet usein oman 

rajatun osa-alueensa ja ne on nähty yksittäisinä laitteistoina ilman yhteyttä muihin 

turvallisuuteen liittyviin palveluihin. Paloturvallisuutta ei ole nähty älyrakentamisen 

projekteissa lisäarvona tai rahallista arvoa tuottavana tekijänä, ja vanhakantaiset 

asenteet ovat hyvin voimakkaasti edelleen esillä. Paloturvallisuuden toteuttaminen on 

nähty usein vain lisäkustannuksia tuottavana asennuksena eikä niihin liittyviä 

taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi rakennuksen ylläpitovaiheessa ole tunnistettu 

tai pystytty hyödyntämään. Tutkimus on myös osoittanut, ettei kaikilla 

rakennushankkeiden osapuolilla ole ollut selkeää kuvaa tai riittävää tietoa teknologian 

tarjoamista uusista mahdollisuuksista. Palontorjuntatekniikan integrointi muihin 

automaatioratkaisuihin tai teknisten järjestelmien vanhoihin käytössä olleisiin 

toteutustapoihin ja kulttuuriin ei ole kaikissa hankkeissa toteutunut onnistuneesti. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty älykkäiden toimintaympäristöjen sekä IoT-

teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä käyttöön ottoon liittyviä haasteita. 
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VTT:n (Hakkarainen 2007) tutkimuksessa ”Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa, 

nykytilanne ja tarvekartoitus” mukaan paloturvallisuusjärjestelmien ja kiinteistötiedon 

integroinnin katsottiin parantavan turvallisuutta, mutta eri järjestelmien monimutkaisuus, 

niiden edellyttämä laaja asiantuntemus, yhteen toimivuus sekä lisäkustannukset nähtiin 

kehitystä rajoittavina tekijöinä. 

Pylkkäsen diplomityössä (Pylkkänen 2018) ”IoT –teknologian hyödyntäminen 

rakennuksien paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä 

ympäristössä” todetaan, että IoT- ja älyteknologialla voidaan parantaa rakennusten 

paloturvallisuutta ja, että IoT-teknologiaa hyödyntämällä on myös mahdollista pienentää 

paloturvallisuustekniikan ja paloturvallisuuden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Tutkimus 

kuitenkin osoitti, että IoT- ja älyteknologian hyödyntäminen paloturvallisuuden osa-

alueella on Suomessa vielä varsin vähäistä eikä palontorjuntatekniikan taloudellisia 

mahdollisuuksia ja elinkaaren aikaisia positiivisia vaikutuksia ole pystytty ottamaan 

huomioon realistisesti. 

Tampereen yliopiston ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin toteuttamassa 

tutkimuksessa (Malaska et al. 2019a) selvitettiin älykkäiden paloturvallisuusratkaisujen 

nykytilannetta sekä paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyviä 

haasteita, mahdollisuuksia ja tarpeita. Selvitys tuotti ajankohtaista tietoa kentän tarpeista 

ja asenteista sekä niistä vaatimuksista, joita todellisista olosuhteista ja järjestelmille 

asetetuista muista vaatimuksista kohdistuu teknisille ratkaisuvaihtoehdoille. Tutkimus 

osoitti, että paloturvallisuuden hallinnasta puuttuu koko elinkaaren kattavat käytännöt ja 

menetelmät. Teknisiä ratkaisuja on olemassa ja niitä on mahdollista kehittää, mutta tieto 

ei jalkaudu helposti omaksuttavassa muodossa rakennushankkeen eri tahoille tukemaan 

hankkeen eri vaiheissa tapahtuvaa päätöksentekoa. Alalta löytyy myös asiantuntemusta, 

mutta se ei välttämättä välity hankkeiden päätöksentekoon sen ratkaisevissa vaiheissa. 

Erittäin haastavaksi nähtiin sekä älykkäiden että perusjärjestelmien huolto, käyttö ja 

ylläpito rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tämän diplomityötutkimuksen tavoitteena oli tuottaa aineistoa sekä malliratkaisuja 

älyrakentamisen päätöksenteon ja paloturvallisuussuunnittelun tueksi mukaan lukien 

elinkaaren aikaiset tekniset ja taloudelliset vaikutukset. Tutkimus on jatkoa kohdassa 1.1 

esitetylle tutkimukselle ja aikaisemman tutkimuksen tulokset ovat ohjanneet tutkimuksen 

tavoitteita ja toteutusta. Tutkimuksen keskeiset osa-alueet olivat: 
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 Markkinoilla olevat ja markkinoille tulevat paloturvallisuuteen liittyvät teknologiat 

ja palvelut sekä niiden tuottama lisäarvo, 

 Turvallisuusalustat ja integroidut järjestelmät: järjestelmien yhteensopivuuden 

vaatimukset sekä suunnittelun, toteutuksen ja käytön aikaiset keskeiset riskit ja 

haasteet, 

 Integroidun järjestelmäkokonaisuuden hallinta rakennuksen elinkaaren aikana ja 

teknologian ylläpidon vaatimusten ja vastuiden päivittäminen ja kohdentaminen 

oikeille tahoille, 

 Kiinteistöautomaatio- ja olosuhdeanturoinnin tuottaman datan 

hyödyntämismahdollisuudet rakennusten paloturvallisuuden parantamisessa 

sekä pelastustoiminnan tukemisessa. 

Työn tavoitteiden painopiste siirtyi tutkimuksen edetessä paloturvallisuutta ja 

palontorjuntaa tukevan teknologian näkökulmasta enemmän paloturvallisuuden 

järjestelmien kokonaisvaltaisemman hallinnan kehittämiseen. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa on kerätty tietoa olemassa olevista rakennusten paloturvallisuutta 

tukevista teknologioista, selvitetty miten paloturvallisuusjärjestelmät on integroitu 

rakennuksen muun turvallisuusjärjestelmän osaksi sekä haettu konkreettisia ratkaisuja 

paloturvallisuuden hallinnan parantamiseksi rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. 

Tutkimusmenetelmä, jota työssä sovellettiin, oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Aineistonkeruumenetelminä käytettiin kirjallisuusselvitystä, teemahaastatteluja, työpajaa 

sekä strukturoitua internet-kyselyä. Laadullisella tutkimuksella pyrittiin tutkimaan sekä 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä paremmin antamalla tilaa myös eri tahojen 

näkökulmille. Kirjallisuusselvityksessä tietoa kerättiin turvallisuuteen liittyvistä 

standardeista, ohjeista sekä eri yritysten verkkosivuilta ja tuote-esitteistä. Haastattelun 

avulla on myös mahdollista saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja ja asenteita. 

Haastattelujen sisältöä on myös mahdollista kehittää haastattelututkimuksen aikana. 

Laadullisen tutkimuksen kohdejoukon valinnassa ei ole sovellettu satunnaisotoksen 

menetelmää, vaan joukko on valittu harkinnanvaraisesti edustamaan mahdollisimman 

laajasti kiinteistöjen paloturvallisuuteen liittyvien tahojen edustajista (Hirsijärvi et al. 

2009). 

Tehtyjen haastatteluiden tavoitteena oli päästä käsiksi informaatioon, jota pelkällä 

kirjallisuusselvityksellä olisi ollut vaikea selvittää. Tällainen tieto ei ole julkista eikä sitä 

välttämättä ole edes olemassa dokumentoidussa muodossa. Teemahaastatteluja 
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toteutettiin 12 ja niihin osallistui 18 henkilöä. Teemahaastattelut uusittiin 5 yrityksen 

kanssa käyttäen tarkennettuja kysymyksiä Pelastustoimen edustajien näkemysten ja 

kokemusten keräämiseksi järjestettiin teemoitettu työpaja, johon osallistui 21 henkilöä. 

Saatu tieto on kokemusperäistä, mutta se edesauttaa löytämään ratkaisuvaihtoehtoja 

haastatteluissa esiin tulleisiin haasteisiin. Strukturoidulla internetkyselyllä täydennetiin 

teemahaastatteluiden ja työpajan tuloksia sekä haettiin mielipiteitä ja kehitysideoita 

tutkimuksen aikana syntyneisiin ratkaisumalleihin. Strukturoituun internet-kyselyyn 

osallistui 11 henkilöä kuudesta aikaisemmin haastatellusta yrityksestä. 

Aineiston riittävyyttä voidaan arvioida saturaation eli kyllästymisen avulla. Saturaatiolla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa tiedonantajat eivät tuota tutkimusongelman kannalta enää 

mitään uutta tietoa. Eri tutkimuksissa on esitetty, että noin 15 vastausta riittää aineiston 

kyllääntymiseen. Kokemukset kyllääntymispisteestä ovat vaihtelevia ja se riippuu paljon 

siitä, mitä tietoa aineistosta ollaan hakemassa. (Tuomi et al. 2018) Tutkimuksessa 

haastateltiin 12 rakennusten paloturvallisuuden asiantuntijatahoa ja haastatteluihin 

osallistui 18 asiantuntijaa. Lähtökohtaisesti tällä aineistolla on mahdollista saavuttaa 

jonkin asteinen saturaatio. 

Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin temaattista analyysiä. Menetelmällä 

pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. 

Analyysin avulla kerätty aineisto saadaan järjestetyksi johtopäätöksen tekoa varten. 

(Tuomi et al. 2018) 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Paloturvallisuusjärjestelmät ovat osa kiinteistön turvallisuusjärjestelmää ja 

talotekniikkaa. Tämän vuoksi integroitua kokonaisuuttaa on tarkasteltu 

paloturvallisuuttaa laajemmin. Tutkimuksen laadullisessa osassa työ keskittyy kuitenkin 

paloturvallisuutta koskeviin ratkaisuihin. 



5 
 

2. RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUTTA 
TUKEVAT TEKNOLOGIAT 

Kappaleen tarkoitus on esitellä erilaisia teknisiä järjestelmiä, joilla kiinteistöissä voidaan 

tukea ja edistää paloturvallisuutta, ja joiden keskeinen lisäarvo on ihmishenkien 

suojelussa, suurien omaisuusvahinkojen ehkäisyssä sekä toiminnan jatkuvuuden 

varmistamisessa. Otsikoiden alla esitellään järjestelmien perustoimintoja ja 

ominaisuuksia, niiden merkitystä paloturvallisuuden näkökulmasta sekä myös 

teknologisia uusia mahdollisuuksia. 

Ensin käsitellään henkilö- ja poistumisturvallisuutta varmistavia 

paloturvallisuusjärjestelmiä, jotka ovat paloturvallisuuden kannalta kaikkein kriittisimpiä. 

Tämän jälkeen käsitellään tilaturvallisuusjärjestelmiä, joiden päätehtävä ei ole 

paloturvallisuuden parantaminen, mutta joiden avulla on kuitenkin mahdollista edistää 

myös paloturvallisuutta. Lopuksi käsitellään vielä erilaisia muuhun 

järjestelmäkokonaisuuteen liittyviä ja lisäarvoa tuottavia järjestelmiä, jotka 

mahdollistavat teknologisia keinoja hyödyntäen uusia tapoja kehittää paloturvallisuutta 

kiinteistöissä entisestään. 

2.1 Henkilö- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät järjestelmät 

Tässä kappaleessa esitellään vahvasti lainsäädännön ja pelastusviranomaisvalvonnan 

alaiset palontorjunnan järjestelmät eli niin sanotut kriittiset järjestelmät. Näitä järjestelmiä 

ovat paloilmoitin-, sammutus-, savunhallinta- sekä poistumishälytys- ja 

turvakuulutusjärjestelmät. Järjestelmistä kuvataan niiden määräytyminen, 

säädöspohjaa, tarkoitus, perustoiminnallisuudet, tyypit sekä osat ja ominaisuudet. 

Lisäksi kappaleessa käsitellään järjestelmien etävalvontaa ja integraatioita sekä muita 

järjestelmiin liittyviä uusia mahdollisuuksia. 

2.1.1 Lainsäädäntö, standardit ja ohjeistus 

Palontorjuntatekniikan toteutusta Suomessa säätelee useat lait ja asetukset, kuten 

Pelastuslaki (379/2011), Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) ja Laki 

hätäkeskustoiminnasta (692/2010), Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 

(407/2011), Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja 

kunnossapidosta (239/2009), Sisäasiainministeriön asetus automaattisista 

sammutuslaitteistoista (1999/967), Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
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paloturvallisuudesta (848/2017) sekä Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 

(1434/2016). 

Standardeissa on yleensä esitetty paloturvallisuutta parantavien laitteistojen 

yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset. Palontorjuntatekniikkaa sääteleviä keskeisiä 

standardeja ovat Eurooppalaiset EN 54 standardit (SFS 2020). EN 54 standardit 

koskevat paloilmoittimia ja niihin yhteensovitettavia osia, jolloin esimerkiksi 

sammutuslaitteistojen liitettävyys hätäkeskukseen kuuluu standardin piiriin. 

Palontorjuntatekniikka sääntelee myös useat sähkölaitteistojen turvallisuutta ja 

sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit, joista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 

on laatinut listauksen (Tukes 2020e).  Esimerkiksi standardisarjassa SFS 6000 annetaan 

sääntöjä sähköasennusten turvallisuuden varmistamiseen. Varsinaiset asennusten 

turvallisuutta koskevat määräykset annetaan sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) ja 

valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista (1434/2016). Määrättäviä asioita voi olla 

esimerkiksi turvallisuusjärjestelmien ulkopuoliset ohjaukset ja palonkestävien 

kaapelointien tarve. 

Yleisesti ottaen standardien käyttäminen on vapaaehtoista, toisin kuin lakien ja 

asetusten soveltaminen. Viranomaisilla ja lainsäätäjillä on ollut kuitenkin mahdollista 

määräyksillään ja organisaatiot toimivaltansa rajoissa tehdä standardien käytöstä 

pakollista viittaamalla niihin lainsäädännössä. Suomi - monien maiden viranomaisten ja 

lainsäätäjien tavoin - käyttää standardeja, jotta säädöksiin ei tarvitsisi sisällyttää 

yksityiskohtaisia vaatimusten kuvauksia. Näin ollen standardien sovellusalaan kuuluvien 

markkinoiden tuotteiden tulee täyttää näiden standardien vaatimukset (Pylkkänen 2018, 

s.29). 

Palontorjuntatekniikkaa ohjeistaa myös useat tahot, kuten Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestön (SPEK), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Finanssialan 

keskusliitto julkaisuineen. Lisäksi tietoa antaa muun muassa Sähkötieto ST-korteilla, -

ohjeilla ja -käsikirjoilla, Paloilmoitinsuositustyöryhmä, Tarkastuslaitosten 

sääntötulkintatyöryhmä sekä Turva-alan yrittäjät ry. 

2.1.2 Paloilmoitinjärjestelmät 

Paloilmoitinjärjestelmän tarkoitus on havaita palosta aiheutuva vaaratilanne 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, suorittaa paloilmoitus valvomassaan 

kiinteistössä joko akustisin tai optisin merkinannoin ja tehdä ilmoitus hätäkeskukseen 

pelastuslaitoksen hälyttämiseksi (Tukes 2020a). 
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Palon ilmaisuun tarkoitetut laitteet määräytyvät rakennuksiin riippuen niiden 

käyttötarkoituksesta ja henkilömääristä lainsäädännön perusteella. Paloilmoittimet 

toteutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Ne antavat laitevalinnoille 

lähtökohdan ja määräävät muun muassa laitteiden määriin ja sijoitteluun liittyvissä 

asioissa. Pääsääntönä on se, että jos paloilmoitin on rakennusluvan ehtona tai 

viranomaisvaatimuksesta rakennettu, on se toteutettava ja ylläpidettävä voimassa 

olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Palon ilmaisuun tarkoitetut laitteistot jaetaan 

lainsäädännössä palovaroittimiin, paloilmoittimiin ja automaattisiin, eli 

hätäkeskusyhteydessä oleviin paloilmoittimiin. Palovaroitin on laite, joka havaitsee alka-

van palon ja hälyttää paikalla olijat. Se on kytketty sähköverkkoon ja niiden toiminta on 

lisäksi varmistettu paristolla tai akulla. Paloilmoitinlaite on laite, jonka avulla saavutetaan 

vähintään sama turvallisuustaso kuin palovaroittimella. Automaattinen paloilmoitin on 

hätäkeskukseen liitetty paloilmoitinjärjestelmä. Laitteisto on paloilmoitin, on se 

hätäkeskusyhteydessä tai ei. Terminä ilmoitin viittaa paloilmoitinlaitekokonaisuuteen, 

kun taas ilmaisin tarkoittaa yksittäistä esimerkiksi savu tai lämpöilmaisinkomponenttia. 

Paloilmoitinjärjestelmissä käytettävien laitteiden tulee täyttää yleiseurooppalaisen ja 

harmonisoidun EN 54-standardisarjan määräykset. Tällöin laitteistolla voidaan myös 

tarvittaessa asianmukaisuuden varmentamiseksi toteuttaa tarvittavat 

tarkastusmenettelyt (Majamaa 2020; SPEK 2019, s.6). 

Paloilmoitinjärjestelmä koostuu painikkeista, hälyttimistä, teholähteestä, automaattisesta 

ilmoituksensiirtojärjestelmästä sekä jatkuvasti itseään ja olosuhteita tarkkailevista 

ilmaisimista ja ilmoitinkeskuksesta (SPEK 2019, s.6). Paloilmaisimen valvontatoiminta 

tilassa voi perustua savun, lämmön, liekkien, palokaasujen tai näiden yhdistelmien 

tunnistamiseen (SFS-EN 54-14 2004; Sähkötieto 2019). 

Suomessa on paloilmoittimien suunnittelussa noudatettu yleisesti ohjetta ST-ohjeisto 1 

Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019, joka tukeutuu ja on 

yhdenmukaistettu EN 54 standardisarjaan (Sähkötieto 2019). 

Paloilmoitinjärjestelmän signaaleita voidaan käyttää suoraan tai epäsuoraan muiden 

paloturvallisuutta parantavien laitteiden tai oheislaitteiden ohjauksiin, kuten 

sammutuslaitteistot, palo-ovet, savunhallintalaitteistot, ilmastoinnin eri toiminnot, hissien 

ohjaukset sekä lukitusten avaaminen. On tärkeää huomioida standardien vaatimukset 

siitä, ettei paloturvallisuutta parantavia laitteistojen tai oheislaitteiden ohjaukset taikka 

vikaantumiset saa häiritä paloilmoitinjärjestelmän oikeaa toimintaa, tai estää sen 

viestintää muille laitteistoille. Paloilmoitinjärjestelmän tulee siis voida toimia itsenäisenä 

järjestelmänä. Paloilmoitinjärjestelmä saa ohjata muita järjestelmiä, mutta sitä eivät muut 

järjestelmä saa ohjata. Paloilmoittimeen liitettävät ohjaukset eivät saa myöskään 
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vaarantaa paloilmoittimen toimintaa tai heikentää sen luotettavuutta (SFS-EN 54-14 

2004; Pylkkänen 2018, s.32; Sähkötieto 2019). 

Paloilmoitinjärjestelmä voidaan myös yhdistää kiinteistöautomaatiojärjestelmään sekä 

kauempana sijaitsevaan valvomoon (SFS-EN 54-13 2017). Integroimalla paloilmoitin- ja 

kiinteistöautomaatiojärjestelmä yhteen voidaan saavuttaa niin toiminnallisia kuin 

taloudellisia etuja. Näitä etuja ovat esimerkiksi keskitetty pääsy rakennusinformaatioon, 

antureista saatavan tiedon jakaminen, helpompi kunnossapito, tieto ihmisten 

paikantamiseksi, savunpoiston hallinta ja edellytysten luominen uudelle toimivalle ja 

turvallisuutta parantavalle teknologialle (Pylkkänen 2018, s.35). Paloilmoitinjärjestelmä 

voidaan integroida myös välittämään esimerkiksi ennakoivaa huoltoa helpottavaa tietoa, 

kuten ilmaisimien likaantumistietoa kiinteistönhallintajärjestelmälle (Silver 2018, s.15). 

Etävalvomosta internet-yhteyden avulla voidaan monitoroida paloilmoitinjärjestelmästä 

kerättyä dataa integroiduille järjestelmille yhteisestä käyttöliittymästä. Sieltä 

paloilmoitinta valmiustila voidaan tarkastaa ja tehdä esimerkiksi ilmaisimien ja 

paloryhmien irtikytkentöjä. Mahdollista on myös suorittaa erilaisia tuki- ja 

päivityspalveluita paloilmoitinjärjestelmälle. Käyttöliittymä voi olla myös selainpohjainen, 

joka mahdollistaa paloilmoittimen ohjauksen ja monitoroinnin myös normaalilta 

tietokoneelta tai mobiililaitteelta (Pylkkänen 2018, s.41; Malaska & Lehto 2019g). 

2.1.3 Sammutusjärjestelmät 

Automaattinen sammutuslaitteisto on rakennukseen kiinteästi asennettu ja 

pelastustoimintaa helpottava laitteisto, jonka tarkoituksena on palotilanteessa 

itsenäisesti sammuttaa palo jo alkuvaiheessaan tai rajoittaa sekä pitää hallinnassa 

alkanut palo, kunnes lopullinen sammutus tehdään tarvittaessa muilla menetelmillä 

(SPEK 2019, s.7). 

Rakennuksien suojaaminen automaattisella sammutuslaitteistolla voi perustua 

rakennus- lainsäädäntöön tai pelastuslainsäädäntöön tuomiin velvoitteisiin. 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudessa on esitettyjä 

luokkia ja lukuarvoja, joiden perusteella rakennus tai sen osa tulee suojata 

automaattisella sammutuslaitteistolla. Rakennuksen, tai sen osan, suojaaminen 

automaattisella sammutusjärjestelmällä mahdollistaa esimerkiksi rakennuksen 

kerrosalan, kerrosluvun, korkeuden tai palo-osastojen koon kasvattamisen, sekä näin 

voidaan myös saada lievennyksiä kantaviin rakenteisiin, pintaluokkiin tai uloskäytävien 

lukumääriin liittyen (Pylkkänen 2018, s.33). Pelastusviranomainen voi määrätä 

pelastuslain ja poistumisturvallisuusselvityksen perusteella kohteeseen asennettavaksi 

automaattinen sammutuslaitteisto, mikäli poistumisturvallisuutta ei muutoin saada 
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riittävälle tasolle (Turunen 2012). Sisäasiainministeriön asetus automaattisista 

sammutuslaitteistoista mukaan järjestelmän suunnitteluperusteet tulee olla 

dokumentoituna siten, että elinkaaren aikana voidaan selvittää, mihin ohjeisiin, 

suunnitteluperusteisiin ja standardeihin järjestelmän toteutus on perustunut. Tämä ase-

tus ja laajemminkin muu pelastuslainsäädäntö asettaa vaatimuksia automaattisten sam-

mutuslaitteistojen suunnittelulle, asentamiselle, tarkastamiselle, huollolle ja kunnossapi-

dolle (Majamaa 2020). 

On hyvä myös huomioida sammutuslaitteistototeutuksen muita vaatimuksia lieventävät 

vaikutukset esimerkiksi ulkoseinien ulkopintojen ja tuuletusraon pintojen vaatimuksissa, 

lämmöneristeiden luokkavaatimuksissa tai tilojen osastoinneissa (Turunen 2012). Nämä 

lievennykset vaikuttavat kokonaiskustannuksiin ja voivat mahdollistaa 

kustannussäästöjä. Erilaiset arkkitehtoniset ratkaisut voivat myös johtaa esimerkiksi 

suurempii palo-osastoihin, joiden paloturvallisuutta heikentävä vaikutus on mahdollista 

sammutusjärjestelmillä kompensoida. Näin ollen sammutusjärjestelmät voivat joissain 

tapauksissa toimia käyttäjien haluaman tilojen käytön ja visuaalisen ilmeen 

mahdollistajina vaarantamatta paloturvallisuutta. 

Automaattiset sammutuslaitteistot voidaan jakaa ryhmiin niiden sammutteen mukaan. 

Jako voidaan tehdä myös kahteen pääryhmään, jotka ovat vesisammutuslaitteistot ja 

erityissammutuslaitteistot. Sammutteita ovat yleensä vesi, vaahto, jauhe tai erilaiset 

kaasut. Sammutteena voidaan käyttää myös aerosolia (Rinne et al. 2011). 

Tarkoitukseen sopiva sammutuslaitteiston sammuteaine on valittu kohdekohtaisen 

riskinarvion mukaisesti kohteessa olevan palavan materiaalin ja paloriskin sekä 

olosuhteiden mukaan (SPEK 2019, s.7). Tämän kappaleen pääpaino on 

vesisammutuslaitteistoissa. 

Sammutuslaitteistot, joiden sammutteena toimii vesi, voidaan jakaa perinteiseen 

sprinkleri-, matalapaine vesisumu-, korkeapaine vesisumu- sekä vesivalelulaitteistoihin. 

Nämä kaikki voivat laitteistotyypeiltään olla märkä- tai kuivajärjestelmiä, joista yleisin on 

märkäjärjestelmä. Yleisin sammutuslaitteistoista on sprinklerilaitteisto, joka koostuu 

yhdestä tai useammasta vesilähteestä ja sprinkleriasennuksesta. Lisäksi 

sprinklerilaitteistoon on voitu liittää paineenkorotuspumppuja, ja jokainen 

sprinkleriasennus koostuu asennusventtiilistä laitteineen sekä putkistosta ja 

sprinklereistä. Sprinklerin suuttimet voivat olla suljettuja tai avoimia. Suljetussa 

toteutuksessa suuttimet aukeavat lämpötilan suorasta vaikutuksesta suuttimeen. 

Avoimessa toteutuksessa paloilmoitin ohjaa alueventtiiliä, jolloin vettä voi tulla useasta 

suuttimesta kerralla alueohjauksen mukaisesti. Sprinklereiden toiminta voi perustua 

lämpötilan lisäksi esimerkiksi savun havainnointiin (Pylkkänen 2018, s.32-33). 
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Vesisammutuslaitteistojen toimiessa paloilmoitus voidaan ohjata halutulle alueelle sekä 

välittää laitteiston toiminnasta vastaaville tarpeellisille toimijoille. Tyypillisesti 

hälytystiedot välittyvät myös hätäkeskukseen, paloilmoitinjärjestelmän välityksellä EN 54 

standardien mukaisesti.  Laitteiston laukeaminen osoitetaan kiinteistöissä akustisin tai 

optisin merkinannoin (Tukes 2020b; Pylkkänen 2018, s.46). Erilaisten antureiden ja 

järjestelmäintegraatioiden avulla saadaan laitteistojen toiminta ohjautumaan 

automaattisesti halutulla tavalla. Ennalta määriteltyjen algoritmien ja antureista kerätyn 

tiedon perusteella voidaan tulipalo tunnistaa entistä luotettavammin. Näin voidaan 

vähentää erheellisiä palohälytyksiä (Pylkkänen 2018, s.46). 

Vesisammutuslaitteistojen toimintaa ja kuntoa on mahdollista seurata etänä muun 

muassa automatiikkaa lisäämällä sekä myös IoT-pohjaisia ratkaisuja hyödyntäen. 

Sammutuslaitteistojen älykkyyttä voidaan pyrkiä lisäämään asentamalla niin sanottu 

ohjaus- ja valvontakeskus, joka pystyy keräämään dataa, ja tallentamaan tietoa, 

esimerkiksi laitteistoon tehtävistä testauksista, huolto- toimenpiteistä sekä sattuneista 

hälytyksistä. Lisäämällä anturointia sammutusjärjestelmiin on niistä mahdollista seurata 

jatkuvasti esimerkiksi putkiston painetta, sprinkleripumppujen tehoa ja tilaa, venttiileiden 

asentoa, säiliön vesimäärää, sähkösyötön tietoja ja vesilähteen virtaamatietoja. 

Ratkaisuilla on mahdollista vähentää myös erheellisten palohälytysten määrää. 

Laitteiston tilan seuranta ja hallintaa voi tapahtua esimerkiksi kosketusnäytön, 

tekstiviestien tai internet-pohjaisen käyttöliittymän avulla. Ohjaus- ja valvontakeskus 

voidaan liittää myös olemassa oleviin kiinteistön valvontalaitteisiin. Perinteisten 

sprinklerilaitteistojen hälytysventtiileiden yhteyteen on mahdollista liittää erillinen 

testauslaitteisto, jonka avulla on mahdollista testata sammutuslaitteiston 

toimintavarmuutta automaattisesti (Pylkkänen 2018, s.42, s.45-46; Fin-inventors 2020). 

Sammutusjärjestelmän etävalvonnalla voidaan kehittää ja parantaa 

sammutusjärjestelmien ylläpitoa. Sammutuslaitteistojen tulevat vikaantumisen on 

mahdollista saada nopeasti selville monitorointia hyödyntäen, parhaimmillaan jopa 

reaaliajassa. Tämä mahdollistaa nopeat toimenpiteet vikojen korjaamiseksi, jolla voi olla 

esimerkiksi vesivahinko riskiä pienentävä vaikutus. Tämä mahdollistaa huolto- ja 

kunnossapitopalvelujen tarjonnan kehittämisen ja tehostamisen. 

Mainittavaa myös on, että kerättyä dataa voidaan käyttää kohdentamaan 

määräaikaishuoltotoimenpiteitä tai muuttaa tiettyjä huoltotoimenpiteitä vain tarpeen 

mukaan suoritettavaksi. Pienentynyt huollon tarve johtaa kustannussäästöihin, mutta 

myös pienempään inhimillisen virheen riskiä, joka ihmisen tekemään huoltotyöhön aina 

liittyy. Huoltoon liittyvä kaikki data saadaan pidettyä yhdessä paikassa, jolloin myös 

huoltohenkilöstön vaihdoksissa tieto pysyy hallittuna ja tallessa. Lisäksi keräämällä 
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dataa sammutuslaitteistosta, sen komponenteista tai sammutuslaitteiston ympäristöstä, 

laitevalmistajan on mahdollista hyödyntää saatua tietoa tuote- ja palvelukehityksessään. 

Tieto voi hyödyttää muitakin osapuolia, esimerkiksi pelastustoimea ja tarkastuslaitoksia. 

Kerätystä datasta voivat olla kiinnostuneita myös muut osapuolet (Pylkkänen 2018, s.46-

47; Fin-inventors 2020). 

2.1.4 Savunhallintajärjestelmät 

Savunpoistolaitteita käytetään tulipalon aiheuttaman savun siirtämiseen ulos 

rakennuksesta tai muusta palavasta rakennelmasta. Savunhallintajärjestelmä on 

rakennukseen asennettujen savun ja lämmön vaikutusten rajoittamiseen tarkoitettujen 

laitteiden kokonaisuus. Pyrkimyksenä on parantaa tilojen olosuhteita siten, että tämä 

mahdollistaa turvallisen poistumisen, omaisuuden suojaamisen sekä sammutus- ja 

pelastustoiminnan nopeuttamisen (SPEK 2019, s.10; Pylkkänen 2018, s.33). 

Sammutus- ja pelastustoiminnan tehostamiseksi rakennukseen on suunniteltava ja sen 

eri tiloihin rakennettava soveltuva mahdollisuus riittävään savunpoistoon. 

Kohdekohtaisesti arvioituna osastoiduista uloskäytävistä ja hissikuiluista on järjestettävä 

mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan ilman saantiin. Savunpoiston järjestelyistä 

neuvotellaan pelastusviranomaisen kanssa. 

Savunpoistolaitteisto voi toimia manuaalisesti tai automaattisesti eli painovoimaisesti 

taikka koneellisesti. Manuaalista savunpoistolaitteistoa käytetään lähtökohtaisesti ja 

ensisijaisesti pelastuslaitoksen toimesta, mutta tarvittaessa myös erityisesti koulutetun 

tahon tai henkilön toimesta. Automaattinen savunpoistolaitteisto voi toimia joko 

itsenäisenä toteutuksena taikka se voi olla yhteydessä paloilmoitinjärjestelmään. 

Savunpoistossa on huomioitava korvausilman saanti, jotta tilaan saadaan syötettyä 

riittävästi viileää ilmaa poistettujen kuumien savukaasujen tilalle. Lisäksi 

savunhallinnassa tilassa voi olla kiinteitä tai automaattisia savusulkuja, jotka rajoittava 

savun leviämistä. Savunhallintaan kuuluu myös ylipaineistus, jolla tarkoitetaan tilan 

esimerkiksi uloskäytävän paineistamista ylipaineella, jolloin palotilanteessa savu ei 

pääse tunkeutumaan paineistettuun tilaan (SPEK 2019, s.10; Pylkkänen 2018, s.33-34). 

Voimassa oleva rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö edellyttää, että rakennukseen on 

suunniteltava ja rakennettava sen eri tiloihin soveltuva mahdollisuus poistaa tilasta 

savua sammutus- ja pelastustoiminnan tehostamiseksi. Ympäristöministeriön asetuksen 

rakennusten paloturvallisuudesta mukaan tietyissä tapauksissa savunpoisto on 

järjestettävä erityistoimenpitein, jossa savunpoisto voidaan toteuttaa erillisten savun- 

poistoluukkujen, -ikkunoiden, tai -puhaltimien tai niiden yhdistelmien avulla (Pylkkänen 

2018, s.33-34). Savunpoistolaitteiden asennus- tai huoltotoiminta, eivätkä niiden 
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tarkastuksetkaan, ole samalla tavalla säädeltyä kuin paloilmoitin- ja 

sammutuslaitteistoilla. Kuitenkin palontorjunnan laitteistojen asianmukainen kunto on 

aina pystyttävä varmistamaan. Laitteistojen yhteensopivuuden hallinnassa ja 

suunnittelussa auttaa harmonisoitujen standardien noudattaminen. EN 12101 -sarjan 

harmonisoitujen standardien käyttö on savunpoistolaitteiden osalta pakollista (SPEK 

2019, s.10). 

2.1.5 Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät 

Äänievakuointi- tai äänihälytyslaitteiksi kutsutaan esimerkiksi poistumishälytys- ja 

turvakuulutusjärjestelmiä. Paloilmoittimeen voidaan liittää poistumishälytys- ja 

turvakuulutusjärjestelmä tehostamaan kiinteistön turvallisuutta poikkeustilanteissa. Se 

on äänentoistojärjestelmä, jonka tehtävänä on ohjata, hälyttää ja varoittaa kiinteistössä 

tai sen ulkotiloissa olevia henkilöitä onnettomuuden vaarasta niin, että ihmisten 

ohjaaminen voidaan hoitaa järjestelmällisesti, ennalta laadittujen suunnitelmien ja 

ohjeiden mukaisesti. Selkeä ja helposti ymmärrettävä viestintä nopeuttaa tiedonkulkua 

kiinteistössä oleville henkilöille (SPEK 2019, s.9; Rasimus et al. 2019, s.15; Tukes 

2020c). 

Järjestelmän hälytyssignaaleina voidaan käyttää merkkiääniä, puheviestejä tai 

molempia. Lisäksi järjestelmän kautta voidaan kuuluttaa selkeitä ohjeita, joiden avulla 

voidaan ohjeistaa evakuointia opastamalla ihmisiä pysymään sisällä tai poissa vaara-

alueelta, sekä ilmoittaa vaaratilanteen etenemisestä tai loppumisesta. Paloilmoittimeen 

liitetty poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä tuottaa automaattisesti 

palohälytysäänimerkin tai -ääniviestin rakennuksessa. Järjestelmän manuaalinen käyttö 

on myös mahdollista esimerkiksi pelastusviranomaisen toimesta. Järjestelmä voi toimia 

normaalitilanteessa myös yleisäänentoistojärjestelmänä ja siirtyä hätätilannekäyttöön 

käsikäyttöisesti tai automaattisesti (SPEK 2019, s.9; Rasimus et al. 2019). 

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän integroiminen osaksi laajempaa 

järjestelmäkokonaisuutta mahdollistaa laajemman evakuointijärjestelmän toteutuksen, 

jolloin kuulutusten ja tiedotusten sisältöä voidaan paremmin kohdentaa (Pylkkänen 

2018, s.44). Kappaleessa 2.3 kerrotaan tästä lisää. 

Järjestelmissä käytettävien laitteiden tulee täyttää yleiseurooppalaisten EN-standardien 

määräykset. EN 54 -sarjan standardien lähtökohtana on, että äänievakuointi on osa 

paloilmoitinjärjestelmää. Järjestelmä on mahdollista toteuttaa myös turvallisuutta 

lisäävänä osana liittämättä sitä paloilmoittimeen. Se voi olla kuitenkin säädösten tai 

viranomaisen vaatimuksesta asennettu ja toimia osana kiinteistön turvajärjestelmää. 

Tyypillistä näissä kohteissa on usein se, että kun tilat ovat aktiivikäytössä, ovat ne aina 
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asiantuntevalla ja vaaratilanteisiin koulutetulla henkilökunnalla miehitettyjä (SPEK 2019, 

s.9; Tukes 2020c). 

2.2 Tilaturvallisuusjärjestelmät 

Tilaturvallisuusjärjestelmillä tarkoitetaan turvallisuusjärjestelmiä, jotka ovat 

pääsääntöisesti tarkoitettu rikos- ja murtotorjuntaan. Tässä työssä tarkasteltavat 

tilaturvallisuuden järjestelmät ovat murtohälytysjärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, 

lukitus- ja porttijärjestelmät sekä kameravalvontajärjestelmät. 

Nämä järjestelmät voivat olla tukemassa paloturvallisuutta erilaisten integraatioiden 

kautta. Tässä työssä tarkastellaan erilaisia mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä 

tilaturvallisuuden järjestelmät voisivat osallistua rakennusten paloturvallisuuden 

parantamiseen entistä laajemmin. Yhtenä keskeisenä osana nostettakoon tulipalonriskin 

ennakoinnin mahdollisuus, jolloin ylimääräinen tiloihin kuulumaton poikkeava toiminta 

voitaisiin tunnistaa eri keinoin. 

2.2.1 Lainsäädäntö, standardit ja ohjeistus 

Tilaturvallisuusjärjestelmien toteutusta Suomessa säätelee useat lait ja asetukset, kuten 

Rikoslain (531/2000), Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) ja Laki yksityisyyden 

suojasta työelämässä (759/2004), Työturvallisuuslaki (738/2002) sekä EU:n yleinen 

tietosuoja-asetus (EU 2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki 

(1050/2018) (Rasimus et al. 2019, s.63-65). 

Standardeissa on yleensä esitetty tilaturvallisuutta parantavien laitteistojen 

yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset. Tilaturvallisuustekniikkaa sääteleviä keskeisiä 

standardeja ovat useat erilaiset Eurooppalaiset EN standardit. Tilaturvallisuustekniikkaa 

ohjeistaa myös useat tahot, kuten ministeriöt, keskuskauppakamari ja Finanssialan 

keskusliitto julkaisuineen. Lisäksi tietoa antaa Sähkötieto ST-korteilla, -ohjeilla ja -

käsikirjoilla sekä Turva-alan yrittäjät ry oppailla (Rasimus et al. 2019, s.71-72). 

2.2.2 Murtoilmaisujärjestelmät 

Murtoilmaisujärjestelmä on turvallisuusjärjestelmä, jonka avulla kiinteistön tonttialueella, 

tai rakennusten sisätiloissa, tapahtuva luvaton liikkuminen voidaan havaita. Tällöin tieto 

voidaan välittää ennalta sovittuun paikkaan esimerkiksi vartiointiliikkeen 

hälytyskeskukseen. Murtoilmaisujärjestelmällä voidaan valvoa alueita, rakennuksia, 

tiloja tai tiettyä kohdetta (Rasimus et al. 2019, s.14; Sähköala 2020a). 
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Murtoilmoitinjärjestelmä koostuu keskuslaitteesta, käyttölaitteista, ilmaisimista, 

paikallishälyttimistä, siirtolaitteista ja teholähteestä. Keskuslaitteessa sijaitsee 

järjestelmän ohjelmisto ja liitännät muille laitteille. Rikosilmoitinjärjestelmän ilmaisimilla 

havaitaan liikettä, ääntä, oven tai ikkunan tilaa, paineenvaihtelua, tärinää ja 

paniikkipainikkeilla esimerkiksi ryöstö. Ilmaisimien tarkoitus on havaita luvaton 

liikkuminen kohteessa (Jurvanen 2016, s.17-18). 

Rikoksentorjunnalla on merkitystä myös tuhopolttojen ehkäisyssä. Kun yhdistetään 

kulunvalvonta, murtohälyttimet, lukitukset ja liikeilmaisimet paloilmoitinjärjestelmään, 

voidaan edistää merkittävästi vaativien kohteiden kokonaisturvallisuutta. Tästä ei 

kuitenkaan saa seurata ongelmallisia tilanteita kuten, että murtotilanteessa paikalle 

hälytettäisiin poliisin sijasta pelastuslaitos. Oikeat tapahtumatiedot tulee välittyä 

viranomaisille (Hakkarainen 2007, s.34). Tulevaisuudessa poikkeavan toiminnan 

havaitseminen voisi toimia ennakoivana varoituksena näin täydentäen paloturvallisuutta. 

Olemassa on toteutuksia, jotka mahdollistavat murtoilmoitinjärjestelmän integroimisen 

esimerkiksi kiinteistönhallintajärjestelmään. Tämä mahdollistaa tiedon keräämisen ja 

hyödyntämisen myös muissa rakennuksen järjestelmissä. Murtoilmoitinjärjestelmää on 

mahdollista monitoroida ja ohjata esimerkiksi selainpohjaisesta käyttöliittymästä, jossa 

voidaan esittää tietoa esimerkiksi huolto- ja yläpitotoiminnan tueksi. Järjestelmä 

mahdollistaa erilaisten raporttien tulostamisen (Caverion 2019). 

2.2.3 Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmät 

Kulunvalvontajärjestelmän avulla pyritään hallitsemaan rakennuksessa tapahtuvaa 

kulkemista, eli ovien aukioloa ja lukitusta, kulkuoikeuksien ja aikavyöhyketietojen 

perusteella. Järjestelmän käyttö tapahtuu henkilökohtaisilla tunnisteilla. 

Kulunvalvontajärjestelmän päätarkoituksena on kulkemisen ohjaaminen ja rajoittaminen 

kohdistuen yhtäläisesti kaikkiin tilojen käyttäjiin. Järjestelmä rekisteröi kiinteistössä 

tapahtuvan luvallisen kulkemisen ja luvattomien kulkujen yritykset, sekä ohjaa ja valvoo 

kulkureittien kiinnioloja ja lukituksia. Järjestelmä voi olla yhteydessä muihin järjestelmiin 

kuten murtoilmaisu-, porttipuhelin- tai videovalvontajärjestelmään. Luvattomien kulkujen 

hälytystiedot voidaan tarvittaessa siirtää esimerkiksi rikosilmoitinjärjestelmään, josta ne 

voidaan siirtää edelleen esimerkiksi vartiointiliikkeeseen (Rasimus et al. 2019, s.13; 

Sähköala 2020b). 

Kulunvalvontajärjestelmä koostuu keskusyksiköistä, mahdollisista alakeskuksista, 

akkuvarmennetusta virtalähteistä ja kenttälaitteista, joita on muun muassa ovipäätteet 

(Jurvanen 2016, s.31). Kulunvalvontajärjestelmällä hallitaan ovien 

sähkölukitusjärjestelmää, jolla hallitaan ovien sähkölukkoja sekä ovien asentotiloja. 
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Kulunvalvonnan yhtenä tavoitteena on korvata mekaaniset avaimet sähköisillä 

tunnisteilla, jotta mekaanisten lukkojen sarjoitus saadaan yksinkertaiseksi, edulliseksi ja 

harvoin uusittavaksi (Rasimus et al. 2019, s.13; Sähköala 2020b). 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 35 § 

mukaan rakennuksen uloskäytävien, ja niihin johtavien tilojen ovien, tulee olla 

hätätilanteessa helposti avattavissa (Rasimus et al. 2019, s.65). Näin ollen 

poistumistieovista on palo- ja hätätilanteissa päästävä kulkemaan ilman avainta tai 

tunnistetta. Kulku on mahdollista toteuttaa siten, että se onnistuu vapaasti ulospäin, 

muttei sisäänpäin. Tällä voidaan vähentää väärinkäytösten riskiä. Lisäksi 

pelastustoimelle voidaan hätätilanteessa myöntää laajemmat kulkuoikeudet 

rakennukseen. Poistumistieovien kulunvalvontaratkaisut täytyy aina hyväksyttää 

paikallisella pelastusviranomaisella (Jurvanen 2016, s.34; Malaska & Lehto 2020b). 

Olemassa on toteutuksia, jotka mahdollistavat kulunvalvontajärjestelmän integroimisen 

esimerkiksi kiinteistönhallintajärjestelmään. Tämä mahdollistaa tiedon keräämisen ja 

hyödyntämisen myös muissa rakennuksen järjestelmissä. Kulunvalvontajärjestelmää on 

mahdollista monitoroida ja ohjata esimerkiksi selainpohjaisesta käyttöliittymästä, jossa 

voidaan esittää tietoa esimerkiksi huolto- ja yläpitotoiminnan tueksi (Caverion 2019; 

Abloy 2019). On myös olemassa etähallittuja järjestelmiä, jolloin esimerkiksi ovien 

avausta voidaan hallita keskitetysti etävalvomosta. 

Kulunvalvontajärjestelmän hyödyntämistä palotilanteesta pelastumisen näkökulmasta 

on myös pohdittu. Evakuointitilanteessa ihmisten sijainnin perustaminen 

kulunvalvontajärjestelmän tietoihin ei välttämättä ole mielekästä, koska kriisitilanteessa 

ihmiset eivät todennäköisesti käytä kulunvalvonnan ovipäätteitä. Paremmat 

mahdollisuudet seurata ihmisten sijaintia saavutetaan todennäköisesti muilla tekniikoilla 

esimerkiksi kameravalvontaa tai älypuhelimien sijaintitietoa hyödyntämällä (Hakkarainen 

2007, s.34). 

2.2.4 Kameravalvontajärjestelmät 

Kameravalvontajärjestelmä on turvallisuusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa 

kohteen turvallisuutta ja valvontaa mahdollistamalla sen kuvaaminen, ja kuvatiedon 

tallentaminen. Kameravalvonta tukee vahinkojen ennaltaehkäisyä ja antaa 

mahdollisuuden selvittää turvallisuutta vaarantaneita tapahtumia jälkikäteen. Esimerkiksi 

yksityisyydensuojaan liittyvät asiat sekä muut laissa säädetyt asiat tulee ottaa huomioon 

kameravalvontajärjestelmien yhteydessä (Rasimus et al. 2019, s.13). 
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Kameravalvontajärjestelmillä usein pyritään täydentämään muita 

turvallisuusjärjestelmiä. Järjestelmä koostuu kaapeloinnista, kameroista, 

keskuslaitteesta, kuvantallentimesta, paikallisista monitoreista ja mahdollisesta 

kuvansiirrosta ulkopuoliseen valvontapisteeseen, kuten vartiointiliikkeeseen. 

Valvontakameroita on saatavana erityyppisiä ja erikokoisia niiden käyttötarkoituksen 

mukaan ja ne valitaan aina käyttötarkoituksen mukaan kohteeseen sopiviksi (Sähköala 

2020c). 

Olemassa on toteutuksia, jotka mahdollistavat kameravalvontajärjestelmän 

integroimisen esimerkiksi kiinteistönhallintajärjestelmään. Tämä mahdollistaa tiedon 

keräämisen ja hyödyntämisen myös muissa rakennuksen järjestelmissä. 

Kameravalvontajärjestelmää on mahdollista monitoroida ja ohjata esimerkiksi 

selainpohjaisesta käyttöliittymästä, jossa voidaan esittää tietoa esimerkiksi huolto- ja 

yläpitotoiminnan tueksi (Caverion 2019). 

On myös olemassa toteutuksia, joissa kameravalvonnalla kyetään havaitsemaan 

tulipalon syttyminen ja savun muodostuminen. Tämä mahdollistaa perinteisen 

palonilmaisujärjestelmän toiminnan tukemisen ja täydentämisen (Bosch 2020). 

Kameravalvontajärjestelmällä olisi mahdollista myös tarkkailla rakennuksessa 

mahdollisesti kehittyvää tulipaloa. Kamerakuvainformaatiota voitaisiin arvioida 

esimerkiksi tulipalon sijaintia, laajuutta ja astetta. Tällä informaatiolla olisi mahdollista 

kehittää onnettomuuden tilannekuvaa, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sammutus- 

ja pelastustoimi kohteessa operoidessaan taikka pelastusviranomainen omassa 

kehitystyössään. Myös jo käytössä olevia kameroita olisi mahdollista opettaa 

tunnistamaan esimerkiksi tiettyjä alueita tai savupatsaita, mikä mahdollistaisi olemassa 

olevan kamerateknologian hyödyntämisen perinteistä paloturvallisuusteknologian 

tukevana osana, ja näin kameravalvontajärjestelmän lisäarvon kasvattamisen. 

Myös lämpökameroita hyödyntämällä voidaan parantaa rakennuksen paloturvallisuutta. 

Lämpökameralla voidaan valvoa esimerkiksi sähkölaitetta ja näin ollen saada aikaista 

tietoa mahdollisista tulipaloriskeistä. Järjestelmää voidaan ohjata ja monitoroida 

etävalvomosta, jossa myös mahdollisiin lämpötilannousujen aiheuttamiin hälytyksiin 

reagoidaan. Järjestelmän kuvainformaatio tallennetaan pilvipaleluun. Palvelu 

mahdollistaa etänä tehtävän vikadiagnostiikka (Stanley Security 2019). 

2.3 Liitetyt ja lisäarvoa tuottavat järjestelmät 

Rakennuksien paloturvallisuutta varmistamassa on perinteisesti ollut muutamia 

järjestelmiä, kuten paloilmoitin-, sammutus-, savunpoisto-, ja turvakuulutusjärjestelmät. 



17 
 

Lisäksi perinteisten tilaturvallisuuden järjestelmien avulla on voitu tukea 

paloturvallisuutta. 

Alalla on kuitenkin tutkittu mahdollisuuksia laajentaa tätä perinteisien järjestelmien 

kokonaisuutta esimerkiksi erilaisilla käyttäjiä ohjaavilla ja helpottavilla kokonaisvaltaisilla 

ratkaisuilla kuten evakuointi- ja tiedotusjärjestelmillä, älykkäillä valaistusjärjestelmillä ja 

ääntä analysoivilla järjestelmillä. Lisäksi markkinoille on alkanut ilmaantua erilaisia uusia 

teknologioita ja järjestelmiä, joiden mahdollisuudet paloturvallisuuden lisäarvona ovat 

herättäneet kiinnostusta. Nämä uudet järjestelmät olisivat liitettyinä täydentävästi 

olemassa olevaan järjestelmäkokonaisuuteen siten, etteivät ne häiritsisi sen kriittistä 

toimintaa, vaan olisivat mahdollistamassa uusia keinoja paloturvallisuuden 

kehittämiseksi. 

2.3.1 Evakuointi- ja tiedotusjärjestelmät 

Evakuointi- ja tiedotusjärjestelmät laajentaisivat perinteisen poistumishälytys- ja 

turvakuulutusjärjestelmän toimintaa ihmisten turvallisuuden varmistamisessa 

hätätilanteessa. Älykkäässä evakuointijärjestelmässä eri laitteiden 

järjestelmäintegraatioiden avulla luodun tilannekuvan pohjalta on mahdollista 

havainnoida alkaneen tulipalon sijaintia sekä pyrkiä osoittamaan rakennuksessa, tai 

alueella, oleskeleville ihmisille missä tulipalo on syttynyt ja mikä heidän sijaintinsa 

rakennuksessa on. Näin mahdollistetaan nopea poistuminen rakennuksesta ja estetään 

henkilövahinkojen syntyminen. Myös rakennukseen mahdollisesti loukkuun jääneet 

ihmiset voitaisiin löytää helpommin sijaintitiedon avulla (Pylkkänen 2018, s.47). 

Jopa reaaliaikaisen rakennuksen onnettomuus- ja vaaratilanteen tilannekuvan luominen 

olisi mahdollista rakennuksen taloteknisten järjestelmien, valvontakamerajärjestelmän, 

turva- ja sisäpaikannusjärjestelmien sekä langattomien verkkojen välisten 

järjestelmäintegraatioiden avulla. Tämän tilannekuvan avulla voitaisiin selvittää mitä, ja 

missä, on tapahtunut, seurata onnettomuustilanteen kehitystä, saada tietoa 

rakennuksesta sekä alueella olevien ihmisten sijainnista. Tämä mahdollistaa ihmisten 

tehokkaan tiedottamisen, jotta heidät saadaan ohjattua turvallisesti pois vaara-alueelta. 

Lisäksi tätä samaa tietoa olisi mahdollista välittää esimerkiksi pelastusviranomaisille 

(Pylkkänen 2018, s.43). 

Järjestelmä voi lähettää varoitusviestejä tapahtumasta. Varoitusviestien lähettämiseen 

on olemassa erilaisia tapoja kuten sähköposti, tekstiviesti, tilojen näyttötaulut, ihmisten 

tietokoneen ruudut taikka erilaiset sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook tai 

Twitter. Lisäksi varoittaminen onnistuu akustisesti esimerkiksi kaiuttimien avulla live-

puheena tai nauhoitteena. Järjestelmissä toiminta voi perustua älypuhelinsovelluksen 
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kautta välitettäviin tietoihin siten, että henkilön ja vaara-alueen sijaintitietoja hyödyntäen 

voidaan esimerkiksi rakennuksen pohjakuvaan visualisoida turvallisin reitti 

rakennuksesta, tai vaara-alueelta, poistumiseen. Henkilöiden paikantaminen voi 

perustua muun muassa WLAN kolmiomittaukseen, henkilökohtaisen 

paikannustunnistimen käyttöön tai kamerateknologian hyödyntämiseen. Vaara-alueiden 

tunnistaminen voi perustua esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmän osoitetietoihin. Lisäksi 

ihmisille voidaan välittää toimintaohjeita, joiden avulla he osaavat paremmin toimia 

hätätilanteessa. Tilannetta voidaan myös monitoroida ja seurata etänä. Järjestelmää on 

mahdollista hallinnoida esimerkiksi selainpohjaisesta käyttöliittymästä, jonka kautta on 

myös mahdollista etukäteen määritellä erilaisiin vaaratilanteisiin suunniteltuja viestejä tai 

toimintaohjeita (Pylkkänen 2018, s.44-45). 

2.3.2 Älykkäät valaistusjärjestelmät 

Perinteinen poistumisvalaistusjärjestelmä on rakennuksen henkilöturvallisuutta 

parantava järjestelmä, jonka avulla valaistaan ja merkitään rakennuksen poistumisreitit. 

Poistumisreittien valaistuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten turvallinen 

poistuminen rakennuksesta onnettomuustilanteessa osoittamalla poistumisreitit 

valaistuilla opasteilla. Poistumisvalaistuksen tulee pysyä toimintakuntoisena myös 

silloin, kun valaistuksen normaali sähkönsyöttö on häiriintynyt. Sähkönsaannin tulee olla 

siis varmennettu, ja järjestelmän tulee toimia ainakin tunnin ajan normaalin virransyötön 

katkettua (Rasimus et al. 2019, s.15; Pylkkänen 2018, s.34). 

Tulevaisuuden mahdollisuutena on älykäs järjestelmä, joka on tukemassa 

palotilanteessa ihmisten liikkumisen ohjausta ja turvallista poistumisreitin esittämistä. 

Kyseessä ei ole vain erillistä valaistusjärjestelmää, vaan nykyaikaiset älyratkaisut, jotka 

ovat tukemassa palotilanteessa tapahtuvaa toimintaa. Olemassa on myös järjestelmiä, 

joissa paloilmoitinjärjestelmä ja poistumisvalaisimet ovat integroituna yhteen. Tällöin 

paloilmaisimien sijaintitiedon avulla voidaan poistumisvalaisimet merkitä aina 

opastamaan poispäin tulipalosta (Malaska & Lehto 2019e). Paloilmoitinjärjestelmän 

antamien signaalien perusteella on teknisesti toteutettavissa myös turvallisimman 

poistumisreitin osoittaminen esimerkiksi suuntaa näyttävien valonauhojen avulla, joita 

käytetään yleisesti laivoissa ja lentokoneissa (Hakkarainen 2007, s.32). Valaisimia 

ohjaavat järjestelmät pystyvät tuottamaan informaatiota ihmisten sijainnista. Tämän 

avulla voidaan esimerkiksi arvioida sitä, missä ihmisiä on eniten. Informaatiota voidaan 

hyödyntää hätätilanteen tilannekuvan luonnissa. Lisäksi järjestelmä ja valaistus pystyvät 

indikoimaan poistumissuuntaa ja ohjaavat ihmisiä siirtymään turvallista reittiä (Malaska 

& Lehto 2019j). 
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On olemassa poistumisvalaistuksen internet-pohjaisia hallintajärjestelmiä, joita voidaan 

käyttää selainpohjaisilla sovelluksilla esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla. 

Poistumisvalaisimet voivat diagnosoivat toimintaansa itsenäisesti, ja jos järjestelmän 

komponenttiin, kuten valaisimen akkuun tai valonlähteeseen tulee vika, välittää 

järjestelmä automaattisesti tiedon haluttuun paikkaan esimerkiksi huoltohenkilöstölle. 

Hallintajärjestelmän avulla voidaan keskittää huoltotoimenpiteet paljon ennakoivammiksi 

ja lisäksi vikaantumisien korjaaminen voidaan keskittää tehokkaammin (Pylkkänen 2018, 

s.42-43; Malaska & Lehto 2019j). 

2.3.3 Ääntä analysoivat järjestelmät 

Olemassa on teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat äänen tunnistuksen ja 

analysoinnin kiinteistön tiloissa. Ääneen pohjautuvan informaatio mahdollistaa muiden 

järjestelmien toiminnallisuuksien kehittämisen edistämään paloturvallisuutta entistä 

paremmaksi. Markkinoilla on muun muassa akkukäyttöisiä stetoskooppeja tai 

mikrofoneja, joilla voidaan langattomasti esimerkiksi Bluetooth 3.0 yhteyttä hyödyntäen 

mitata halutusta kohteesta ääntä ja välittää sitä eteenpäin (Meluta 2017). 

Äänen tunnistus on mahdollista tuoda perinteisten järjestelmien rinnalle tukemaan 

tulipalojen tunnistamista. Mahdollista on kuunnella esimerkiksi tulipalosta lähtevää 

kohinaääntä tai sähkövioista lähteviä purkausääniä. Näin voidaan esimerkiksi seurata 

valittuja kriittisiä kohteita ja pyrkiä tunnistamaan sähköpaloja ja häiriöitä varhaisessa 

vaiheessa. Paloilmoittimen on myös mahdollista kuunnella ympäristöään, ja esimerkiksi 

havaita toisen paloilmoittimen hälytysääni (Malaska & Lehto 2019f). 

Äänen avulla voidaan myös pyrkiä tuottamaan parempaa tilannekuvaa kohdetilasta 

esimerkiksi pelastushenkilöstön toimenkuvan tueksi. Puheääntä voidaan suodattaa. 

Mahdollista on havainnoida myös äänen tasoja. Äänet taikka äänien puute voivat kertoa 

muun muassa ihmisten stressitilasta ja tilanteen vakavuudesta. Äänen avulla voidaan 

myös pyrkiä tekemään evakuointireittejä houkuttelevammiksi sekä poistumista voidaan 

pyrkiä seuraamaan tarkemmin tuotetun äänen avulla. Ääni-informaatiota olisi 

mahdollista hyödyntää esimerkiksi videovalvonnan tai lukituksen yhteydessä. Äänen 

tunnistuksesta voisi tulevaisuudessa hyötyä esimerkiksi dronet, jotka 

onnettomuustilanteessa pystyvät tunnistamaan ääniä ja hakeutuun niitä kohti (Malaska 

& Lehto 2019f). 

2.4 Tietomallien hyödyntäminen pelastustoimessa 

Tietomallien hyödyntämismahdollisuuksia pelastuslaitosten toiminnassa on tutkittu 

aiemmin vuonna 2018 Saimaan ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalanpelastuslaitoksen 
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ja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimesta kokeiluhankkeessa, joka toteutettiin osana 

KIRA-digi kärkihanketta. Tietomallien hyödyntämismahdollisuuksia pelastuslaitosten 

työssä löydettiin liittyen sammutus- ja pelastustoimintaan, valvontatoimintaan sekä 

maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseen liittyen. Lisäksi alustavia 

hyödyntämismahdollisuuksia löydettiin myös palontutkintaan, turvallisuusviestintään ja 

tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyen (Lehtoviita et al. 2019). 

Sammutus- ja pelastustoiminnassa tietomalleja voitaisiin hyödyntää operatiivisen 

toiminnan johtamisen eri tasoilla esimerkiksi kohteen hahmottamisen ja tilannekuvan 

luomisen apuvälineenä sekä myös rakennuksen kohdekorttien laadinnassa. Erityisesti 

kohdekorttien laatiminen tietomallien pohjalta nähtiin hyödylliseksi. Tulevaisuudessa 

kohdekorttiin on arkkitehtimallin lisäksi sisällytettävä myös muiden tietomallien 

tietosisältöä tarvittavin osin. Johtamistoiminnassa tietomallien käytännön 

hyödyntäminen vaatisi kuitenkin kehittyneempää käytettävyyttä. Valvontatoiminnassa 

tietomalleja voitaisiin hyödyntää ennen ja jälkeen palotarkastusten. Kohteeseen olisi 

helppo tutustua ennakkoon tietomallin avulla. Palotarkastuksen tarkastuskierrosta voi 

myös suunnitella tietomallin avulla. Palotarkastuksen aikana tietomallista voitaisiin 

tarkastella erilaista tietoa esimerkiksi piiloon jääneitä talotekniikan läpivientejä tai palo-

osastoja. Palotarkastuksen lopuksi havaittuja puutteita voitaisiin havainnollistaa 

tietomallista. Maankäytön ja rakentamisen ohjaamisessa tietomalleja voitaisiin 

hyödyntää erityisesti rakennuksen kokonaiskuvan helpommassa hahmottamisessa, 

erityisesti kaksiulotteisiin tasokuviin verrattuna. Tietomallissa voitaisiin esittää 

rakennuksen käytönaikaisia toimintoja ja objektitietoja, joita pelastuslaitos hyödyntää 

toiminnassaan (Lehtoviita et al. 2019). 

Tietomallien käytännön hyödyntämistä pelastustoimessa ei kuitenkaan nähdä 

tapahtuvan vielä lähitulevaisuudessa. Suurimmasta osasta rakennuslupakohteita ei 

tietomallia vielä laadita eikä rakennushankkeeseen ryhtyvä ymmärrä riittävästi vielä 

tietomallintamisen hyötyjä. Olennaisena nähdään, että tietomallien hyödyntäminen tulisi 

ensin vakiintua kiinteäksi osaksi rakennusprosesseja ja, että myös 

rakennusvalvontaviranomainen omaksuisi tietomallit osaksi omia toimintamallejaan. 

Tietomallit tulisi vakiintua turvallisuusasioista vastaavien osapuolten toiminnassa. 

Rakennusten tietomallit tulisi saada toimivien ja riittävän kevyiden työkalujen avulla 

pelastusviranomaisten jokapäiväiseen käyttöön. Tärkeää olisi, että Yleisiä 

tietomallivaatimuksia päivitettäisiin turvallisuuteen liittyvien asioiden osalta, jotta 

varmistettaisiin pelastusviranomaisen näkökulmasta tietomallin tietosisällön riittävyys 

(Lehtoviita et al. 2019). 
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3. INTEGROITU JÄRJESTELMÄKOKONAISUUS 

Teknologinen kehitys on vuosien saatossa vaikuttanut merkittävästi rakennusten 

teknisiin järjestelmiin. Erityisesti tietotekniikan kehityksen vaikutukset ovat olleet 

erityisen suuria. Tuoreina muutoksina mainittakoon rakennuksen järjestelmien ja 

laitteiden liittyminen internettiin, pilvipalveluiden ja muiden ulkoisten palveluiden laajempi 

hyödyntäminen sekä uudet tavat seurata ja ohjata järjestelmäkokonaisuutta 

kattavammin. 

Seuraavalla kuvalla (kuva 1.) tarkoituksena on kuvata nykyaikainen rakennusten 

integroitu järjestelmäkokonaisuus riittävän yleisellä tasolla. Kuvan tarkoitus ei ole 

yksityiskohtaisesti kuvata kaikkia integroidun järjestelmäkokonaisuuden piirteitä tai 

ominaisuuksia, eikä se välttämättä olisikaan mielekästä, koska markkinoiden eri tuotteet 

pohjautuvat hieman erilaisiin tekniikoihin. Tämän työn pääpaino on paloturvallisuutta 

edistävien järjestelmien tarkastelussa, mutta niidenkin toiminnan ymmärtäminen vaatii 

riittävää ymmärrystä myös ympäröivästä järjestelmästä. Turvallisuus tulee nähdä 

kokonaisuutena, jossa paloturvallisuus on mukana kiinteänä osana. Useat integroidun 

järjestelmäkokonaisuuden palvelut, kuten pilvipalvelut, hyödyttävät niin paloteknisiä 

järjestelmiä kuin muitakin järjestelmiä. Vastaavasti paloteknisten järjestelmien 

integraatiot muiden järjestelmien kanssa mahdollistavat useiden hyödyllisten 

toiminnallisuuksien toteutumisen. 
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Kuva 1. Rakennusten integroitu järjestelmäkokonaisuus paloturvallisuuden 

näkökulmasta 

Seuraavissa kappaleen osioissa avataan kuvan 1 sisältöä tarkemmin. Ensimmäiseksi 

esitellään järjestelmien hierarkiarakennemalli ja kuvataan, miten se soveltuu kuvassa 

esitettyyn järjestelmään. Kerrotaan, mitä tarkoittaa järjestelmän hajautettu älykkyys. 

Tämän jälkeen esitellään integroidun järjestelmäkokonaisuuden eri osia hieman 

tarkemmin. Kuvataan muun muassa, mitä ovat pilvipalvelut, valvomot, alakeskukset, 

kenttälaitteet ja väylät, sekä mikä niiden rooli on. Lopuksi kerrotaan mitä ovat protokollat 

ja miten ne liittyvä integroidun järjestelmäkokonaisuuden toimintaan. 

3.1 Järjestelmän hierarkiarakenne 

Järjestelmän hierarkiarakenne kehitettiin niin sanottujen keskitettyjen järjestelmien 

aikana, ja sen rajat eivät ole enää yhtä selkeitä nyt älyn hajauduttua yhä laajemmin eri 

laitteisiin. Hierarkiamalli kuitenkin esitellään, koska se auttaa jäsentämään 

järjestelmäkokonaisuutta. Mallin mukaan järjestelmä voidaan jakaa kolmeen osaan, 

jotka ovat hallintotaso, automaatiotaso ja kenttätaso (Liedes et al. 2018, s.59). 

Hallintotasoon voidaan katsoa kuuluvan kaikki kuvan 1 mukaisen harmaan pilven 

alareunan yläpuoliset palvelut, kuten etäkäyttöliittymät- ja valvomot, pilvipalvelut ja muut 

kolmannen osapuolen palvelut. Hallintotaso toimii käyttäjärajapintana koko 

järjestelmään päin. Kommunikaatio hallintotasolla perustuu paikallisesti yleensä 

Ethernet-väylään, ja etävalvonnassa laajakaistatekniikkaan pohjautuviin 

internetyhteyksiin (Liedes et al. 2018, s.59-60). 

Automaatiotasoon voidaan katsoa kuuluvan kuvan 1 mukaisen hallintatason alareunasta 

alaspäin lähtevät kenttäväyläyhteydet ja niiden päässä olevat eri järjestelmäkohtaiset 

alakeskukset I/O-moduuleineen. Automaatiotason kommunikaatio perustuu tyypillisesti 

Ethernet-pohjaiseen paikallisverkkoon, jossa on käytössä standardin CAT 6 mukainen 

kaapelointi. Verkossa liikkuu tietoa, joka palvelee hallintotason palveluiden kuten 

etävalvomon, tai eri alakeskusten keskinäistä tiedonsiirtotarvetta (Liedes et al. 2018, 

s.59-61). 

Kenttätasoon voidaan katsoa kuuluvan kuvan 1 mukaisesti kaikki järjestelmäkohtaisten 

alakeskusten alapuolelle jäävät osat. Tällä tarkoitetaan siis kaikki eri järjestelmien 

kenttälaitteita, kuten erilaisia antureita, säätimiä ja toimilaitteita. Kommunikointi 

alakeskusten ja kenttälaitteiden välillä tapahtuu tyypillisesti kenttäväylän avulla. 

Kommunikaatio kenttäväylässä tapahtuu valittujen kenttäväylästandardien mukaisesti. 
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Niiden valintaan vaikuttavat muun muassa laitteiden ja sovellusten tekniset 

yksityiskohdat (Liedes et al. 2018, s.59-61). 

3.2 Järjestelmän hajautettu älykkyys 

Järjestelmän älykkyys on ohjelmistossa, joka on hajautettu eri tasoille ja laitteille. 

Esimerkiksi valvomossa on käyttäjän tarvitsemat käyttöliittymät järjestelmän ohjaukseen, 

analysointiin ja raportointiin. Alakeskuksissa on prosessien itsenäiseen säätöön, 

ohjaukseen ja valvontaan tarvittavat ohjelmat. Kenttätasolla voi olla säätimiä, joiden 

ohjelmat ohjaavat ja säätävät itsenäisesti jotain erillistä laitetta tai konetta. Hajautettu 

älykkyys edellyttää järjestelmän eri osien kykyä kommunikoida keskenään. Tähän 

tarvitaan tiedonsiirto-ohjelmia, joissa pyritään mahdollisimman yleisiin ja avoimiin 

standardiprotokolliin. 

Hajautettu älykkyys lisää järjestelmän luotettavuutta, koska se mahdollistaa eri osien 

suuremman itsenäisyyden tilanteissa, joissa järjestelmän jokin osa tai niiden välinen 

tietoliikenne vikaantuu. Esimerkiksi valvomon hajotessa, alakeskukset jatkavat 

itsenäisesti toimintaa niin, että kiinteistön olosuhteet pysyvät normaaleina (Liedes et al. 

2018, s.62). 

3.3 Järjestelmän osat 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti keskeisiä osia, joista integroitu 

järjestelmäkokonaisuus rakentuu. Näitä ovat pilvipalvelut, valvomot, alakeskukset, 

kenttälaitteet ja langattomat anturit. 

3.3.1 Pilvipalvelut 

Edellä esitetyssä kuvassa 1 pilvipalvelut sijaitsevat hallintotasolla keskellä kuvan 

yläreunassa. Kaikissa tietoteknisissä järjestelmissä on jo jonkin aikaa ollut nähtävissä 

selkeä trendi järjestelmien siirtymisessä pilvipohjaiseksi. Järjestelmäohjelmistojen ja 

laitteiden sijaan tarjotaankin vastaava toiminnallisuus pilvipohjaisena palveluna (Silver 

2018, s.5). Myös seuraavassa kappaleessa 3.3.2 esitetyt etävalvomoratkaisut voivat olla 

kiinteistössä toteutettu pilvipalveluna. 

Dataa siirretään pilvipohjaisissa palveluissa palveluntarjoajan hallitsemaan ympäristöön 

internetin välityksellä. Tämä luo uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää dataa 

palveluiden muodostamiseen uusien innovaatioiden ja erityisesti tekoälyn kehittyessä. 

Samaan aikaan nousee haasteeksi hallita datan omistajuutta sekä sitä mitä ja millaista 

dataa siirtyy minkäkin järjestelmien välillä. Tässä on oltava erityisen tarkkana 
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laadittaessa palvelusopimuksia pilvipalveluiden tuottajien välillä. Loppujen lopuksi kaikki 

perustuu organisaation omaan riskienhallintaan, ja jossain tapauksissa pilvipohjaisten 

palveluiden käyttäminen ei tule kysymykseen ollenkaan (Silver 2018, s.5-6). 

Edellä esitetyssä kuvassa 1 vasemmassa yläkulmassa sijaitsevat kolmannen osapuolen 

integraatiot mahdollistavat esimerkiksi ulkopuolisen datan saannin ja hyödyntämisen 

pilvipalveluiden toiminnallisuuksissa. 

3.3.2 Valvomot 

Edellä esitetyssä kuvassa 1 valvomot sijaitsevat hallintotasolla kuvan oikeassa 

yläreunassa. Valvomoilla tarkoitetaan keskitettyä paikkaa tai käyttöliittymää, josta 

kiinteistön järjestelmien toimintaa ja olosuhteita pystytään seuraamaan ja tarvittaessa 

muokkaamaan. Valvomosta voidaan seurata kiinteistössä tapahtuvia hälytyksiä, 

graafisia prosessikuvia sekä tehdä haluttuja muutoksia järjestelmien toimintaa. Myös 

erilaiset raportointiin ja kunnossapitoon liittyvät lisäohjelmat kuuluvat tyypillisesti 

valvomon toimintoihin. Käytännössä valvonta voi tapahtua lähiverkon kautta toimivassa 

kiinteistön paikallisvalvomossa taikka internet-yhteydellä toimivassa etävalvomossa, 

johon on keskitettynä useamman kiinteistön valvonta. Valvomopalvelu voidaan ostaa 

myös erillisenä palveluna, jolloin valvonta voi tapahtua myös internet-selaimella 

käytettävästä käyttöliittymästä (Liedes et al. 2018, s.59-60). Valvomoratkaisuilla 

tarkoituksena on parantaa ylläpidon kustannustehokkuutta sekä asiantuntemusta 

kiinteistönhoitoa keskittämällä (Liedes et al. 2018, s.66). 

Valvomot ja muut etäkäyttömahdollisuudet avaavat laajemminkin eri käyttäjäryhmille 

kuten huoltaja, isännöitsijä, omistaja tai vuokralainen mahdollisuuden hyötyä kiinteistön 

tuottamasta informaatiosta omassa toiminnassaan erilaisten etäkäyttöliittymien kautta, 

joista valvomon voidaan katsoa olevan vain yksi tapaus. 

3.3.3 Alakeskukset 

Edellä esitetyssä kuvassa 1 alakeskukset sijaitsevat automaatiotasolla kuvan 

alareunassa. Jokaisella erillisellä järjestelmällä on oma alakeskuksensa, jonka kautta se 

liittyy muuhun järjestelmään. Automaatiotason perustana keskitetyissä järjestelmissä 

ovat itsenäiset alakeskukset ja niihin liittyvät I/O-moduulit. Alakeskus sisältää ohjelmia, 

jotka ohjaavat I/O-pisteisiin liitettyjen kenttälaitteiden välityksellä itse järjestelmän 

toiminnallisuuksien mukaisia prosesseja. Alakeskuksissa olevia ohjelmia ovat muun 

muassa käyttöjärjestelmä, säätöohjelmat, aikaohjelmat, tapahtumaohjelmat ja pakko-

ohjaus. Alakeskusten I/O-pisteisiin liitetyt kenttälaitteet voivat olla esimerkiksi 

hälytystuloja, päälle/pois -ohjauksia tai lämpötila-antureita. Antureista ja toiminteista 
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kerättyä tietoa voidaan tallentaa alakeskuksiin ja hyödyntää myös muissa ohjelmissa, 

kuten huolto- ja kunnossapito-ohjelmissa sekä hallinnollisissa ohjelmissa (Liedes et al. 

2018, s.60, s.75-82). 

3.3.4 Kenttälaitteet 

Edellä esitetyssä kuvassa 1 kenttälaitteet sijaitsevat kenttätasolla kuvan alareunassa. 

Jokaisella erillisellä järjestelmällä on omat kenttälaitteensa, jotka liittyvät järjestelmän 

alakeskukseen. Kenttälaitteilla tarkoitetaan ensisijaisesti antureita ja toimilaitteita. Anturit 

välittävät reaaliaikaista tietoa prosessien tilasta ja olosuhteista, kuten esimerkiksi tilojen 

lämpötiloista tai liikkeestä. Alakeskuksen ohjelmistot vertaavat anturien tietoja 

automaatiosuunnitelman ja käyttäjän asettamiin tavoitteisiin ja ohjaavat toimilaitteita niin, 

että nuo tavoitteet saavutetaan. Toimilaitteiden tehtävät voivat olla muun muassa 

erilaisten venttiilien avaaminen ja sulkeminen, pumppujen säätö, savunpoistoluukkujen 

tai palopeltien avaaminen. Kentällä voi olla myös itsenäisiä säätimiä tai tilakohtaisia 

käyttöliittymiä, joista voidaan säätää tilan olosuhteita. Kommunikointi kenttälaitteiden ja 

alakeskusten välillä tapahtuu kenttäväylää myöten (Liedes et al. 2018, s.61, s.92-96). 

3.3.5 Langattomat anturit 

Edellä esitetyssä kuvassa 1 langattomat anturit ovat esitettynä oikealla keskellä. 

Kuvassa anturit liittyvät langattomasti järjestelmän hallintotasolla, mutta todellisuudessa 

ne voivat liittyä melkein mistä vain. Langattomien anturien käyttö on lisääntymässä 

rakennusautomaatiossa. Langattomat anturit mahdollista entistä vapaamman, 

nopeamman ja muuntojoustavamman antureiden sijoittelun kiinteistöissä. Etuna on 

myös tarvittavan kaapeloinnin pieneminen. Huonona puolena voidaan pitää kiinteän 

tehonsyötön puutetta ja tiedonsiirron häiriöherkkyyttä. Antureiden tiedonsiirto voi 

tapahtua langattomien tiedonsiirtostandardien avulla, joita ovat muun muassa Wi-Fi, 

Bluetooth, ZigBee ja EnOcean. Anturit voidaan kytkeä myös niin sanottuihin matalan 

virrankulutuksen ja suuren kantaman langattomiin verkkoihin (LPWAN). Teknologiaa 

hyödyntäviä tiedonsiirronstandardeja ovat muun muassa Lora ja Sigfox (Liedes et al. 

2018, s.90). 

3.4 Järjestelmän tiedonsiirto 

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti järjestelmän tiedonsiirron kannalta keskeisiä 

käsitteitä. Näitä ovat eri järjestelmien väliset väyläratkaisut sekä 

kommunikaatioprotokollat, joiden ominaisuuksiin tiedonsiirto väylissä pohjautuu. 
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3.4.1 Väyläratkaisut 

Edellä esitetyssä kuvassa 1 väyläratkaisuja edustavat kaikki eri järjestelmiä yhdistävät 

siniset viivat. Kenttäväylä on prosessiin välittömästi liittyvien laitteiden väliseen 

tiedonsiirtoon tarkoitettu väylä. Automaatioväylä liittää toisiinsa erityyppisiä prosesseja, 

kuten LVI-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät. Hallintoväylä yhdistää kaikki talotekniset 

järjestelmät kiinteistön ylläpidon tietojärjestelmiin. Väyläperusteinen digitaalinen 

tiedonsiirto pohjautuu erilaisiin väylästandardien mukaisiin protokolliin. Väylään 

kytkettävillä laitteilla on oltava kyky käsitellä digitaalista tietoa (Piikkilä & Sahlstén 2017, 

s.33). 

Kenttäväylä määritellään siten, että se on digitaalinen, kaksisuuntainen, väyläliityntäinen 

tiedonsiirtoratkaisu, jonka avulla yhdistetään älykkäät mittaus- ja ohjauslaiteet, muun 

automaation näytöt ja käyttöliittymät. Kenttäväylä mahdollistaa niin sanotun hajautetun 

arkkitehtuurin, jossa suuri osa toiminnoista siirtyy kenttälaitteiden suoritettavaksi 

(Penttinen 2015, s.3). 

3.4.2 Kommunikaatioprotokollat 

Protokolla eli yhteyskäytäntö, on käytäntö tai standardi, joka määrittelee tai mahdollistaa 

laitteiden tai ohjelmien väliset yhteydet. Toinen osapuoli lähettää viestin toiselle, tämä 

reagoi siihen ja mahdollisesti vastaa toisella viestillä protokollan mukaisesti. Protokollaa 

tarvitaan, jotta hajautetun järjestelmän osapuolet ymmärtäisivät toisiaan. Protokolla on 

keskustelusäännöstö, johon liittyy keskustelukieli ja toimintalogiikka. Keskustelu 

tapahtuu sanomien eli protokollan tietoyksiköiden välityksellä. Sanomilla on tarkkaan 

määritelty syntaksi ja semantiikka. Syntaksi kertoo miten sanomat rakentuvat. 

Semantiikka kertoo sanomien yhteyden toimintalogiikkaan ja palveluun (Piikkilä & 

Sahlstén 2017, s.39-40). 

Jos järjestelmä ja sen protokolla on avoin, kiinteistön toimintoja voidaan kehittää 

tekniikan kehityksen myötä. Rakennusautomaatiossa avoimuus tarkoittaa sitä, että 

kukaan ei omista tekniikkaa, eikä kukaan peri tekijänoikeusmaksuja. 

Tiedonsiirtoprotokollat ovat tunnettuja, avoimia ja kaikkien käytettävissä. Avoimet 

järjestelmät eivät sido suunnittelijoita eivätkä urakoitsijoita vain yhden laitetoimittajan 

toteutukseen, vaan antavat mahdollisuuden vapaasti valita laite- ja järjestelmätoimittajat 

(Piikkilä & Sahlstén 2017, s.11). 

Rakennusautomaatio- ja -valvontajärjestelmien välistä kommunikointia ja integrointia 

varten on kehitetty kommunikaatioprotokollia, joiden määrittelemät standardoidut 

säännöt ohjaavat tiedonvaihtoa tietokoneverkon yli ja joiden avulla eri valmistajien 

laitteet voivat toimia samassa järjestelmässä (Hakkarainen 2007, s.34). Nämä 
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kommunikaatioprotokollat voidaan jakaa sovellus- ja käyttöalueensa mukaan 

kenttätason, automaatiotason ja hallintatason protokolliin. Kenttätasolla yleisiä 

protokollia ovat olleet KNX, LonWorks ja BACnet. Automaatiotasolla yleisiä protokollia 

ovat olleet BACnet, Modbus ja KNX. Hallintatasolla yleisiä protokollia ovat olleet KNX 

WS, BACnet/WS, oBIX ja OPC UA. Hallintatason protokollat pohjautuvat tyypillisesti 

Web Service (WS) eli www-sovelluspalveluiden varaan (Salo 2017, s.5-6, s.11, s.13). 

Kommunikaatioprotokollia voidaan vertailla muun muassa niiden 

tiedonsiirtokapasiteetin, käytettävissä olevien fyysisten siirtoteiden, avoimuuden, 

tuotekehitystuen saatavuuden, sovellusalueen, liitettävyyden muihin järjestelmiin ja 

standardointiaseman mukaan (Piikkilä & Sahlstén 2017, s.152). 
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4. INTEGROIDUN 
PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN 
HALLINTA 

Integroitu paloturvallisuusjärjestelmä syntyy kiinteistöön tyypillisesti rakennushankkeen 

aikana, jonka työssä tarkasteltavia vaiheita ovat esisuunnittelu, hankinta, suunnittelu, 

toteutus sekä käyttöönotto. Kun rakennushanke päättyy, järjestelmän ylläpito- ja 

käyttövaihe alkaa. Kappaleen tarkoituksena on käsitellä integroidun 

paloturvallisuusjärjestelmän hallintaa näissä sen elinkaaren eri vaiheissa. Koko 

elinkaaren ajan oikein hallittu järjestelmä on useiden eri toimijoiden lukuisten eri tehtäviä 

lopputulema. 

Seuraavissa kappaleissa turvallisuudesta puhutaan kokonaisuutena, johon 

paloturvallisuus sisältyy kiinteänä osana. 

4.1 Turvallisuusjärjestelmien esisuunnittelu 

Turvallisuusjärjestelmien esisuunnittelu aloitetaan tarveselvityksellä ja sen teon aloittaa 

yleensä hankeprosessin käynnistäjä eli esimerkiksi rakennushankkeeseen ryhtyvä. 

Tarveselvitys kuvaa, miksi ja mitä turvallisuusjärjestelmiä kiinteistöön hankitaan. Usein 

hankeprosessin käynnistäjä on eri kuin kiinteistön ja järjestelmien loppukäyttäjä. Tärkeää 

onkin, että tällöin loppukäyttäjien tarpeet tulevat kuulluksi hankkeen mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, jotta vaatimukset turvallisuusjärjestelmien toteutuksen tueksi 

olisivat mahdollisimman tarkkoja ja täsmällisiä. Näin voidaan minimoida käyttäjistä 

johtuvia muutos- ja lisätyötarpeita myöhemmin hankkeen aikana (Rasimus et al. 2019, 

s.10). 

Tarveselvitys aloitetaan laatimalla riskianalyysi, jonka tarkoituksena on selvittää 

kiinteistöön ja sen käyttäjiin kohdistuvat riskit, niiden todennäköisyys sekä vaikutukset. 

Näin saadaan yleiskäsitys siitä, minkälaisia suojautumistapoja kiinteistöön tarvitaan 

mahdollisten uhkien vähentämiseksi tai niiden kokonaan estämiseksi (Rasimus et al. 

2019, s.17-19). Tarveselvitystä jatketaan määrittelemällä turvallisuustaso, johon 

kiinteistössä pyritään. Turvallisuustasoa valittaessa on hyvä huomioida toimenpiteistä 

aiheutuvat vaikutukset turvallisuusjärjestelmän hankinta- ja käyttökustannuksiin, sekä 

lisäksi mahdolliset säästöt esimerkiksi toimintaan vaikuttavien häiriötekijöiden 

vähenemisen kautta. Lisäksi kiinteistön omistajalla tai loppukäyttäjillä voi olla omia 
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turvallisuustasovaatimuksia, kuten omat turvallisuusohjeet, liiketoiminnan turvaaminen 

tai imago (Rasimus et al. 2019, s.17-19; Liukkonen et al. 2014, s.10). 

Tarveselvitysvaiheessa tulee lisäksi ottaa huomioon lainsäädännön, viranomaisten ja 

vakuutusehtojen asettamat vaatimukset muun muassa henkilö- ja paloturvallisuudelle ja 

irtaimiston turvaamiseksi. Hankkeen jatkoa varten on hyvä luoda yhteinen toimintaohje, 

joka ottaa kantaa muun muassa hankkeen luottamuksellisuuteen, 

salassapitovelvollisuuksiin, tietoturvallisuuteen ja dokumenttien jakomenettelyyn 

(Rasimus et al. 2019, s.17-19). 

Tarveselvityksen pohjalta laaditaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman 

tarkoituksena on toimia jatkosuunnittelun ohjausasiakirjana sekä kuvata järjestelmät sillä 

tasolla, että se tukee omistajien ja loppukäyttäjien liiketoiminnallista päätöksentekoa. 

Hankesuunnitelma kuvaa hankittavien turvallisuusjärjestelmien käyttötarkoitusta, 

toimintoja, laajuutta, laatua, toimitusajankohtaa sekä ylläpitoa koskevat tavoitteet. 

Turvallisuusjärjestelmien hankesuunnitteluvaiheessa päätetään toteutettavista 

järjestelmistä, toteutettavista palveluista ja toiminnallisuuksista, järjestelmien 

ominaisuuksista ja varustelutasoista, laadittavasta dokumentaatiosta ja sen ylläpidosta 

sekä ylläpitoon liittyvistä vastuukysymyksistä. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään 

myös järjestelmien investointia, käyttöä ja ylläpitoa koskevat kustannusarviot, joiden 

avulla kiinteistön omistaja ja käyttäjä näkevät, miten järjestelmät vaikuttavat rahallisesti 

heidän liiketoimintoihinsa (Rasimus et al. 2019, s.10, s.20). 

Järjestelmien palveluista ja toiminnallisuuksista päätettäessä on syytä huomioida näiden 

toteuttamiseen tarvittavat eri järjestelmien väliset integraatiot. On hyvä määritellä ja 

dokumentoida eri järjestelmien väliset tarvittavat yhteydet sekä perustella ne luotavien 

toiminnallisuuksien kautta. Eri järjestelmien väliset integraatiot voivat kuitenkin hämärtää 

esimerkiksi vikatilanteissa järjestelmien välisiä vastuukysymyksiä, joten tarve taholle, 

joka vastaisi integroidun järjestelmäkokonaisuuden hallinnasta olisi tarpeellista. Jo tässä 

hankkeen vaiheessa olisi hyvä sitouttaa hankkeeseen tästä roolista vastaava taho. 

Roolin pystyisi hoitamaan esimerkiksi suunnittelija, järjestelmätoimittaja, IT-toimija tai 

kuka vain, jolla on roolin hoitoon tarvittava riittävä osaaminen ja kokemus. Roolia hoitava 

taho voisi toimia esimerkiksi rakennuttajan alaisuudessa ja tiiviissä yhteistyössä 

suunnittelun kanssa. Integroinnilla aikaansaadut toiminnat eivät saa vaarantaa henkilö- 

eikä paloturvallisuutta, mutta toisaalta niihin liittyvien määräysten tulee täyttyä. Siksi 

suunniteltavat toiminnat on syytä käydä hyvissä ajoin läpi vastaavan paloviranomaisen 

ja vakuutusyhtiön edustajan kanssa (Silver 2018, s.7-8; Liedes et al. 2018, s.111; Piikkilä 

& Sahlstén 2017, s.112-113; Liedes et al. 2017, s.111). 
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4.2 Turvallisuusjärjestelmien hankinta 

Turvallisuusjärjestelmien hankintoja voidaan tehdä kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa, 

kuten rakennusvaiheessa tai käytön ja ylläpidon aikana. Rakennushankkeeseen ryhtyvä, 

omistaja ja kiinteistön käyttäjä tekevät hankinnat yhdessä. Omistaja vastaa kiinteistön 

kaikkia käyttäjiä palvelevista hankinnoista. Tietyn käyttäjän omaa toimintaa palvelevista 

järjestelmähankinnoista vastaa hän itse yhteistyössä omistajan kanssa. Jos käyttäjätaho 

ei ole selvillä, tehdään hankintoja rakennusluvan, säädöksien ja mahdollisten omistajan 

turvallisuusohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että järjestelmien hankinnoista vastaavalla 

taholla on riittävä asiantuntemus tehtävässään, jotta luotaisiin edellytykset 

tarkoituksenmukaiselle ja puolueettomalle suunnittelija- ja urakoitsijavalinnalle (Rasimus 

et al. 2019, s.22-23). 

Turvallisuusjärjestelmäkokonaisuuden hankintaa voidaan hallinnoida eri tavoilla. 

Ensinnäkin hankinnat voidaan toteuttaa osana perinteistä sähköurakkaa taikka ne 

voidaan hankkia omana niin sanottuna turvaurakkanaan. Myös turvajärjestelmien eri 

osat esimerkiksi kaapeloinnit, sähköliitännät ja laitteet voidaan tehdä omina 

hankintoinaan. Toisaalta turvallisuusjärjestelmiä ei ole pakko ostaa itse, vaan ne voidaan 

hankkia palveluna, jolloin kuukausi- tai vuosimaksua vastaan saadaan 

turvallisuusjärjestelmien tuottama turvallisuuspalvelu. Tällöin myös palveluntoimittaja 

vastaa järjestelmien teknisestä käytettävyydestä ja toimivuudesta koko sopimuskauden 

ajan. Turvallisuusjärjestelmien hankinnassa on syytä huomioida eri hankintakriteerit 

kuten järjestelmien tekniset vaatimukset, tietoturva- ja luottamuksellisuusvaatimukset, 

takuut ja järjestelmän ulkonäköön liittyvät seikat. Turvallisuusjärjestelmät eivät ole 

kertahankinta, vaan niiden ylläpito, käyttö ja huolto vaativat myös resursseja. 

Järjestelmien koko elinkaari on huomioitava aina niihin liittyvässä päätöksenteossa 

(Rasimus et al. 2019, s.22-23, s.31-32). 

Itse turvallisuusjärjestelmän hankintojen lisäksi on myös huolehdittava sen suunnittelu- 

ja toteutustyön hankinnoista. Nämä on mahdollista hankkia yhdessä taikka erikseen. 

Hankintaprosessissa on hyvä varautua myös mahdollisiin valituksiin, joilla voi olla 

vaikutusta hankkeen aikatauluihin (Rasimus et al. 2019, s.22-23, s.31-32). 

Suunnittelu- ja urakointityöt hankitaan kilpailutuksella, jolloin tarjouspyynnöt lähetetään 

eri kandidaateille. Tarjouspyynnössä suunnittelijalle tai urakoitsijalle kuvataan selkeästi 

ja yksiselitteisesti hanke sekä työn sisältö ja rajat, kaupalliset ja juridiset tiedot sekä 

kaikki muut tiedot, joita hän tarvitsee tehdäkseen tarjouksen. Tarjouksista valitaan se, 

joka tuottaa laadullisesti tarkoituksenmukaisen lopputuloksen edullisesti. Hankinta 

voidaan tehdä tuntityönä, tavoitehinta- tai kokonaishintamallilla. Luvanvaraisia töitä 
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tehtäessä on tekijällä oltava siihen soveltuvat pätevyydet (Rasimus et al. 2019, s.24-26, 

s.30). 

4.3 Turvallisuusjärjestelmien suunnittelu 

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelun tarkoituksena on toteuttaa yksiselitteiset ja selkeät 

suunnitelmat. Turvallisuusjärjestelmän vaatimuksen suunnittelun lähtökohdaksi on 

määritelty aiemmin tarveselvityksessä ja hankesuunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa 

määritellään järjestelmien sisältö, rakenteet, ominaisuudet ja tuotteet. Sovittava on myös 

suunnitelmien turvallisuustaso ja salassapito. Olennaista on myös päättää, liitetäänkö 

turvallisuusjärjestelmät kiinteistön yleiseen tietoverkkoon vai tehdäänkö niille oma 

verkko. Suunnitelmien tulee täyttää standardien ja määräysten asettamat vaatimukset. 

Jos suunnittelutyö on hankittuna toteutuksesta erillisenä palveluna, tarvitsee 

suunnittelijan ensin tehdä niin sanotut urakkalaskentasuunnitelmat. Näiden 

suunnitelmien tarkoituksena on tuottaa riittävän laajuinen kuvaus toteutettavista 

turvallisuusjärjestelmistä, jotta myöhemmin kilpailutettavat urakoitsijat pystyvät näiden 

pohjalta tekemään järjestelmän toteutuksesta tarjoukset. Riippuen jo hankintavaiheessa 

tehdyistä valinnoista, urakkalaskentasuunnitelmat voidaan toteuttaa tarkoilla 

turvallisuusjärjestelmien tuotevalinnoilla, pelkillä ominaisuusvaatimuksilla taikka 

kokonaan ilman järjestelmiä, jolloin suunnitelmat pitävät sisällään vain kaapeloinnit ja 

sähköliitännät. Tuotevalinnoilla tehtävässä suunnittelussa sitoudutaan hyvissä ajoin jo 

tiettyihin tuotemerkkeihin. Ominaisuusvaatimuksilla tehtävä suunnittelulla pyritään 

pitämään suunnitelmat tässä vaiheessa tuotemerkki riippumattomina. Ilman järjestelmiä 

tehtävässä suunnittelussa sähkösuunnittelija suunnittelee vain liitännät ja kaapeloinnit ja 

järjestelmävalinnat- ja suunnittelu tehdään myöhemmin erikseen. 

Urakkalaskentasuunnitelmat ovat osa lopullista urakkalaskenta-aineistoa. 

Urakoitsijavalinnan jälkeen turvallisuusjärjestelmistä tehdään toteutussuunnitelmat. 

Mikäli hankkeessa on laadittuna urakkalaskentasuunnitelmat, laajennetaan näitä 

toteutussuunnitelmiksi. Toteutussuunnitelmien tarkoitus on yksiselitteisesti, 

yksityiskohtaisesti ja selkeästi kuvata turvallisuusjärjestelmät siten, että niiden pohjalta 

on järjestelmien toteutus käytännössä mahdollista. Tässä vaiheessa tehdään 

viimeistään turvallisuusjärjestelmien lopulliset tuotemerkkivalinnat (Rasimus et al. 2019, 

s.27-29, s.35). 

Mikäli turvallisuusjärjestelmä kokonaisuudessa on hyödynnetty järjestelmien välisiä 

integraatioita, on järjestelmien yhteensovittaminen syytä kuvata suunnittelussa I/O- tai 

väylätasolla standardeja väyläratkaisuja käyttäen. Tällä selkeytetään myös myöhempää 

urakkarajojen määrittelyä. Integroinnin vaikutukset järjestelmien myöhempiin 
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muutostöihin, ohjelmistopäivityksiin, huoltotöihin ja vikatilanteisiin tulee huomioida 

suunnitteluvaiheessa (Silver 2018, s.7-8). Lisäksi esimerkiksi paloilmoittimeen 

kytkettävistä ohjauksista ja muista paloteknisistä tai henkilöturvallisuuteen liittyvistä 

integroinneista tulee sopia hyvissä ajoin paikallisen pelastusviranomaisen kanssa ja 

kirjata ne paloilmoittimen toteutuspöytäkirjaan (Silver 2018, s.15). 

Integroidusta kokonaisuudesta vastaavan tahon on suunnitteluvaiheessa määriteltävä 

järjestelmien välisten integraatioiden reunaehdot eri suunnittelijoille esimerkiksi tiedon 

kirjoittamiseen ja lukemiseen sekä siirtoteihin liittyen. Olennaista on, että taho valvoo ja 

tarvittaessa ohjaa järjestelmäkokonaisuuden toimivuutta rakennushankkeeseen 

ryhtyvän edun mukaisesti (Silver 2018, s.11). 

Avoimessa ja hajautetussa järjestelmässä yhteistyötä eri suunnittelusektoreiden välillä 

tarvitaan paljon enemmän ja työnjaosta tulee myös sopia paremmin. Tällöin jonkun 

taloteknisen suunnittelijan on hyvä ottaa kokonaisvastuu rakennuksen teknisistä 

toiminnoista, joihin esimerkiksi sähkö- ja LVI-suunnittelijoiden työalueet kuuluvat. Tällä 

taholla on kokonaisnäkemystä rakennuksen toiminnasta ja uuden tekniikan tuomista 

mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Lisäksi hänen tulee ymmärtää uusien tekniikoiden 

tuomat lisävaatimukset laitteiden ja toimintojen yhteensopivuudelle (Piikkilä & Sahlstén 

2017, s.112). 

4.4 Turvallisuusjärjestelmien toteutus 

Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toteuttaminen on rakennushankkeissa tyypillisesti 

oma selkeä projektinsa, jossa on mukana eri toimijoita, kuten sähköasennus- ja 

lukitusliikkeet sekä turvallisuusjärjestelmien toimittajat. Turvallisuusjärjestelmän toteutus 

on riippuvainen myös muista urakoista. Näin ollen projektin hallinnan kannalta keskeisen 

tärkeää on, että muut urakat etenevät ja valmistuvat sovitun projektiaikataulun 

mukaisesti. Urakkarajaliitteen tulee määrittää yksiselitteisesti, mille osapuolelle kunkin 

toteutettavan osan hankintavelvoite ja siihen liittyvä työvelvoite kuuluu ja kenen 

päävastuulla on koko järjestelmän toteutus ja toimivuus. Eri turvallisuusjärjestelmien 

toteuttaminen on tyypillisesti luvanvaraista toimintaa. Esimerkiksi useat tilaturvallisuuden 

asennukset vaativat tekijältään Poliisihallituksen myöntämän elinkeinoluvan ja 

paloilmoitinasennukset ja -käyttöönotto taas Tukesin myöntämän pätevyystodistuksen. 

Olemassa on myös vapaaehtoisia sertifikaatteja ja hyväksyntöjä, jotka osaltaan pyrkivät 

kertomaan toimijan ammattitaidosta, kokemuksesta ja laadunhallinnasta (Rasimus et al. 

2019, s.11, s.36). 
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Turvallisuusjärjestelmän toteutusprojekti päättyy, kun järjestelmä luovutetaan tilaajalle 

toimivana kokonaisuutena. Projektin viimeistelyyn, luovutukseen ja vastaanottoon 

sisältyvät toteutuksen laadunvarmistus, järjestelmän loppudokumentaation 

toteuttaminen ja tarkastaminen, järjestelmän toimintojen testaus ja dokumentointi, 

käyttöohjeiden laadinta ja käyttökoulutuksesta sopiminen, taloudellinen loppuselvitys ja 

vastaanottopöytäkirjan laatiminen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai loppukäyttäjän 

tehtävä on myös määritellä tarvittava järjestelmän käyttäjäorganisaatio (Rasimus et al. 

2019, s.39-40). 

Mikäli turvallisuusjärjestelmien integraation kokonaisuudesta vastaamassa on 

suunnittelussa ollut oma taho, on kyseisen tahon luontevaa myös jatkaa työtänsä 

toteutusvaiheessa. Hän valvoo, että integraatioihin liittyvät toimijat ymmärtävät, mitä 

rajapintoja heidän toimittamiltaan järjestelmiltä edellytetään ja että vaatimukset ja 

toiminnallisuudet toteutetaan suunnitellulla tavalla suunnitellussa aikataulussa. Hänen 

tehtävänään on helpottaa toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä varmistaa, ettei 

järjestelmien välille synny päällekkäisyyksiä. Tahon voi olla perusteltua osallistua myös 

järjestelmäkokonaisuuden integraatiotestauksiin (Silver 2018, s.11-12). 

4.5 Turvallisuusjärjestelmien käyttö ja ylläpito 

Turvallisuusjärjestelmien käyttö sisältää kaikki ne tehtävät ja huomioon otettavat asiat, 

jotka takaavat järjestelmien oikeanlaisen toiminnan. Käyttäjät tulee perehdyttää 

turvallisuusjärjestelmien ominaisuuksiin ja toimintoihin järjestämällä heille riittävin 

väliajoin käyttökoulutuksia. Käyttäjiä varten tulee olla olemassa turvallisuusjärjestelmien 

käyttöohjeet. Käyttäjien tulee ymmärtää, miten heidän tulee toimia erilaisissa hälytys-, 

häiriö- ja vikatilanteissa (Rasimus et al. 2019, s.45). 

Turvajärjestelmät on pidettävä käyttökunnossa niiden koko elinkaarensa ajan. 

Elinkaarensa aikana, järjestelmille tehdään tyypillisesti ylläpitävää ja korjaavaa huoltoa 

sekä muutoksia ja laajennuksia. Lisäksi järjestelmän ohjelmistoihin tehdään päivityksiä 

ja muutoksia. Turvallisuusjärjestelmien luotettavan toiminnan kannalta on tärkeää, että 

elinkaaren hallinta on suunniteltu, ja että sovittuja toimintamalleja myös noudatetaan. 

Turvallisuusjärjestelmien suunnitelmallinen ylläpito pitää tyypillisesti sisällään ennakko- 

ja vikahuoltoja, ohjelmistopäivityksiä sekä toimivuuden seurantaa. Näiden 

toteuttamisesta ylläpidosta vastaava taho tyypillisesti sopii ulkoisien toimijoiden kuten 

huoltoliikkeen tai järjestelmätoimittajan kanssa. Ennakkohuolloilla pyritään ennalta 

sovituin väliajoin tarkastamaan järjestelmien kunto ja näin ylläpitämään niiden 

toimintakykyä. Vikahuolloilla pyritään reagoimaan vikatiloihin ja tekemään toimenpiteet, 

joilla järjestelmät palautetaan normaaliin tilaan. Järjestelmille on myös saatavissa 
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vikadiagnostiikkaa, jolloin niiden kuntoa on mahdollista seurata etänä internet-verkon 

välityksellä erillisistä valvomoista. Näin voidaan tehostaa niin ennakkohuoltoa kuin 

vikahuoltoakin. Järjestelmien ohjelmistoja päivitetään säännöllisin väliajoin, jotta niiden 

uudet toiminnallisuudet saataisiin käyttöön, ja että niiden toiminta varmistuisi ympäristön 

esimerkiksi uusien käyttöjärjestelmien kanssa. Tärkeää on, että kaikki tehdyt 

ylläpidolliset toimenpiteet kirjataan yhteen yhteiseen huoltokirjaan, josta kaikki ylläpitoon 

osallistuvat osapuolet pystyvät nämä tiedot löytämään. Huoltokirja voi olla sähköinen 

järjestelmä. Turvallisuusjärjestelmien muutostöiden yhteydessä tulee muistaa päivittää 

myös niiden dokumentaatio ajan tasalle. Ajantasainen dokumentaatio helpottaa jatkossa 

turvallisuusjärjestelmien käyttöä ja huoltoa sekä ylläpitopalveluiden kilpailutusta ja 

hankintaa (Rasimus et al. 2019, s.12, s.46-48). 

Etävalvomoista on mahdollista seurata erilaisia järjestelmien hälytystietoja. On hyvä 

kuitenkin muistaa, että paloilmoitusjärjestelmän palohälytystiedot liitetään lain 

hätäkeskustoiminnasta mukaan erilliseen hätäkeskukseen, missä niiden valvonta ja 

reagointi on hallitusti toteutettu. Paloturvallisuutta parantavien laitteiston kunnossapitoon 

liittyvät velvoitteet ja vaatimukset voivat perustua lainsäädäntöön tai standardien tuomiin 

velvoitteisiin. 

Pelastuslain mukaan palontorjuntatekniikan laitteet on pidettävä toimintakuntoisena 

sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Palotorjuntatekniikan ylläpidosta 

vastuun kantaa laitteistoille nimetty haltija. Palontorjunnan laitteistojen asianmukainen 

kunto on pystyttävä aina varmistamaan. Asianmukaisuus toteutuu nimeämällä ja 

kouluttamalla laitteistolle sen hoidosta vastuullinen henkilö ja laatimalla laitteistolle 

laitteistotoimittajan huolto-ohjeisiin perustuva kunnossapito-ohjelma. 

Paloilmoitusjärjestelmien toteuttamisesta sekä huollosta vastaa Tukesin hyväksymä 

paloilmoittimien asennusliike. Viranomaismääräyksenä oleville laitteistoille voi lisäksi olla 

velvoitteena tehdä kolmannen osapuolen tarkastuksia tietyin väliajoin (Rasimus et al. 

2019, s.50; SPEK 2019, s.5; Pylkkänen 2018, s.30). 

Järjestelmäkokonaisuuden integroinnit asettavat käytölle ja ylläpidolle lisävaatimuksia. 

Integroitujen järjestelmien väliset riippuvuudet ja vastuualueet tulevat olla selkeät ja 

dokumentoidut, jotta hallinta pysyy mahdollisten vikatilanteiden, muutos- ja huoltotöiden 

ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Käyttöhenkilöstön tulee saada selkeää tietoa 

vikatilanteista ja heidän tulee tietää, miten toimia tässä tilanteessa. Muutos- ja 

huoltotöiden sekä päivitysten yhteydessä on huomioitava toimenpiteiden vaikutukset 

koko integroituun kokonaisjärjestelmään. Vastuutahon nimeäminen vastaamaan 

kokonaisuuden toiminnasta voi olla tässäkin vaiheessa perusteltua. Tietoturvallisuuteen 

liittyen on syytä kiinnittää huomiota ainakin käyttöoikeuksien tasojen hallintaan, 
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henkilötietojen käsittelyyn, varmuuskopiointiin, käyttökoulutukseen sekä oikeaan 

toimintaa vikatilanteissa (Silver 2018, s.12-13). 

4.6 Viranomaisten rooli  

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaan vastuu rakennushankkeesta on 

rakennushankkeeseen ryhtyvällä ja hänen on huolehdittava, että rakennus rakennetaan 

sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Vaatimusten täyttyminen 

todetaan suunnitelma-asiakirjoista rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Suunnitelma-

asiakirjojen laajuus arvioidaan kohdekohtaisesti. Erityissuunnitelmien ja selvitysten 

laajuus riippuu siitä, kuinka paljon käytetyt kuormitukset, suunnitteluratkaisut ja käytetyt 

suunnitteluperusteet poikkeavat voimassa olevista määräyksistä. Suunnitelmat tulee 

laatia Ympäristöministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti. 

Mikäli rakennukseen tai sen palo-osastoon asennetaan automaattinen 

sammutuslaitteisto, voidaan sallia lievennyksiä koskien rakennuksen 

enimmäiskerrosaloja, henkilömääriä, kantavia rakenteita, osastokokoja, osastoivia 

rakennusosia, sisäpuolisia pintoja, ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopintoja, kulkureitin 

pituuksia ja uloskäytävien lukumäärää (Jantunen 2017). Näin ollen siis, 

paloturvallisuusjärjestelmät eivät perustu viranomaisvaatimuksiin, vaan niiden tarve 

syntyy kohdekohtaisista, esimerkiksi arkkitehtonisista tai tilojen toiminnallisista, 

tavoitteista ja ratkaisuista. Toisinaan tämä asia ei näyttäydy kaikille toimijoille aivan 

selkeänä, vaan saatetaan uskoa, että paloturvallisuuslaitteistot toteutetaan määrättynä 

vaatimuksena. 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja 

neuvonnasta sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan säännöksiä ja 

määräyksiä. Rakennusvalvonta päättää ja määrittää rakennuslupien ehdot ja riippuen 

rakennushankkeen vaativuudesta rakennuslupa-asiakirjoissa voidaan edellyttää 

paloturvallisuussuunnitelmaa (palotekninen selvitys), paloturvallisuusselvitystä sekä 

paloteknisiä erityissuunnitelmia. Paloturvallisuussuunnitelmassa esitetään, miten 

voimassa olevissa määräyksissä esitetyt vaatimukset on toteutettu. Rakennusluvan 

käsittelyvaiheessa rakennuslupaviranomainen voi tarvittaessa pyytää 

pelastusviranomaiselta lausuntoja, joissa otetaan kantaa muun muassa palo- ja 

henkilöturvallisuuteen sekä pelastushenkilöstön mahdollisuuksiin toimia onnettomuuden 

sattuessa. 

Pelastusviranomainen toimii rakennuksen suunnitteluvaiheessa ohjaavana tahona, 

asiantuntijana ja lausunnonantajana, ottaen kantaa operatiivisen toiminnan tarpeiden 
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määrittelyyn. Paloturvallisuuslaitteistojen sijoitteluun ja toteutukseen puuttuminen ei 

kuulu pelastusviranomaisen tehtäviin. Rakennusvalvontaviranomainen konsultoi 

tarvittaessa pelastusviranomaista, joka tällöin tarvittaessa konsultoi myös 

tarkastuslaitoksia teknisiin yksityiskohtiin liittyen. Paloturvallisuussuunnittelun perusteet 

hyväksytetään pelastusviranomaisella. Toteutuspöytäkirja ja suunnitelmat ovat 

pyydettäessä esitettävä alueen pelastusviranomaiselle valvontaa varten. Esimerkiksi 

paloilmoitinhankkeissa haltijan edustaja laatii, toimittaa ja esittää suunnittelun 

alkuvaiheessa paloilmoittimen elinkaarikirjassa mainitut perusmäärittelyt, operatiiviset 

vaatimukset ja muut vaatimukset paikalliselle pelastusviranomaiselle. 

Pelastusviranomainen voi myös ottaa kantaa sammutuslaitteistosuunnitelman 

perusteisiin. Hän voi myös antaa lausunnon savunpoistosuunnitelmaan, merkki- ja 

turvavalaistussuunnitelmaan sekä rakennusautomaatiosuunnitelmaan (Topten-

ohjausryhmä 2020). Rakennusvalvonta- tai pelastusviranomainen ei tarkasta 

suunnitelmaa vaan ainoastaan varmistuu sen pätevyydestä ja lainmukaisuudesta. 

Vastuu suunnitelman kelvollisuudesta on sen laatijalla (Turunen 2012, s.15). 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaisessa aloituskokouksessa 

rakennushankkeeseen ryhtyvä neuvottelee rakentamista koskevan suunnitelman 

lähtökohdista rakennusvalvontaviranomaisen kanssa ja kokouksen pöytäkirjaan 

merkitään muun muassa viranomaisvalvonnan tehtävät sekä tarvittavien katselmusten 

määrä. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on lähinnä katselmusten avulla todeta, onko 

toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty, ja onko havaittujen 

epäkohtien ja puutteiden pohjalta edellytetyt toimenpiteet suoritettu. Mikäli 

rakennusvalvontaviranomainen on sitä edellyttänyt, voi pelastusviranomainen antaa 

tarvittaessa ohjausta paloturvallisuuden käytännön ratkaisujen toteuttamiseksi. Vastuu 

toteuttamisen yksityiskohdista kuuluu kuitenkin laitteiston suunnittelijalle ja 

asennusliikkeelle (Turunen 2012, s.15). 

Rakennuksen käyttöönottotarkastuksen ja päätöksen rakennuksen käyttöönotosta tekee 

aina rakennusvalvontaviranomainen. Pelastusviranomainen suorittaa erityisen 

palotarkastuksen, mikäli rakennusvalvontaviranomainen on sitä pelastusviranomaisen 

esityksestä edellyttänyt lupaehdoissa tai aloituskokouksen pöytäkirjassa. Erityisestä 

palotarkastuksesta tehdään lausunto, jossa esitetään ovatko pelastustoiminnan 

edellytykset ja henkilöturvallisuus, esimerkiksi paloteknisten laitteistojen osalta, otettu 

huomioon ja toteutettu rakennusluvassa ja suunnitelmissa esitetyllä tavalla. 

Sammutuslaitteistoille ja paloilmoittimelle käyttöönottotarkastuksen suorittaa niiden 

asentanut taho ja varmennustarkastuksen suorittaa tarkastuslaitos. 
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Tarkastuslaitoksen tehtävä on käyttöönoton, määräaikaistarkastusten sekä 

laitemuutosten yhteydessä tarkastaa laitteiston soveltuvuus kohteeseen ja todeta, miltä 

osin laitteisto täyttää standardin vaatimuksia tai vastaa lähtötiedoissa esitettyjä 

suunnitteluperusteita. Tarkastuslaitos laatii tarkastuksesta pöytäkirjan ja antaa 

tarkastuksen perusteella korjausmääräyksiä. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan 

rakennusvalvonnalle ja pelastusviranomaiselle. Tarkastuslaitoksella on velvollisuus 

ilmoittaa havaitsemistaan vakavista puutteista pelastusviranomaiselle. 

Pelastusviranomainen valvoo korjausmääräysten noudattamista osana palotarkastuksia 

ja toteuttaa asiakirjavalvontaa. Paloilmoittimen omistajalla on vastuu sammutus- ja 

pelastustoimintaa helpottavien laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. 

Pelastusviranomainen voi myös mahdollisissa ongelmatilanteissa hankkia lisätietoa 

tarkastuslaitoksilta. Rakennusvalvonta- tai pelastusviranomaisen tehtävä ei ole valvoa ja 

arvioida tarkastuslaitosten toimintaa, vaan se tehtävä kuuluu Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto Tukesille (Topten-ohjausryhmä 2020; Sisäasiainministeriön määräys 

A:60 1999). 
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5. PALOTURVALLISUUDEN TOTEUTUMINEN 
NYKYRAKENTAMISESSA 

Tässä luvussa kuvattujen teemahaastatteluiden tavoite oli selvittää mahdollisimman 

laajasti, minkälaista paloturvallisuutta tukevaa teknologiaa markkinoilta löytyy, miten 

integroidut turvallisuusjärjestelmät toteutetaan sekä minkälaisia haasteita toteutuksiin on 

liittynyt. Teemahaastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen 

haastattelut toteutettiin ennen tämän diplomityön alkua kesäkuun ja syyskuun välisenä 

aikana kesällä 2019. Tähän tutkimukseen tulokset on koottu haastatteluista tehtyjen 

muistioiden ja haastattelujen yhteydessä kerätyn materiaalin avulla. Toisessa vaiheessa 

haastattelut oli strukturoitu tarkemmin ja niillä täydennettiin ensimmäisen vaiheen 

haastatteluja. Toisen vaiheen haastattelut toteutettiin diplomityöprojektin aikana 

loppuvuodesta 2019 sekä alkuvuodesta 2020. 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Teemahaastattelut toteutettiin puolistrukturoituina keskustelunomaisina tilanteina, joissa 

käytiin läpi ennalta suunniteltuja aihealueita. Puolistrukturoidulle menetelmälle on 

ominaista, että jokin tai jotkin haastattelun näkökohdat on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. 

Haastatteluissa esitetään tarkkojen kysymysten sijasta edeltä käsin pohdittuja 

aihealueita, joiden perusteella olennaiset asiat pyrittiin tunnistamaan. (Hirsijärvi et al. 

2009, s.47) Jokaisesta haastattelusta laadittiin muistio. Haastattelumuistioita analysoitiin 

laadullisella temaattisella analyysimenetelmällä, jolla muistioista pyrittiin löytämään 

aineiston keskeiset teemat sekä jäsentelemään muistioiden informaatiosisältöä 

teemoittain. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat määrittelevät keskeiset teemat. 

Aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. Alustavan ryhmittelyn 

jälkeen aineistosta aletaan etsiä varsinaisia teemoja ja tiettyä teemaa kuvaavia 

näkemyksiä (Tuomi et al. 2018). Tarkoitus on, ettei yksittäisten yritysten vastaukset erotu 

tuloksista. Asioiden merkittävyyttä lisää se, että ne esiintyivät useamman yrityksen 

vastauksissa. Metodilla ei tavoiteta objektiivista totuutta ja on hyväksyttävä, että tulokset 

ovat viitteellisiä tai kuvaavat mahdollisesti vain osaa ilmiöstä. 

Temaattinen analyysi toteutettiin seuraavan kuvauksen mukaisesti (Tuomi et al. 2018): 

1. Aineiston pelkistäminen, jossa aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen 
pois. 

2. Ryhmitellään samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ja järjestetään aineisto 
potentiaalisiin teemoihin. 
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3. Tarkistetaan, että aineisto sopii teemoihin. 

4. Määritellään ja nimetään teemat. 

5. Kirjoitetaan yhteenveto 

5.2 Aineistonkeruu 

Teemahaastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen 

haastatteluihin valittiin harkinnanvaraisesti 9 yritystä, jotka edustivat turvallisuus- ja 

paloturvallisuusjärjestelmien laitevalmistajia ja -toimittajia sekä 

paloturvallisuussuunnittelun edustajia. Tutkimuksessa tutustuttiin myös 6Aika-

hankkeeseen, joka pilotoi kiinteistön olosuhdeanturoinnin ja digitaalisen kaksosen 

hyödyntämismahdollisuuksia. Haastateltavia oli yhteensä 14 henkilöä. Yritysten 

joukkoon valittiin alan suurempia toimijoita sekä myös pienempiä ja uudempia yrityksiä.  

Ensimmäisen vaiheen haastatteluihin osallistuneet yritykset olivat: 

 Abloy Oy 

 Caverion Suomi Oy 

 Hedengren Security 

 Meluta Oy 

 Schneider Electric 

 Siemens Oy 

 Stanley Security 

 Stera Technologies Oy 

 Granlund Oy 

 6AIKA - Energiaviisaat kaupungit –hanke 

Viidelle yritykselle järjestettiin lisäksi toinen haastattelukierros, jossa keskustelun 

teemoja ja aiheita oli tarkennettu ensimmäisen vaiheen haastattelujen tulosten 

perusteella. Näiden yritysten lisäksi haastateltiin Etelä-Karjalan Pelastuslaitosta sekä 

Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan tutkimusryhmää, joka tutkii olosuhdedatan 

hyödyntämistä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa sekä kehittää 

antureita, tiedon keräämistä ja tallennusta. Ensimmäisen vaiheen haastatteluissa 

mukana olleiden lisäksi toisen vaiheen haastatteluihin osallistui 2 uutta asiantuntijatahoa 

ja 4 uutta henkilöä. Toisessa vaiheessa haastatteluihin osallistuneita tahoja olivat: 

 Caverion Suomi Oy 
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 Siemens Oy 

 Schneider Electric 

 Granlund Oy 

 Stanley Security 

 Etelä-Karjalan Pelastuslaitos 

 Tampereen yliopisto, Ohjelmistotekniikan tutkimusryhmä / Pori 

Yrityksiä haastateltiin yksi kerrallaan ja aiemmissa haastatteluissa käyty keskustelu 

saattoi ohjata tulevien haastatteluiden suuntaa ja sisältöä. Haastatteluihin osallistui 

haastattelijan roolissa Tampereen Yliopiston ja SPEKin edustajat. Haastateltavina oli 

puolestaan monipuolisesti turvallisuustekniikan alan asiantuntijoita, joiden 

ammattinimikkeitä olivat toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja, tuotepäällikkö, 

myyntiryhmäpäällikkö, projektipäällikkö ja suunnittelija. 

Kaikki haastattelut dokumentoitiin siten, että jokainen haastattelijan roolissa oleva 

henkilö kirjasi omat kirjalliset muistiinpanot käydyn keskustelun pohjalta. Näiden 

muistiinpanojen pohjalta luotiin lopulta yksi yhteinen muistio jokaisen yrityksen 

teemahaastattelusta erikseen. 

Tutkimusta ja sen tuloksia esiteltiin myös kahdessa syksyn 2019 turvallisuutta 

koskevassa ajankohtaistapahtumassa. Näiden yhteydessä toteutettiin vapaamuotoisia 

palavereja, joista kerätyt havainnot ja kommentit on sisällytetty tutkimuksen tuloksiin. 

5.3 Ensimmäisen vaiheen teemahaastattelut 

Haastateltaville jaettiin ennen haastattelua tutkimushankeen ja haastattelun tavoitteita 

sekä keskustelun teemoja esittelevä ennakkomateriaali. Ennakkomateriaalin muoto oli 

kaikille sama, eivätkä vastaukset olleet sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan 

haastateltavat pystyivät vastaamaan niihin omin sanoin. Kaikille haastateltaville ei 

kuitenkaan esitetty samoja kysymyksiä. 

Haastattelu jakaantui kahteen teemaan. Ensimmäinen teema käsitteli uusien 

teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia paloturvallisuuden parantamiseksi. 

Tavoitteena oli kartoittaa uusia markkinoilta löytyviä teknologioita, laitteita ja järjestelmiä 

sekä niiden ominaisuuksia. Tämä pitää sisällään myös eri järjestelmien väliset 

integraatiot. Toinen teema oli paloturvallisuusjärjestelmien hallinta rakennushankkeissa. 

Tällä tarkoitetaan järjestelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyviä 

haasteita. Tavoite oli kartoittaa erilaisia ongelmia, joita näihin järjestelmähankkeen 
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vaiheisiin liittyy sekä myös mahdollisia ratkaisu- ja kehitysehdotuksia, joilla toimintaa 

voitaisiin parantaa ja ongelmia poistaa. 

Haastatteluiden tulokset dokumentoitiin 10 erilliseen muistioon, joiden keskeiset 

havainnot ja näkemykset on esitetty kohdissa 5.3.1 ja 5.3.2. Haastatteluissa kerätty 

järjestelmiin ja palveluihin liittyvää teknistä tietoa on raportoitu myös kappaleessa 2. 

5.3.1 Teknologiset mahdollisuudet 

Haastatteluissa nousi esille runsaasti tietoa markkinoilla olevasta 

paloturvallisuusteknologisesta tarjonnasta ja uusista mahdollisuuksista. Koettiin, että 

datan hallinta ja sen ympärille syntyvät teknologiat ovat liiketoiminnan kulmakivet 

tulevaisuudessa. Kiinteistön olosuhdeanturoinnin tuottaman datan hyödyntäminen 

paloturvallisuuden parantamiseksi nousi myös esille haastatteluissa. 

Eri teknologiat antavat mahdollisuuksia hyödyntää dataa. Järjestelmiä voidaan hallita 

yhä useammin esimerkiksi pilvipalveluiden välityksellä, mikä avaa mahdollisuuksia 

paloturvallisuuden edistämiselle. Esimerkkinä tästä esitettiin paloilmoitinjärjestelmä, jolle 

on kehitetty tietopankki pilvipalveluun. Pilvipalvelusta voidaan seurata trendikäyriä 

esimerkiksi ilmaisimien likaisuudesta. Datan avulla voidaan näin ollen ennakoida 

huollontarvetta. Ilmaisimien tarkastuksia voidaan suorittaa esimerkiksi mobiilisti. Myös 

laajemminkin vanhojen paloturvallisuusjärjestelmien käyttöpotentiaalin lisääminen 

digiteknologian avulla nähtiin mahdollisuutena. Järjestelmien käytettävyys nostettiin 

tärkeäksi laatutekijäksi, jolla on erityisesti merkitystä järjestelmäinvestointeja 

mietittäessä. Olemassa on myös sähköisiä huoltokirjajärjestelmiä, joilla on mahdollista 

tehostaa käyttö- ja ylläpitotoimintaa mahdollistaen muun muassa 

kunnossapitoseurannan ja raportoinnin. 

Haastatteluissa nousi esille eri järjestelmien uudet integraatiomahdollisuudet ja niiden 

mahdollistama paloturvallisuuden kehittäminen. Esimerkiksi paloilmoitin voidaan 

yhdistää poistumisvalaistukseen siten, että paloilmaisimen sijaintitiedon avulla voidaan 

estää mahdollisuus, että poistumisvalot opastaisivat poistujaa kohti tulipaloa. Valojen 

värien merkitystä hätätilanteessa myös pohdittiin. Nykyisen kiinteistöjen kaksinkertaisen 

valaistusjärjestelmän sijasta pohdittiin mahdollisuutta, että kiinteistössä olisikin vain yksi 

valaistusjärjestelmä, joka muuntuisi palvelemaan myös hätätilanteen valaisutarpeita 

hyödyntäen lisäksi toista varavirtalähdettä. 

Myös kameravalvonnan tuottaman kuvamateriaalin laajemmassa hyödyntämisessä 

nähtiin potentiaalia paloturvallisuuden edistämiseksi perinteisen murtovalvonnan 

näkökulman lisäksi. Turvallisuustoimijoiden keskuudessa tämän hetken uutena 
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ajatuksena nähdään analytiikan hyödyntäminen ihmismassavirtojen ja jonojen 

muodostumisen arviointiin. Myös äänen tunnistusta voitaisiin hyödyntää laajemmin 

paloturvallisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi sähköviasta lähtevä purkausääni voidaan 

tunnistaa. Äänellä voitaisiin tukea muun muassa kameroilla tuotettua kuvamateriaalia. 

Myös esimerkiksi paloilmoittimen on mahdollista tunnistaa toisen ilmoittimen hälytysääni. 

Äänen avulla voitaisiin myös tarkentaa esimerkiksi evakuoinnin tilannekuvaa saamalla 

parempi kuva tilanteen vakavuudesta sekä ihmisten sijainnista rakennuksessa. 

Haastatteluissa esille nousi myös virtuaalisten toteutusympäristöjen mahdollisuudet. 

VR/AR-demot ovat hyvä keino saada ihmiset kiinnostumaan uusista mahdollisuuksista 

ja lisätä heidän ymmärrystänsä paloturvallisuusasioissa. Myös kolmiulotteiset 

rakennusten mallit tarjoavat runsaasti erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia 

paloturvallisuudenkin näkökulmasta. 

Uutena kehitysajatuksena haastatteluissa nousi esille niin sanottu turvakeskus, josta 

olisi mahdollista ohjata kriisitilannetta kiinteistöstä ja tulipalotilanteesta kerätyn datan 

avulla. Lisäksi tulisi olla olemassa jonkinlainen portaali, jonne tätä tietoa kerätään. 

Operatiivisen paloturvallisuustoiminnan kehittämiseksi uusia mahdollisuuksia nähtiin 

robotiikan, dronien ja infrapunaohjattujen vesitykkien laajemmassa hyödyntämisessä. 

Uusina paloturvallisuuden uhkina nähtiin suurten akustojen luoma paloturvallisuusriski, 

ja sen riittävä huomioonottaminen. 

5.3.2 Paloturvallisuuden hallinta rakennushankkeissa 

Toinen haastattelujen teema oli paloturvallisuusjärjestelmien hallinta. Haastatteluissa 

käsiteltiin paloturvallisuuden järjestelmien elinkaaren eri vaiheita sekä eri tahoja, jotka 

osallistuvat järjestelmän hallintaan. Teemaa käsitellään esille tulleiden ongelmien ja 

niihin liittyvien ratkaisuehdotusten sekä nykytilannetta parantavien kehitysehdotusten 

kautta. 

Tiedon tarve 

Haastateltavat kokivat, etteivät rakennushankkeen osapuolet täysin ymmärrä 

paloturvallisuuden merkitystä. Perinteinen turvallisuus, lukitus ja paloturvallisuus voivat 

olla hankkeissa eriytettyinä toisistaan. Paloturvallisuutta ei mielletä selkeästi osaksi 

rakennuksen kokonaisturvallisuutta. Paloturvallisuutta ei myöskään onnistuta näkemään 

bränditekijänä ja paloturvallisuuden myyntipuheet ovat vanhakantaisia. 

Haastatteluista nousi esille rakennushankkeeseen ryhtyvän puutteelliset tiedot 

paloturvallisuuden järjestelmistä, uuden teknologian mahdollisuuksista sekä 

järjestelmien hankintaan liittyvien prosessien hallinnassa. Tarpeita ja vaatimuksia, jotka 
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liittyvät eri järjestelmien välisiin rajapintoihin ja yhteensopivuuteen ei ymmärretä riittävän 

hyvin, mikä vaikeuttaa tai mahdollisesti estää toimivan ja luotettavan 

järjestelmäintegraation toteutumisen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän koettiin 

tarvitsevan lisää tietoa paloturvallisuuden ratkaisuista sekä tukea 

paloturvallisuusjärjestelmien toteutukseen. 

Haastatteluissa kävi myös ilmi, ettei loppukäyttäjä ole yleensä mukana 

paloturvallisuuteen liittyvien tarpeiden määrittelyissä, tai järjestelmien ja siihen liittyvien 

palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennuksen loppukäyttäjät sekä 

rakennuksen omistajat tulisi saada vahvemmin mukaan hankkeen alkuvaiheen 

keskusteluun ja heillä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. 

Loppukäyttäjille tulisi olla olemassa helposti ymmärrettävää tietoa ja tukea kiinteistön 

paloturvallisuuteen liittyvistä ratkaisuista ja mahdollisuuksista. Haastatteluissa tuli esille, 

että paloturvallisuuteen liittyvät asiat eivät aina kiinnosta omistajia tai käyttäjiä. 

Helpommin saatavilla olevalla tiedolla olisi varmasti mahdollista lisätä loppukäyttäjän 

kiinnostusta turvallisuutta koskevia uusia ratkaisuja, palveluja ja mahdollisuuksia 

kohtaan. Toteutus saadaan vastaamaan paremmin loppukäytön asettamia tavoitteita, 

jos omistaja ja käyttäjä ovat mukana prosessissa, ja seuraavat toiminnallisuuksien ja 

niihin liittyvien palveluiden kehittymistä. 

Suunnittelun alussa tulisi selvittää, mitä kaikkea kuuluu paloturvallisuuteen, mitä 

paloturvallisuudessa tulee nykyään ottaa huomioon, ja minkälaisia järjestelmiä ja 

palveluita on tarjolla toteuttamaan halutut toiminnallisuudet. Alalle tarvitaan käytänteitä, 

joilla uusista teknologioista ja mahdollisuuksista saadaan luotettavaa tietoa. 

Paloturvallisuuteen liittyvä selvitystyö tulisi liittyä muiden turvallisuusjärjestelmien 

kehittämiseen. 

Järjestelmien hyvä käytettävyys koettiin keskeiseksi laatutekijäksi arvioitaessa 

järjestelmäinvestointeja. Käytettävyys on kuitenkin toteutunut monissa hankkeissa 

huonosti johtuen useista eri syistä. Hankkeissa tulisi myös käydä läpi, miten käytettävyys 

vaikuttaa järjestelmien hallintaan, ylläpitoon sekä hankinta- ja käyttökustannuksiin. 

Nykyisille rakennushankkeille ominainen piirre on kiire, joka johtaa laatuongelmiin 

suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä tiedostetusti tai tiedostamattomasti tapahtuviin 

heikennyksiin käytettävyydessä. 

Järjestelmäkokonaisuuden pirstaloituminen 

Useissa haastatteluissa tuotiin esille, että järjestelmäkokonaisuuden pirstaloituminen 

suunnittelun ja hankintavaiheen yhteydessä on johtanut monenlaisiin ongelmiin. 

Keskeisenä syynä pirstaloitumiseen nähdään esisuunnittelun laiminlyönti. Esisuunnittelu 



44 
 

tulisi sisältää heti alkuvaiheessa tarvekartoituksen, jonka perusteella määräytyvät halutut 

toiminnallisuudet. Kun selkeitä kohdekohtaisia toiminnallisuusvaatimuksia ei ole, ei ole 

perusteita uusien teknologioiden arvioimiselle ja suunnittelu ohjautuu helposti vanhoihin 

toimintamalleihin ja ratkaisuihin. Esisuunnittelu toteutetaan usein myös kopioimalla 

ratkaisuja aikaisemmista hankkeista ilman, että niiden soveltuvuutta kyseessä olevaan 

kohteeseen tarkastetaan. Kopioidut osaratkaisut eivät automaattisesti muodosta 

toimivaa kokonaisuutta. Yhteensopimattomien ratkaisujen integrointi hankkeen 

myöhäisemmässä vaiheessa on vaikeaa ja johtaa helposti pirstaleiseen ratkaisuun. 

Kopioinnin sijaan ratkaisujen tulisi olla kohteeseen ja vaadittuihin toiminnallisuuksiin 

suunniteltuja. 

Hankintasopimusten yhteydessä rakennusliike jakaa integroidut järjestelmät usein 

toteutusvaiheen tavoitteita, ja järjestelmän hankintakustannuksia, optimoivalla tavalla. 

Järjestelmän osat kilpailutetaan erikseen, ja toteutusvaiheen näkökulmasta 

kustannustehokkainta ratkaisua tavoiteltaessa yksittäiset komponentit korvataan 

hankintahinnaltaan edullisemmilla. Tämä tapahtuu usein ilman ymmärrystä ja 

kokonaiskuvaa siitä, miten laitevalinnat ja tekniset ratkaisut vaikuttavat vaadittujen 

toiminnallisuuksien toteutumiseen, järjestelmän luotettavuuteen tai rakennuksen käytön 

aikaisiin kustannuksiin. Nämä seikat eivät usein edes ole rakennusvaiheen toteutuksesta 

vastaavien tahojen intresseissä. Haastatteluissa tuotiin esille, että jokaisen 

suunnitelmissa esitetyn järjestelmäkomponentin muutos täytyisi hyväksyttää sellaisella 

taholla, joka kykenee kuvaamaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle muutoksen 

vaikutukset järjestelmän toimintaan, ominaisuuksiin, luetettavuuteen sekä 

elinkaarikustannuksiin. Tällaiseksi tahoksi esitettiin esimerkiksi talotekninen suunnittelija 

tai laitetoimittaja. 

Järjestelmäintegroinnin toteutus 

Järjestelmien integroinnin tarve määrittyy haluttujen toiminnallisuuksien pohjalta. 

Integroinnin tarve ja laajuus tulisi kartoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Integroidun järjestelmän ohjaus olisi myös tuotava mukaan suunnitteluun riittävän 

ajoissa. 

Esisuunnitteluun olisi tuotettava uusia työkaluja. Ehdotettiin, että esisuunnittelussa pitäisi 

luoda ensin alusta ja sen rajapinnat. Tämän jälkeen valittaisiin toimijat liittymään 

alustaan, jotka parhaiten palvelevat kiinteistön käyttöä. Hankinnat määriteltäisiin 

järjestelmätasolla ja sen jälkeen katsottaisiin, ketkä pystyvät täyttämään tavoitteet. 

Suunnittelu olisi saatava alustavetoiseksi - näin hallittaisiin kokonaisuutta. Palvelun voi 

tulla yhden tai useamman järjestelmätoimittajan kautta. 
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Esisuunnittelun alkuvaiheessa pitäisi tehdä tarvekartoitus – muuten uudet ratkaisut 

jäävät tekemättä ja mennään vanhoilla toimintamalleilla. Järjestelmien integroinnin halu 

ja tarve tulisi kartoittaa mahdollisimman aikaisin. Integroidun järjestelmän ohjausta ei 

mietitä riittävän ajoissa. Etäkäyttöliittymien rajapintojen kuvaukset täytyisi tehdä, jotta 

tiedonsiirron toimivuus varmistuisi. 

Paloturvallisuus ja loppukäyttäjät täytyisi ottaa esisuunnitteluun vahvasti mukaan. 

Suunnittelun alussa selvitettäisiin, mitä kaikkea kuuluu paloturvallisuuteen, mitä 

paloturvallisuudessa tulee nykyään ottaa huomioon ja mitä palveluja on tarjolla. Olisi 

kehitettävä käytänteitä, joilla uusista teknologisista mahdollisuuksista pysytään perillä. 

Paloturvallisuussuunnittelu voidaan tehdä yhteistyössä muiden turvallisuusjärjestelmien 

kanssa. 

Selkeä vastuutaho täytyisi löytyä, joka vastaisi kokonaisuuden koordinoinnista ja 

hallinnasta sekä luotettavan järjestelmän syntymisestä. Yksittäiset laitetoteutukset ilman 

kokonaiskuvaa koettiin ongelmallisena. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä täytyy olla 

myös intressi miettiä järjestelmien koko elinkaarta. 

Haastatteluissa nostettiin esille, että rakennushankkeeseen ryhtyvän tukea voitaisiin 

vahvistaa nimeämällä hankkeeseen koordinaattori, joka tukee rakennushankkeeseen 

ryhtyvää järjestelmien kokonaisuuden hallinnassa sekä koordinoi järjestelmäintegraation 

suunnittelua, toteutusta sekä tarvittaessa käytönaikaista teknistä toimintaa ja ylläpitoa. 

Koordinaattori toimii tulkkina rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä käyttäjälle. 

Hankkeen alkuvaiheen tehtäviin voi kuulua muun muassa riskianalyysin teko yhdessä 

asiantuntijoiden kanssa, kriittisyyksien ja toiminnallisuuksien määrittely järjestelmän 

osakokonaisuuksille sekä muuntojoustavuuden huomioiminen suunnittelussa. 

Koordinaattorin tehtävä olisi myös helpottaa hankkeen eri osapuolten välistä 

vuoropuhelua sekä valvoa toteutuksen suunnitelmien mukaisuutta ja järjestelmien 

integraatiotestausta sekä käyttöönottoa. 

Haastatteluissa esitettiin, että koordinaattori voi olla laitetoimittaja, suunnittelija, IT-

toimija tai kuka vaan, joka omaa riittävän osaamisen tason. Eri tahojen näkemykset 

poikkesivat tässä jonkin verran. Haastatteluissa tuli myös esille, että on vaikea löytää 

riittävää osaamista ja resursseja omaavaa tahoa hoitamaan järjestelmäkoordinaattorin 

tehtävää. 

Haastatteluissa tuotiin esille myös tarve taloteknisen suunnittelun paremmalle 

koordinaatiolle. Tähän tehtävään voitaisiin nimetä talotekninen suunnittelukoordinaattori, 

joka kantaa kokonaisvastuun taloteknisten suunnitelmien yhteen sovittamisesta. Hän 

kommunikoisi järjestelmäkoordinaattorin kanssa tarvittaessa. Hän myös neuvottelee 



46 
 

rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa tilan teknisistä toiminnoista, suunnittelee 

avoimen järjestelmän perusteet sekä ohjaa muuta taloteknistä suunnittelua. Näin 

estettäisiin päällekkäisyyksiä suunnitelmissa. Taho voisi olla suunnittelija, jolla on tietoa 

uusista teknologisista mahdollisuuksista, ja kykyä yhteensovittaa laitteet ja toiminnot. 

Rakennuksen ja järjestelmien elinkaaren huomiointi 

Hakkeissa rakennetaan vielä liian usein luovutusta varten ja koko elinkaaren kattavia 

tarkasteluja ei tehdä. Haastatteluissa tuotiin selvästi esille elinkaariajattelun merkitys ja 

edistämisen tarve. Rakentamisen pitäisi tapahtua aina sen koko elinkaarta varten – ei 

pelkkää luovutusta. Elinkaarihankkeista on olemassa hyviä kokemuksia, ja 

elinkaaritarkastelussa järjestelmän kokonaiskustannuksetkin nähdään realistisempina. 

Koko elinkaaren ja käyttövaiheen laiminlyönti suunnittelussa ja toteutuksessa voi 

toteutua esimerkiksi paloilmaisimien yhteydessä kasvavana erheellisten hälytysten 

määränä ja niistä aiheutuvina lisäkustannuksina. Elinkaaren merkityksen osoittamiseksi 

toivottiin havainnollisia esimerkkejä ylläpitokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä ja 

vaikutusten suuruudesta. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa ratkaisuja, ja mahdollisia suunnittelumuutoksia, 

arvioidaan erityisesti toteutusvaiheen kustannusten ja hyötyjen perusteella. 

Perinteisessä toteutuksessa rakennushankkeen suunnittelun ja toteutuksen osapuolet 

ovat mukana vain luovutukseen asti, eikä heillä luonnollisestikaan ole merkittävää 

intressiä elinkaaritarkasteluun. Rakennushankkeista puuttuu taho, jolla olisi 

kokonaisvastuu ja osaaminen hallita prosessia ottaen huomioon myös esisuunnittelussa 

asetettujen toiminnallisuusvaatimusten toteutuminen rakennuksen käyttövaiheessa. 

Muuntojoustavuuden huomioinnissa on vaikeuksia erityisesti paloturvatekniikan osalta. 

Tilojen muuttuvia käyttötarpeita ei osata ottaa huomioon paloturvallisuuden järjestelmiä 

suunniteltaessa.  Myös järjestelmän ylläpitovastuun siirron tulisi onnistua paremmin 

luovutusten yhteydessä. Järjestelmien haltuunotto tulisi olla hallittua myös omistaja- ja 

toimijavaihdosten yhteydessä. 

Järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen hallinta 

Haastatteluissa selvisi, että suunnittelijoiden osaamisessa ja suunnittelutyön laadussa 

koettiin olevan toisinaan puutteita. Suunnittelijat tarvitsevat lisää tietoa uusista 

teknologioista ja tarve olisikin taholle, joka kokoaisi ja välittäisi sitä suunnittelijalle. 

Toisaalta neutraalin tiedon saanti suunnittelijana koettiin toisinaan haasteelliseksi. Lisää 

tietoa paloturvallisuusjärjestelmistä kaivattiin myös kaupunkisuunnittelijoille. 

Suunnittelijoiden välinen kommunikaatio ja tiedon liikkuminen koettiin erittäin tärkeäksi. 

Suunnittelukokonaisuuden hallinta täytyisi onnistua paremmin. Ongelmaksi koettiin, että 
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suunnittelutoimistojen kilpailutilanne karsii työläitä vaihtoehtoja, ja uudet mahdollisuudet 

jäävät näin usein hyödyntämättä. Toisaalta suuremmasta työmäärästä ei aina olla 

valmiita maksamaankaan. Myös rakennusliikkeiden mahti koettiin kehitystä hidastavana 

tekijänä. 

Nähtiin myös, että suunnittelukokonaisuuden pilkkominen tuottaa usein 

aikatauluongelman. Ongelmana on, että täytyisi tuottaa paljon suunnitelmia useille 

tahoilla ja lyhyessä ajassa. Suuremmissa kokonaisuuksissa kokonaiskuva pysyisi 

kirkkaampana. Myös lähtötietojen vaihtaminen ja tilankäytön muutokset viimetipassa 

voivat aiheuttaa suuria epävarmuuksia lopullisen ratkaisun toiminnalle. Myös 

järjestelmäprotokollien suuri määrä nähtiin järjestelmien integrointia vaikeuttavana 

tekijänä. Standardointi selkeyttää vastuita, mutta niiden kehittäminen koettiin tärkeäksi, 

etteivät ne muodostu kehityksen esteeksi. Yhteisiä toimintasääntöjä tarvitaan ja 

standardit voivat auttaa tässä. 

Suunnitelmien tarkastuksessa on myös toisinaan puutteita. Suunnittelun laatua tulisi 

valvoa paremmin hankkeissa. Myöskään laitetoimittajien osaamista, kokemusta ja 

näkemystä ei hyödynnetä riittävästi suunnittelussa. Laitevalmistajan heikkous voi olla 

liika näkymättömyys hankkeessa. Lisäksi pitkien hankeprosessien aikana tehdyt 

teknologiavalinnat saattavat vanhentua. Prosessia pitäisi kehittää siten, että 

suunnitelmissa esitetty teknologia saadaan pidettyä ajan tasalla. 

Haasteita myös nähtiin järjestelmien toteutuksen aikana. Järjestelmien asennukset 

saattavat olla vääriä sekä niiden käyttöönottotarkastuksetkin saattavat joskus olla liian 

huonoja. Järjestelmien testivaiheiden nähtiin olevan aivan liian lyhyitä, josta seuraa 

ongelmia käyttöönotossa. Laitteistojen huolloissa ja päivityksissä on myös koettu 

laiminlyöntejä. 

Viranomaiskeskustelulta ja -valvonnalta haluttiin oikea-aikaisuutta ja yhtenäistä linjaa 

tulkintoihin. Ehdotettiin jonkinlaisen julkisen foorumin luontia, joissa tätä keskustelua 

voitaisiin käydä ja ongelmia ratkoa. 

Järjestelmähankintojen kehittäminen 

Haastatteluissa nostettiin esille hankintojen kehitysmahdollisuutena niin sanottu 

Ranskalainen KVR eli laatukilpailutus. Tässä mallissa ostaja antaa kattohinnan ja kysyy 

millaisen järjestelmän rahalla saa. Sen jälkeen ratkaisut keskustellaan läpi tarjoajien 

kanssa. Tarjoajien annetaan päivittää tarjouksiaan suunnitelmien kehittyessä. 

Kehitysmahdollisuuksina esille nostettiin myös niin sanottu Keski-Eurooppalainen 

vastuumenettely sekä laadunvalvonnan vastuuvalvoja. 

Järjestelmien ja teknologioiden avoimuus 



48 
 

Mahdollinen teknologioiden avoimuuden puute nähtiin haastatteluissa ongelmallisena. 

Koettiin, että tietoa saatetaan haluta pantata. Pelättiin, että teknologioiden pitäminen 

suljettuina mahdollistaa asiakkaan liian sitomisen yhteen tuotteeseen ja näin ollen 

rahastamisen. Tämä vaikeuttaa eri valmistajien laitteiden ja järjestelmien 

kommunikointia keskenään eikä mahdollista kehitysyhteistyötä. Ehdotettiin, että kaikki 

hankkeen ratkaisut olisivat avoimia ja rajapinnat dokumentoituina. Esille nostettiin 

kehitteillä oleva niin sanottu Platform of Trust -ratkaisu, jonka avulla avoimien 

järjestelmien turvallisuutta voitaisiin parantaa. Integrointien kehittäminen järjestelmien 

välille mahdollistaa uuden lisäarvon tuottamisen asiakkaalle. Myös tulonjaon mallia 

pitäisi kehittää hankkeissa, joissa erityisesti pienemmät järjestelmät liittyvät osaksi 

suurempaa järjestelmää. 

5.3.3 Yhteenveto 

Haastatteluiden pohjalta saatiin runsaasti uutta tietoa ja näkemystä niin 

paloturvallisuuden teknologisiin mahdollisuuksiin kuin paloturvallisuusjärjestelmien 

hallintaankin liittyen. Erityisen paljon kommentteja saatiin paloturvallisuuden hallintaan 

liittyen. Esille nousi erilaisia kehityskohtia ja -ehdotuksia. 

Uusina teknologisina mahdollisuuksina parantamaan paloturvallisuutta nousivat erilaiset 

digiteknologiat sekä datan laajempi hyödyntäminen. Uusissa ominaisuuksissa, kuten 

äänen tunnistaminen tai virtuaalitodellisuuden laajemman hyödyntämisessä nähtiin 

tulevaisuuden potentiaalia. Paloturvallisuuden uhkina nähtiin esimerkiksi entistä 

suuremmat akustot rakennuksissa. 

Haasteita ja mahdollisuuksia nähtiin paloturvallisuusjärjestelmien hallintaan liittyen. 

Paloturvallisuuden merkitys tulisi ymmärtää hankkeissa mukana toimivien tahojen 

keskuudessa selvemmin. Erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä tarvitsisi lisätukea 

hankkeiden alkuvaiheessa. Myös järjestelmien loppukäyttäjät tulisi saada paremmin 

osallistumaan hankkeisiin. Järjestelmäkokonaisuuden pirstaloituminen koettiin myös 

ongelmalliseksi. Tämä johtaa myöhemmin kokonaisuuden hallitsemattomuuteen, ja 

monenlaisiin yhteensopivuusongelmiin järjestelmien välille. Ratkaisuina tähän nähtiin 

kunnollinen panostaminen hankkeen esisuunnitteluvaiheeseen monin eri keinoin. 

Lisäksi selkeä vastuutaho hyväksymään järjestelmän muutosehdotukset nähtiin 

tarpeelliseksi. Myös järjestelmien koko elinkaari tulisi yleisesti ottaa paremmin huomioon 

päätöksenteossa. 

Suunnittelutyössä koettiin myös haasteita. Muun muassa tiukka kilpailutilanne, 

osaamisen puutteet ja lähtötietojen muuttuminen nähtiin keskeisinä ongelmina. Myös 

tieto laitevalmistajien uusista teknologioista siirtyy hitaasti suunnittelijan pöydälle. 
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Ratkaisuina nähtiin runsas kouluttautuminen ja suunnittelijoiden välisen kommunikaation 

kehittäminen. Järjestelmien suunnittelun kokonaiskoordinaatioon kaivattiin selkeää 

vastuutahoa. Kehitysmahdollisuuksia esitettiin myös järjestelmien hankintamalleihin 

liittyen. Järjestelmien mahdollinen avoimuuden puute nähtiin ongelmallisina. Tämä voi 

mahdollistaa asiakkaiden sitomisen liiaksi vain yhden teknologian käyttöön, ja näin ollen 

eri valmistajien järjestelmien kommunikointi ja integraatio vaikeutuvat merkittävästi. 

Tutkimus osoitti, että teknologiaa ja sen tarjoamia uusia turvallisuusratkaisuja ja -

palveluita on olemassa. Tieto on kuitenkin vielä hajallaan, ja rakennushankkeeseen 

ryhtyvien, kiinteistön omistajien sekä loppukäyttäjien on vaikea hajanaisen tiedon 

perusteella ymmärtää paloturvallisuutta ylläpitävää kokonaisuutta tai sen tuottamaa 

lisäarvoa, ja kustannussäästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. Paloturvallisuuden 

järjestelmiä ei nähdä osana rakennuksen turvallisuuskokonaisuutta, ja haluttuja 

toiminnallisuuksia ei osata määrittää tai esittää selkeästi. Myös rakennushankkeen eri 

osapuolten tietoa ja osaamista tulisi lisätä tehokkaamman päätöksenteon ja 

järjestelmäintegraation toteutuksen sujuvuuden parantamiseksi. Haastatteluissa kerätty 

järjestelmiin ja palveluihin liittyvä tieto on raportoitu kappaleessa 2. 

5.4 Toisen vaiheen teemahaastattelut 

Ensimmäisen vaiheen haastatteluista saatuja tulosten perusteella eri teema-alueen 

vastauksia tarkennettiin haastattelemalla viisi ensimmäisessä vaiheessa haastateltua 

yritystä uudelleen. Haastattelut olivat ensimmäistä vaihetta pitemmälle strukturoituja ja 

haastattelujen kysymykset kohdistettiin tarkemmin tiettyihin aihealueisiin. Yrityksiä 

haastateltiin yksi kerrallaan, ja aiemmissa haastatteluissa saadut vastaukset ja käyty 

keskustelu saattoivat vaikuttaa seuraavan haastattelun kysymyksiin. Toisen vaiheen 

haastatteluihin osallistuivat Caverion Suomi Oy, Granlund Oy, Schneider Electric, 

Siemens Oy ja Stanley Security. 

Toisen vaiheen haastatteluiden keskeisenä tavoitteena oli täydentää ensimmäisessä 

vaiheessa kerättyä aineistoa. Haastattelut sisälsivät edellisen haastattelukierroksen 

molemmat teemat, mutta toisessa vaiheessa keskityttiin kuitenkin huomattavasti 

enemmän integroidun järjestelmän arkkitehtuuriin sekä paloturvallisuusjärjestelmien 

hallintaan. Monet edellisen ensimmäisen vaiheen haastatteluiden pohjalta esiin 

nousseet ongelmat liittyivät paloturvallisuusjärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja 

ylläpidon haasteisiin, joten keskittyminen näihin aihepiireihin koettiin tällä 

haastattelukierroksella mielekkääksi. 
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Toisen vaiheen teemahaastattelut toteutettiin loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020. 

Haastatteluiden tulokset dokumentoitiin 6 erilliseen muistioon. Muistiot analysoitiin 

temaattisella analyysimenetelmällä, jonka tulokset ovat esitettynä seuraavassa 

kappaleessa 5.4.1. 

5.4.1 Tulokset 

Paloturvallisuusjärjestelmän vaatimusten määrittely 

Tarvesuunnitteluvaiheessa rakennuksen tulevaan toimintaan liittyvien 

liiketoimintaprosessien, toimintamallien sekä riskianalyysin pohjalta asetetaan tavoite 

rakennuksen turvallisuustasolle. Tämän jälkeen voidaan eri osa-alueiden kriittisyydet 

huomioon ottaen mitoittaa asetetun tavoitteen mukainen paloturvallisuusjärjestelmä. 

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään käyttötarkoituksen ja rakennushankkeeseen 

ryhtyvän tahtotason mukaiset toiminnallisuudet. Asiakkaan ylläpidosta vastaavien 

johtotason henkilöiden osallistuminen alkuvaiheen suunnitteluun parantaisi sitoutumista 

tehtyihin päätöksiin ja valittuihin ratkaisuihin. Toiminnallisuuksia kuvattaessa tulisi ottaa 

huomioon myös kiinteistön käyttäjä sekä tuleva omistaja. Järjestelmä- ja 

integraatiotarpeita kehitetään haluttujen toiminnallisuuksien kautta.  

Haastatteluissa tuli esille, että hankekuvausten tulisi olla nykyistä kattavampia, jotta 

järjestelmän haluttu toteutuksen taso ja edellytetyt toiminnallisuudet olisivat selkeät. 

Koko elinkaaren kustannukset sekä muuttuvat rakennuksen käyttötarkoitukset tulisi 

ottaa huomioon jo järjestelmän esisuunnitteluvaiheessa. Käytännössä 

rakennushankkeeseen ryhtyvän on pystyttävä määrittelemään millaisiin kysymyksiin ja 

tilanteisiin hän haluaisi järjestelmävalmistajan tukea. 

Paloturvallisuus osataan nähdä paloilmoittimina ja sammutuslaitteistoina, muttei aina 

savunpoistona, poistumis- ja äänikuulutuksena tai muina integroituina toteutuksina. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi pystyä hahmottamaan selkeämmin parantunut 

paloturvallisuus kustannussäästöinä ja paloturvallisuuteen panostaminen hyvänä 

investointina. Tätä tavoitetta voitaisiin tukea kartoittamalla hankkeen suunnittelun 

alussa, mitä paloturvallisuuteen kuuluu, mitä paloturvallisuudessa tulee tänä päivänä 

ottaa huomioon, ja mitä palveluita on tarjolla. 

Haastattelussa esitettiin toiminnallisuuksien määrittelyyn liittyvänä kehitysideana, että 

Suomen suurimmat kaupungit pyydettäisiin kertomaan yhdessä minkälaisia 

paloturvallisuuden toiminnallisuuksia ja palveluita he haluavat ja tarvitsevat. 

Järjestelmätoimittajat olisivat tilaisuudessa yleisönä ja kuuntelemassa. 

Järjestelmäkehittäjien yhteistyö 
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Usein rakennushankkeeseen ryhtyvä tai loppukäyttäjät haluavat järjestelmään joitain 

lisäpalveluita. Tällöin alustaan ohjelmoidaan jokin palvelu, käyttöliittymä tai työkalu. 

Nämä voivat olla esimerkiksi järjestelmän 3d-näkymiä taikka valmiita testi- ja 

huoltorutiineja. 

Lisäarvoa tuottavat palvelut voivat olla järjestelmäarkkitehtuurissa ylätasolla, ja liittyä 

kokonaisuuteen esimerkiksi pilven kautta. Tiedon syöttämiseen pilvestä 

automaatiotasolla liittyy kuitenkin epävarmuuksia. Jos internetyhteys ei toimi, voi olla, 

ettei kiinteistökään toimi. Tästä syystä järjestelmän kriittiset ja olennaiset osat eivät voi 

liittyä internetin kautta, vaan liittymisen tulee tapahtua kenttätasolta. 

Kehitysyhteistyö eri toimijoiden kesken tulisi olla helppoa. Järjestelmien 

yhteensopivuudessa on kuitenkin haasteita. Toimijoiden avoimuuden perustana on 

vakiintuneet ja avoimet protokollat. Rakennusautomaatiostandardien sisällä on kuitenkin 

liikkumavaraa, joten käytettävien standardien määrittelyt eivät yksin ratkaise 

yhteensopivuusongelmia. 

Vanha teknologisesti ja kaupallisesti suljettu malli tulisi korvata partnerimallilla. 

Järjestelmätoimittajat voivat kehittää yhdessä ekosysteemejä ja toiminnallisuuksia. He 

voivat tuottaa ratkaisuja yhdessä joillekin erityisalueille esimerkiksi sairaaloille. Sen 

jälkeen he markkinoivat tuotetta yhdessä. Pelkkä tuoteintegraatioalusta ei riitä, vaan 

alustalla täytyy olla myös kolmansille osapuolille tarjottu mahdollisuus liittyä alustaan 

erilaisilla palveluilla. 

Yhteistyö edellyttää kuitenkin businessmallia, josta molemmat osapuolet hyötyvät. 

Alustalle liittyvän järjestelmätoimittajan tieto tehdään luettavaksi päätoimittajan 

käyttöliittymästä. Käyttäjälle on hyödyllistä, että kaikki palvelut tarjotaan yhdestä 

käyttöliittymästä. Tietoa hyödyntävä taho maksaa liittyvälle toimittajalle pienen 

esimerkiksi kuukausittaisen korvauksen käyttöliittymään tuotetusta tiedosta. Liittyvältä 

toimittajalta voi tulla laitteet, mutta myös palvelua. Ohjelmointityö uusien järjestelmien 

liittämiseksi osaksi alustaa kestää noin viikon. 

Järjestelmien riippuvuuksien hallinta 

Haastatteluissa koettiin, että järjestelmien kokonaisintegroinnit voivat aiheuttaa 

vastuiden epäselvyyksiä. Alalla on tästä huonoja kokemuksia, ja epäselvyydet ovat 

johtaneet usein riitoihin. Esimerkiksi järjestelmän yhden osan päivittäminen saattaa 

synnyttää esteen jonkin toisen osan toiminnalle tai rikkoa sen. Järjestelmän eri osien 

keskinäiset riippuvuudet tulee aina ottaa huomioon yhtä osaa koskevissa muutoksissa. 

Paloturvallisuusjärjestelmien kriittinen arkkitehtuuri 
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Haastatteluissa nousi esille myös niin sanottu kriittinen arkkitehtuuri. Tämä järjestelmien 

osa on paloturvallisuuden vaatimusten toteutumisen kannalta kaikkein tärkein sekä 

myös pelastuslaitoksen toimenkuvan kannalta olennaisin. Näiden järjestelmien 

hallinnassa on ollut hankkeissa ongelmia, ja se toiminut käyttöönoton esteenä. Kriittisen 

järjestelmän osalta laitekaavio täytyisi olla nähtävissä erikseen. Toiminta häiriötilanteissa 

täytyy olla määritelty. On myös osoitettava, että kriittiset toiminnot on varmistettu. 

Pilvipalveluita ei nähdä riittävän turvallisina ja toimintavarmoina, jotta kriittisten 

järjestelmien ohjaukset voisivat tapahtua niiden kautta. Ohjausten on tapahduttava 

edelleen kiinteistön fyysisten kenttäväylien tai vastaavien kautta. Esimerkiksi 

paloilmoittimen täytyy toimia, vaikka yhteys pilveen olisi poikki. Alusta voi tuoda lisäapua 

esimerkiksi kriittisten järjestelmien huoltoon. Haastatteluissa myös pohdittiin, mitä 

kriittisyydeltään eri tasoisten järjestelmien välisessä yhteistoiminnassa tulisi ottaa kaiken 

kaikkiaan huomioon. Esimerkkinä sumusammutusjärjestelmän ohjaus 

ilmanvaihtojärjestelmään, kun sammutuksen alettua ilmanvaihto halutaan pois päältä. 

Hankintojen pirstaleisuus ja kokonaisuuden hallinta 

Haastatteluissa nähtiin, että suuren järjestelmäkokonaisuuden pystyy toteuttamaan vain 

muutama yritys. Pilkotun kokonaisuuden pystyy toteuttamaan useampi yritys. 

Järjestelmän kokonaisuuden pilkkominen kuitenkin rikkoo hankkeen hallinnan ja näin 

ollen menetetään kustannusten ja lopputuloksen ennustettavuus. Kokonaisuuden 

koordinointi on haasteellista, vaikka pilkkominen tunnistettaisiin hankkeen aikaisessa 

vaiheessa. Hankintojen pilkkominen johtaa yleensä aina ongelmiin ja lisäkustannuksiin. 

Pilkkominen edellyttää enemmän ja useille eri tahoille tuotettuja suunnitelmia, jotka 

joudutaan tuottamaan nopealla aikataululla. Koordinaattorinkaan ei katsottu pystyvän 

hajonnutta kokonaisuutta pelastamaan. Nähtiin, että kokonaiskoordinoinnin täytyisi olla 

laitteisto- ja järjestelmäriippumatonta. 

Kokemukset suurista ulkomaalaisista hankkeista ovat osoittaneet, että suuria 

kokonaisuuksia ei kannata pilkkoa. Suomen pilkkova toimintamalli poikkeaa 

eurooppalaisesta toimintamallista, josta kannattaisi ottaa mahdollisesti mallia Suomeen. 

Järjestelmäkokonaisuuden hallinnasta on hyvin vähän osaamista. Kuitenkin isommat 

toimijat ja toimistot voisivat siinä onnistua. Rakennusyhtiön ei katsota olevan sopiva taho 

tähän tehtävään. 

Toisaalta pelkoa on, että liian suuret kokonaisuudet sitouttavat rakennushankkeeseen 

ryhtyvät liiaksi yksittäisten toimijoiden ratkaisuihin. Argumentoitiin, että jopa laitteiden 

antaminen ilmaiseksi saattaisi näin ollen olla kannattavaa, jos tällä saadaan niiden 
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ylläpitoon liittyvää liiketoimintaa itselle. Järjestelmäkokonaisuuden palasina hallinnointi 

pyrkii vähentämään liiallista sitoutumista. 

Suomessa projekteissa on käytetty niin sanottua kokonaisjärjestelmäpartneria, joka 

kilpailutetaan luonnossuunnittelun jälkeen. Kilpailutuksella haetaan toimijaa, jolla on 

kyky toimittaa haluttu kokonaisuus. Hän pisteyttää ja on mukana valitsemassa 

hankkeelle järjestelmän toteutusorganisaatiota. Kokonaisuuden koordinointiosaaminen 

koetaan alalla kuitenkin vähäiseksi. Myös kommunikaatio hankkeen osapuolten välillä 

on riittämätöntä, joskus myös yritysten sisälläkin. 

Järjestelmähankintojen puutteet 

Haastatteluissa selvisi, ettei esisuunnittelu aina täytä kaikkia vaatimuksia, esimerkiksi 

paloilmoittimen kohdalla, jonka jälkeen hankintakriteerit ovat puutteelliset. Tarjouksissa 

hankintamateriaaleista huomattuja puutteita ei suostuta päivittämään, koska toteutus ei 

silloin vastaa pyydettyä kokonaisuutta. Asia voi tulla esille kilpailutuksen jälkeen 

ensimmäisessä työmaan aloituskokouksessa, mutta tällöin on usein suunnittelijasta 

kiinni kuinka esille tuotuihin suunnitelman puutteisiin ja lisätyötarpeisiin suhtaudutaan. 

Jotta laitteisto saataisiin toimintaan, on asiat kuitenkin korjattava ja näin ollen 

lisäkustannuksia syntyy. 

Ratkaisuna voisi olla jonkinlainen koordinoinnin rooli rakennushankkeeseen ryhtyvän 

tukena esisuunnitteluvaiheessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tulee siis saada 

ymmärtämään työn laajennustarpeet ja kustannusten muodostuminen neutraalisti. 

Päivityksen tulee tapahtua ennen urakointia. 

Hankintamallien kehittäminen 

Haastatteluissa nousi esille, että hankintamallien kehittäminen ja päivittäminen voisi olla 

myös tarpeen. Yksi vaihtoehto olisi niin sanottu ranskalainen laatuhankintamenetelmä. 

Tämä on verrattavissa hankintalaissa olevaan neuvottelumenetelmään. Tällöin 

hankesuunnittelussa arvioidaan laitteistokokonaisuuksien mittakaava, missä nykyisin 

tulisi myös huomioida alustat, tietomallit, sähköiset tietokannat ja tämän lisäksi laitteistot. 

Kun kokonaisuus pystytään arvioimaan, voidaan arvioida tarvittava budjetti, joka vastaa 

toteutusta. Tietyllä budjetilla haetaan toteutusvaihtoehtoja ja katsotaan millaisen 

laadullisen toteutuksen sillä saisi. Tämän vaiheen jälkeen voidaan tarvittaessa muuttaa 

tarvetta ja järjestää uusi kierros tarkennetuilla tiedoilla tarpeesta. Kuormitusta syntyy 

eniten tarjousta antaville tahoille rakennushankkeeseen ryhtyvän sijaan. 

Toinen vaihtoehto olisi niin sanottu pistemenettely. Tällöin tarjoukset käytäisiin läpi 

esitettyjen kriteereiden mukaisesti. Nykyisin kuitenkin pelätään pisteytysmenettelyä 

tarjouksia jättävien liikkeiden keskuudessa ja kilpailutuksen haastamiset aiheuttavat 
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ongelmia. Tarjouksia jättävät liikkeet haastavat tehdyt valinnat, koska eivät ole riittävän 

läpinäkyviä, tai kriteerit riittävän selvästi esitettyinä. Valinnoissa on voitu myös ottaa 

huomioon sellaisia kriteereitä tai tekijöitä, joita kaikille osapuolille ei ole jätetty. Tämä ei 

tällöin vastaa hankintamenettelyn tarkoitustakaan, jossa kaikille on tarjottava samat 

lähtökohdat. 

Kolmas vaihtoehto olisi saksalainen kolmannen osapuolen menettely. Tällöin kolmas 

neutraali osapuoli vastaisi hankinnan ja toteutuksen asianmukaisuudesta. 

Paloturvallisuusjärjestelmien puutteellinen tuntemus 

Yksi nykyisin toteutuva ongelma on se, että paloturvallisuus tunnistetaan rajallisesti vain 

paloilmoitin ja sammutuslaitteistoteutuksena. Koettiin, että tiedon puutetta on niin 

tilaajalla kuin myös suunnittelutoimistojen kohdalla. Kokonaisuudesta voi jäädä tällöin 

puuttumaan liitäntäkohdat muihin järjestelmiin. Laitteistosuunnittelijat pystyvät 

varmistamaan toimivuudet vain heille esitettyihin rajapintoihin asti, jonka jälkeen asia on 

muiden tahojen käsittelyssä. Tällöin esimerkiksi savunpoisto tai äänikuulutusjärjestelmät 

jäävät päivittämättä, koska niitä ei tunnisteta toteutuksessa eikä ylläpidossa osaksi 

kokonaisuutta. 

Paloturvallisuusjärjestelmien epäselvät suunnittelurajat 

Sammutuslaitteistot ja paloilmoittimet ovat kokonaisuuksina rakentamisessa 

suhteellisen uusia tulokkaita, jotka ovat peräisin viranomaisvaatimuksista. 

Suunnittelijoilla ei ole niistä perinteisesti juuri ollut tietoa, joten niitä ei ole onnistuttu 

istuttamaan muihin teknisten järjestelmien vanhoihin käytössä olleisiin toteutustapoihin 

ja kulttuuriin, vaan ne ovat muodostaneet oman rajatun osa-alueensa. Myös vastuuta on 

hajautettu eri suunnittelijoiden kesken. Sammutuslaitteistot ovat omana toteutuksenaan 

ja paloilmoitin omana osanaan sähkösuunnittelun rinnalla tai jopa ulkopuolella. 

Suunnittelun hallinta ja riippumattomuus 

Suunnittelu on hankkeissa usein hajautettu eli eri osa-alueet suunnittelevat eri 

suunnittelijat. Tämän katsotaan monimutkaistavan kokonaisuuden hallintaa ja lisäävän 

erilaisten mielipiteiden määrää samoista asioista. Kokonaisuuden hallinnalle olisi 

suunnittelussa selkeästi tarvetta ja tähän voisi suurempi suunnittelutoimisto pystyä. 

Suunnittelija pystyisi yhteensovittamaan ja linkittämään eri järjestelmän yhteen. 

Tärkeää olisi, että suunnittelija pystyisi suunnittelemaan laitteistotyypistä riippumattomat 

suunnitelmat eli olemaan teknisesti puolueeton. Tällöin järjestelmien kilpailutus olisi 

läpinäkyvää ja tasapuolista kaikille eri toimijoille. Voi kuitenkin olla, että joidenkin 

suunnittelijoiden ymmärrys on sidoksissa tiettyihin teknisiin ratkaisuihin. Niin 
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suunnittelun kuin toteutuksen hallintaan tarvitaan puolueeton toimija varmistamaan laatu 

toteutuksessa. 

Suunnittelijan huomiointi 

Suunnittelijan mahdollisuudet voivat olla rajoitetut olla järjestelmähankinnoissa mukana. 

Suunnittelija kuitenkin tarkistaa, että teknisen vaatimukset täyttyvät urakoitsijan 

hankintasuunnitelmassa. Tieto hankinnoissa tehdyistä valinnoista täytyy siirtyä 

tehokkaasti eri sidosryhmille. Suunnittelija saatetaan joskus sivuuttaa hankkeen 

päätöksenteossa. Tällöin kokonaisuudesta ei tule välttämättä laadullisesti haluttu, mutta 

voi tulla kuitenkin lain vaatimukset täyttävä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei aina 

ymmärrä sitä, ettei lopputulos vastaa hankkeen alkuvaiheessa asetettuja 

toiminnallisuustavoitteita ja viranomaishyväksyntä riittää. Käyttövaiheen kustannuksia 

on tällöin enää vaikea ennustaa. 

Kilpailutettu suunnittelu ja päällekkäisyydet 

Toisaalta koettiin, että kilpailutetulla suunnittelulla saadaan vain perussuunnittelua, jossa 

mihinkään ylimääräiseen ei perehdytä. Myöhempiä muutoksia ei välttämättä haluta 

tehdä, koska ne maksavat lisää. Tällöin esimerkiksi kenttäväylän integraatiot jäävät 

tekemättä ja liitännät tehdään kaapelilla, koska se on osattu ratkaisu. Kenttäväylä 

integraatioiden etu olisi se, että silloin järjestelmämuutoksia voidaan toteuttaa pelkällä 

ohjelmallisella muutoksella eikä fyysisiin muutoksiin ole tarvetta. Fyysisten muutosten 

tekeminen on aina kalliimpaa kuin keskitetyn järjestelmän ohjelmallinen päivittäminen. 

Esimerkiksi pelkkä ohjelmallinen muutos palokeskukseen riittää tällöin uuden 

paloilmaisimen liitämiseksi järjestelmään. Myös järjestelmän muuntojoustavuus 

paranee, kun fyysisiin muutoksiin ei ole tarvetta. 

Päällekkäisyydet ja ylimääräiset kaapeloinnit täytyisi tulla karsituksi suunnitelmista. 

Tämä vähentäisi järjestelmän toteutus- ja käyttökustannuksia. Pienempi kaapelointien 

määrä myös laskee palokuormaa. 

Järjestelmien suunnittelu elinkaarelle 

Silloin kun kokonaisuutta ei hallita, fyysisten asioiden päivittäminen ja muutosten 

tekeminen toteutusvaiheessa on vaikeaa ja usein myös mahdotonta. Järjestelmien tulisi 

olla modulaarisia, jotta niiden eri osille voidaan tehdä eriaikaisia huoltotoimenpiteitä. 

Järjestelmät tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että järjestelmäkokonaisuus on koko ajan 

hallittavissa, koska muuten ylläpidosta puuttuu ohjelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Tällöin 

liian usein joudutaan turvautumaan nopeisiin ja huonoihin ratkaisuihin, jolloin ongelmia 

siirretään tulevaisuuteen. Suuret kustannukset tai investoinnit maksetaan, vasta kun on 

pakko. 
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Myös ylläpitohenkilökunnan osaaminen saattaa olla vanhentunutta teknologioiden 

kehittymisen myötä, eikä kehitystarvetta välttämättä tiedosteta. Toisaalta, järjestelmien 

toiminnan ymmärrys saattaa myös olla vain muutaman ihmisen osaamisen varassa, 

jolloin on riski, että ylläpito-osaaminen voidaan menettää äkillisesti. 

Muutossuunnittelun haasteet 

Tiedon löytyminen muutossuunnittelun pohjaksi koetaan myös hankalaksi. 

Dokumentaation hallinnassa elinkaarella on periaatteellinen ongelma. Dokumentaatiota 

ei välttämättä ole tai kukaan ei tiedä, missä ne ovat. Muutokset eivät aina tule päivitetyksi 

dokumentaatioon. 

Paloturvallisuuden järjestelmien dokumentaation tallensi ja hallinnoi ennen 

vakuutusyhtiöt. Tämä koettiin toimivammaksi, kuin nykyinen toimintamalli, jossa vastuu 

on kiinteistöllä. Loppupiirustukset esitettiin lopputarkastuksessa ja vakuutusyhtiö tallensi 

ne. Muutostöiden yhteydessä piirustukset päivitettiin, hyväksyttiin ja tallennettiin. 

Allianssimallin hyödyt 

Hankkeen allianssimallin mahdollisuuksia pohdittiin. Allianssimaisissa pystytään 

käyttämään kunkin osatoimijan asiantuntemusta ja toiminnan ohjausta tehokkaasti. 

Allianssimallissa suunnittelija pystyisi kartoittamaan elinkaareltaan tehokkaan ratkaisun. 

Tarvitaan neutraalia kykyä arvioida tarjouksia. Allianssi on partneritoiminnan muoto. 

Partnerit ovat sidoksissa myös hankkeen toteutus- ja ylläpitovaiheissa. 

Järjestelmien käyttöönoton haasteet 

Haastatteluissa selvisi, että järjestelmien käyttöönotoissa tulee vastaan ristiriitoja ja 

päällekkäisiä teknologioita. Toteutus voi olla puutteellinen, vaikka ollaan jo tekemässä 

lopputarkastuksia. Yhteystestejä ei välttämättä ole tehty oikein ja toimintojen todennus 

ei onnistu käyttöönotossa. Omatarkastuksista ja yhteiskokeista ei löydy välttämättä 

kunnollista dokumentaatiota. Testeihinkään ei ole varattu riittävästi aikaa eikä niihin 

välttämättä ole suoria ohjeita. 

Koettiin, että vastaanottoprosessissa tulisi olla koordinaattori, joka kävisi läpi 

tarkastuslistan varmistuakseen, että yhteiskokeet ja laitteistokohtaiset omatarkastukset 

on tehty asianmukaisesti. Tarvetta voisi olla myös kolmannen osapuolen tarkastukselle. 

Paloturvallisuusjärjestelmien ylläpidon ja huollon haasteet 

On koettu, että huollon ja ylläpidon laiminlyönnit paloturvallisuustekniikan saralla ovat 

painottuneet pääsääntöisesti paloilmoittimeen liitettyihin järjestelmiin, kuten 

hätäkuulutus- ja savunpoistojärjestelmiin. Itse paloilmoittimen huolto- ja ylläpitotoiminta 
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on suhteellisen laadukasta yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Alalla on toimiva 

kolmannen osapuolen ja viranomaisen valvonta. Lisäksi moraali on kunnossa. 

Järjestelmätoimittajien palvelusopimukset 

Haastatteluissa nähtiin riittävän suuren ja asiantuntevan järjestelmätoimijan rooli 

järjestelmäkokonaisuuden hallitsijana järkevänä erityisesti isommissa hankkeissa. 

Toimijalla tulisi olla riittävästi omaa laitevalmistusta, eikä liikaa riippuvuuksia ulospäin. 

Toimijan tulisi tuntea määräykset ja toimia elinkaariajattelun mukaisesti. 

Haastatteluissa koettiin, että kiinteähintaisen palvelukokonaisuuden myynti asiakkaalle 

voisi olla hyvä toimintamalli. Toimittaja sitoutuisi pitämään asiakkaan koko järjestelmän 

ajan esimerkiksi 20 vuotta. Toisaalta liian pitkät ylläpitosopimukset nähdään riskialttiina 

toimittajille, koska tulevaisuuden teknologian kehitys ja näin ollen olemassa olevan 

tekniikan modernisoinnin kustannukset ovat vaikeasti arvioitavissa. 

Tietomallien mahdollisuudet 

Haastatteluissa tietomallit nähtiin tulevaisuudessa ensisijaisena suunnitelmaformaattina. 

Kuitenkin vielä eri ohjelmaversiot ja suunnittelijoiden saatavilla olevien työkalujen 

vaihtelevuus vaikeuttavat tätä. Näissä asioissa tarvitaan yhtä lailla harmonisointia kuin 

käytettävissä laitteistotekniikoissakin. Lisäksi myös tietomallien päivittäminen ja 

ajantasaisena pitäminen vaativat kehittämistä, jotta tietomallit voitaisiin ottaa vahvemmin 

käyttöön rakennuksen elinkaarelle. 

Hankkeen tiedonhallinnan mahdollisuudet 

Hankkeissa on kokemusta tiedonhallinnanportaalin käytöstä. Tällainen portaali voisi 

pitää sisällään kaiken hankkeeseen liittyvän tiedon, kuten materiaalikomponentit, 

hyväksymistiedot, suunnitelmat, revisiot, muutokset, historia ja lokit. Portaali on kaikille 

yksi ovi tiedon saantiin ja tiedon muokkaamiseen, jolloin tieto pysyy hallinnassa. 

Pilvipalvelujen, tietokantojen ja arkistojen merkitys korostuisi tällöin hankkeessa. 

Järjestelmän voi tuottaa ulkoinen IT-toimija, ja sen omistajaksi tulisi 

rakennushankkeeseen ryhtyvä. Suunnitelmat tallennetaan järjestelmään piirustuksina ja 

malleina muun muassa dwg-, pdf- ja ifc -muodoissa. Tieto pysyy näin strukturoituna. 

Suunnittelualat voivat katsoa toistensa materiaaleja, mikä näin helpottaisi tiedonvaihtoa. 

Hankkeen alussa täytyisi kuitenkin ensin päättää tiedonhallinnan toimintatavoista. Kaikki 

hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuisivat toimintatapoin, mikäli haluavat osallistua 

hankkeeseen. Tiedonhallintajärjestelmä tulee olla suunniteltu ja organisoitu ensisijaisesti 

elinkaaren hallinnan, ylläpidon ja huollon näkökulmasta. 

Osaaminen ja paloturvallisuuden imago 
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Haastatteluissa koettiin, että alan työnkuva on muuttunut runsaasti viimeisen 20 vuoden 

aikana eikä alalla ole riittävästi osaavia tekijöitä. Myöskään koulutusta ei ole riittävästi. 

Työvoimaa haetaan IT-osaajista. Nopea muutostahti myös hämmentää monia 

perinteisiä toimijoita. 

Palopuoli on kuitenkin markkinoilla vielä suhteellisen uusi tulija, ja sen moderni toiminta 

on tullut vahvemmaksi säädösten ja viranomaisvaatimusten myötä. Tämä on voinut 

synnyttää eri toimijoille vaihtelevaa asennoitumista paloturvallisuutta kohtaan. 

Ongelmana myös on, että parantunutta paloturvallisuutta ei aina osata hahmottaa 

selkeästi kustannussäästönä taikka järkevänä investointina. Paloturvallisuutta ei osata 

myöskään myydä riittävän hyvin. 

5.4.2 Yhteenveto 

Kysymyksiltään tarkennetut toisen vaiheen teemahaastattelut täydensivät hyvin 

ensimmäisen vaiheen teemahaastatteluita. Haastattelutulosten keskiössä oli 

paloturvallisuuden järjestelmien hallintaa liittyvät asiat. Jo aiemmin esiin tulleet aihepiirit 

täydentyivät ja kehittyivät, ja laajasta aihekokonaisuudesta alkoi muodostua 

konkreettisempi mielikuva ja käsitys. Haastatteluissa nousi esille myös uusia aihepiirejä, 

jotka täydensivät kokonaiskuvaa. 

Hankesuunnitteluvaiheen merkitys nousi selvästi haastatteluissa esille. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän oikea tahtotila on lähtökohta laadullisesti hyvän 

järjestelmän toteutukselle. Hän määrittelee järjestelmän toiminnallisuudet, ja niiden 

kautta palvelut. Hän määrittelee myös palveluiden kriittisyydet paloturvallisuuden 

näkökulmasta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tulee saada tukea näihin tehtäviin 

esimerkiksi koordinaattorilta ja järjestelmä- ja alustatoimittajilta. 

Järjestelmän rakentaminen alustavetoisesti avaa potentiaalia uusille palveluille. 

Alustojen tulee myös mahdollistaa kolmansien osapuolien palveluiden liittyminen. 

Lisäksi alustat voivat tuoda lisäapua esimerkiksi kriittisten järjestelmien huoltoon. 

Tärkeää on myös tuntea eri järjestelmien väliset riippuvaisuudet riittävän hyvin, ettei 

esimerkiksi yhtä järjestelmää päivitettäessä aiheuteta toisille järjestelmille ongelmia. 

Järjestelmätoimittajien tulisi toimia partnereina ja kehittää yhdessä uusia 

toiminnallisuuksia. Tämän mahdollistaminen vaatii toimittajien yhteisen businessmallin 

luontia, jossa molemmat tahot hyötyvät. Erityisesti isommissa hankkeissa 

alustatoimittajan mukana olo kokonaisuuden hallinnassa nähtiin tarpeellisena. Tässä 

apuna on erilaiset palvelusopimukset, joissa toimittaja sitoutuu ylläpitämään järjestelmän 

modernina sovitun ajanjakson kuukausihintaa vastaan. 
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Myös järjestelmäkokonaisuuden hallitsematon pilkkominen korostui edelleen 

keskeisenä ongelmana rakennushankkeissa. Hallitsemattomasta pilkkomisesta seuraa 

järjestelmän kustannusten ja lopputuloksen ennustettavuuden menetys. Tästä on 

huonoja kokemuksia myös ulkomaiden hankkeista. Ratkaisuna nähtiin jonkinlainen 

kokonaisuuden koordinoinnista neutraalisti vastaavan roolin luominen. Koordinaattorin 

valvonnassa ja ohjauksessa järjestelmäkokonaisuus pidetään hallittuna. Ongelmallisena 

myös nähtiin järjestelmäkokonaisuuden hallinnan vähä osaaminen yleisesti. Lisäksi 

järjestelmähankintojen kilpailutusmallien kehittäminen nähtiin mahdollisuutena. 

Tässäkin nähtiin olevan hyviä ulkomaalaisia vaihtoehtomalleja, joita voitaisiin soveltaa 

Suomessa. 

Paloturvallisuusjärjestelmien suunnitteluosaamisessa on nähty kehittämisen varaa. 

Suunnittelijoilla ei niistä perinteisesti juuri ole ollut tietoa, joten niitä ei ole onnistuttu 

istuttamaan muihin teknisten järjestelmien vanhoihin käytössä olleisiin toteutustapoihin 

ja kulttuuriin. Ne ovat näin muodostaneet oman rajatun osa-alueensa. Vastuu 

järjestelmien suunnittelusta on myös hyvin hajautettua eri suunnittelualojen kesken. 

Tarve nähtiin myös suunnittelukokonaisuuden hallinnan roolille. Suunnittelijan neutraali 

ja laitteistoriippumaton rooli nähtiin myös avaimena läpinäkyvään ja tasapuoliseen 

järjestelmien kilpailuttamiseen. Myös hankkeen allianssimalli nähtiin mahdollisuutena, 

jolloin suunnittelija pystyisi kartoittamaan elinkaareltaan tehokkaan ratkaisun. 

Kilpailutetulla suunnittelulla ei välttämättä saada laadullisesti haluttua lopputulosta ja 

järjestelmään voi syntyä turhia päällekkäisyyksiä eikä siitä saada ohjelmallisesti helposti 

päivitettävää. Lisäksi järjestelmien huonon dokumentaation hallinnan on koettu 

vaikeuttavan esimerkiksi muutossuunnittelua. 

Järjestelmien käyttöönoton yhteydessä on koettu olevan puutteita järjestelmän 

toteutuksessa sekä omatarkastuksien ja yhteiskokeiden toteutuksessa. Myös 

vastaanottoprosessissa tulisi olla koordinaattori, joka käy läpi tarkastuslistan 

varmistuakseen, että yhteiskokeet ja laitteistokohtaiset omatarkastukset on tehty 

asianmukaisesti. Paloturvallisuusjärjestelmien huoltojen ja ylläpidon laiminlyöntejä 

nähtiin tapahtuvan pääsääntöisesti hätäkuulutus- ja savunpoistojärjestelmissä. 

Paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmien huolto- ja ylläpitotoiminnan nähtiin olevan 

suhteellisen laadukasta. 

Automaatiojärjestelmien nopea digitalisoituminen on tuonut osaajapulan alalle. Tähän 

pyritään hakemaan helpotusta IT-osaajista. Myös paloturvallisuuden suhteellisen uusi 

lainsäädännöstä seurannut asema on voinut aiheuttaa vaihtelevaa asennoitumista sitä 
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kohtaan. Edelleen korostui ongelma, ettei paloturvan parantumista osata hahmottaa 

selkeästi kustannussäästönä taikka sitä nähdä hyvänä investointina. 
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6. PELASTUSVIRANOMAISTEN KOKEMUKSET 

Tutkimusaineistoon hankittiin tietoa pelastustoimen kokemuksista ja näkemyksistä 

pelastusviranomaisille suunnatuilla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin 

järjestämillä Palontorjunnan Herätyspäivillä 10.10.2019. Päivien yhteydessä järjestettiin 

työpaja, jonka alustuksessa esiteltiin kappaleessa 5 raportoitujen teemahaastatteluiden 

ensimmäisen vaiheen tuloksia sekä kerättiin pelastusalan kokemuksia ja näkemyksiä 

paloturvallisuuden toteutumisesta rakennushankkeiden elinkaaren eri vaiheissa. 

Tapahtumaan osallistui 21 henkilöä eri pelastuslaitoksilta ja kumppanuusverkostolta, 

sisäministeriöstä, Tukesista, Suomen Kuntaliitosta ja SPEKistä. Pelastuslaitosten 

edustajista monet toimivat pelastuslaitosten riskienhallintapäälliköinä. 

6.1 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

Työpaja koostui aihealueeseen valmistavasta alustuksesta sekä ennalta valmisteltuihin 

teemoihin ja aihealueisiin liittyvästä puolistrukturoidusta ryhmähaastattelusta, johon liittyi 

myös aivoriihiosuus. Aivoriihi on yksi yhteisöllisistä ideointimenetelmistä, jossa 

tyypillisesti 6-12 hengen työryhmä ideoi uusia ratkaisuja ongelmaan vetäjän avulla 

(Ojasalo et al. 2014). Ryhmäkeskustelussa yksi tutkija toimi keskustelun 

puheenjohtajana, ja toinen keskustelun sihteerinä. Keskustelua johdateltiin tutkijan 

kannalta kiinnostaviin aiheisiin, mutta keskustelijoilla oli mahdollista nostaa esille 

itselleen tärkeitä näkökohtia ja kehitysideoita. Käydystä keskustelusta, esitetyistä 

ajatuksista sekä kehitysehdotuksista kirjoitettiin muistio. Muistiot analysoitiin käyttämällä 

temaattista analyysimenetelmää, jonka pohjalta muodostuneet tulokset ovat esitettynä 

seuraavassa kappaleessa. 

6.2 Tulokset 

Tiedon puutteet 

Pelastusviranomaiset kokevat, että rakentaja katsoo tekevänsä jo nyt turvallisia 

rakennuksia. Kuitenkaan käyttäjän tarpeita ei oteta riittävästi huomioon eikä 

turvallisuuden tuomaa lisäarvoa myöskään kyetä kunnolla näkemään. Myöskään 

kiinteistön omistajalla ei ole omaa laadunvalvontaa turvallisuuden osalta. Hän ei 

ymmärrä tai häntä ei kiinnosta turvallisuus – vastuun katsotaan olevan viranomaisella. 

Rakennusten muuntojoustavuuden huomiointi 
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Keskustelua herätti rakennusten muuntojoustavuus. Ongelmana nähtiin, ettei 

rakennushankkeeseen ryhtyvä tai omistaja usein ymmärrä, miten 

paloturvallisuusjärjestelmät vaikuttavat rakennuksen muuntojoustavuuteen. Esimerkiksi 

tilojen jako tai käyttötarkoituksen muutokset voivat johtaa vaativampiin 

paloturvallisuusvaatimuksiin, eikä aiempaan tilanteeseen mitoitetut järjestelmät pysty 

näitä vaatimuksia täyttämään. Nyt haluttu ja vaihteleva toiminta tiloissa ei ole 

mahdollista. 

Haasteet suunnittelussa ja toteutuksessa 

Keskustelua myös herätti pelastusviranomaisen ja suunnittelijan tiedonvaihto sekä 

suunnittelun laatu. Tiedonvaihtoa ei koettu aina toimivaksi. Ongelmallisena nähtiin, ettei 

palotekninen suunnittelija huomioi ratkaisuissaan rakennuksen ja järjestelmän koko 

elinkaarta. Pelastusviranomainen pyrkii huomioimaan kokonaisuuden ja varautumaan 

haavoittuvuuksiin asettamalla vaatimukset korkeiksi. Laadullisesti heikkoihinkin 

ratkaisuihin on taivuttava, koska nekin voivat täyttää lain minimivaatimukset. Suunnittelu 

on viety lähemmäksi rakentamisen prosesseja mikä ei tue pelastusviranomaisen 

tavoitteita. Koetaan, että tämä lisää haavoittuvuuksia ja myös kustannuksia lisätöinä. 

Esimerkiksi puurakentamisessa muutoksien tekeminen toteutukseen jälkikäteen on 

haasteellista, joten tällöin laadunhallinnan ja ennakoinnin merkitys korostuu. 

Rakentamisen aikataulut nähtiin usein epärealistisina erityisesti järjestelmien testiaikojen 

suhteen, jolloin rakennuksien valmistuminen väistämättä myöhästyy. Ei myöskään 

koettu, että suunnittelija olisi riittävästi perillä kohteesta ja muutoksista. 

Paloteknisen työnjohtajan rooli 

Yhtenä kehitysehdotuksena nostettiin esille niin sanottu paloteknisen työnjohtajan rooli. 

Hän valvoisi työmaalla kokonaisuuden ja ohjausten toimivuutta. Vastuu kestäisi 

rakennuksen käyttöönottoon ja takuuajalle asti. Hän myös varmistaisi, että tarvittava 

dokumentaatio paloturvallisuuden järjestelmistä löytyy, ja että tarvittavat 

paloturvallisuuteen liittyvät asiat tulevat kirjatuksi myös rakennuksen huoltokirjaan. 

Pelastusviranomaisen roolin terävöittäminen 

Pelastusviranomaisen roolia haluttiin myös terävöittää. Ideaalitapauksessa 

pelastusviranomainen on jo kaavoitusvaiheessa keskusteluissa mukana. 

Pelastusviranomainen on ollut mukana esisuunnittelussa ja jättänyt oman esityksensä 

turvallisuuteen liittyvistä asioista. Suunnitelmien saapuessa rakennuslupakäsittelyyn on 

ne kuitenkin karsittu kustannussyistä minimiin, paitsi rakennusluvan ehtoihin kirjatut 

asiat. Paloturvallisuustavoitteiden toteutuminen koko hankkeen ketjussa koettiin 



63 
 

haasteelliseksi. Toisaalta pelastusviranomaisen tehtävä ei ole olla mukana 

esisuunnittelun ja rakennuksen käyttöönoton välillä. 

Uudet teknologiset mahdollisuudet paloturvallisuudessa 

Koettiin, että teknologian avulla on mahdollista kehittää pelastusviranomaisen 

valvontatyötä ja rakennuksen toimivuuden seurantaa. Rakennuksesta voitaisiin välittää 

olennaista tietoa pelastusviranomaiselle tukemaan hänen työtänsä. Myös kiinteistön 

henkilökunta voisi saada tietoa paloturvallisuusriskeistä ja huoltotarpeista. 

Kehitysideana esitettiin niin sanottu digitaalinen kohteen ylläpitokirja, joka sisältäisi 

kohteen palontorjuntatekniikan nykytilan ja huollot sekä tukisi toiminnan 

suunnitelmallisuutta, omatoimista varautumista ja kohdekohtaisen toiminnan 

suunnittelua. Lisäksi tekoäly ja dronet nähtiin paloturvallisuuden tulevaisuuden 

mahdollisuuksina. Rakennuksen digitaalisen kaksosen tulevaisuuden mahdollisuudet 

laadunvalvonnassa tunnistettiin. Myös esimerkiksi suurten akustojen tai 

aurinkopaneeleiden riskit paloturvallisuudelle nostettiin esille. 

Palontorjunnan pelastus- ja operatiivisella puolella olisi teknologisia 

kehitysmahdollisuuksia, ja tarpeet jatkotutkimuksille tältä osin myös tunnistettiin. 
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7. PALOTURVALLISUUDEN 
KEHITTÄMISKOHTEET 

Teemahaastatteluiden ja työpajan avulla kerättyä aineistoa täydennettiin ja syvennettiin 

internetissä toteutetulla kyselytutkimuksen avulla. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa uusia 

kehitysmahdollisuuksia sekä kerätä haastateltavien mielipiteitä ja näkemyksiä 

tutkimuksessa syntyneisiin kehitysideoihin. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2020 ja 

siihen osallistui 11 henkilöä kuudesta aikaisemmin haastatellusta yrityksestä. 

7.1 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin strukturoidulla internet-kyselyllä. Kysely tehtiin 

sähköisenä kyselylomakkeena Webropol Oy:n sovelluksessa. Kyselyn toteutuksen 

järjestämisestä sovelluksessa vastasi SPEK. Kysymysten muotoilu ja järjestys olivat 

kaikille samat, mutta kaikkiin kysymyksiin ei ollut annettu valmiita vastausvaihtoehtoja. 

Osa kysymyksistä sisälsi avoimen vastauskentän. Kyselytutkimuksen vastauksia 

analysoitiin temaattisella analyysimenetelmällä ja sillä luodut tulokset ovat esiteltyinä 

seuraavassa kappaleessa 7.2. Kyselysovelluksesta tulostettu kyselyn vastausten 

perusraportti on esitettynä Liitteessä A. 

7.2 Tulokset 

Kyselytutkimuksessa ensimmäiseksi kysyttiin vastaajan mielipidettä 

rakennushankkeeseen ryhtyvän ja järjestelmäkoordinaattorin esitettyihin tehtävälistoihin 

liittyen. Tehtävälistat pitivät sisällään mahdollisia tehtäviä, joita tahojen tulisi hoitaa, jotta 

paloturvallisuuden järjestelmäkokonaisuus tulisi hallittua oikein sen koko elinkaarella. 

Seuraavaksi kysyttiin vastaajan mielipidettä alustoihin, integraatioihin ja 

järjestelmätoimittajien yhteistyöhön liittyen. Tämän jälkeen vastaajalta kysyttiin 

näkemystä moniin järjestelmien hankintaan liittyviin asioihin. Lopuksi esitettiin vielä 

muutamia kysymyksiä järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyen. 

7.2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle esitettiin kyselyssä useita erilaisia tehtäviä ja 

vastaajaa pyydettiin ottamaan niihin kantaa. Tulokseksi saatiin, että selkeinä 

rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävinä nähtiin hankkeessa 

järjestelmäkoordinaattorin tuen hankinta avukseen, neuvottelu järjestelmätoimittajien 
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kanssa sekä alustaratkaisun kilpailuttaminen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän 

tehtäviksi ainakin osittain nähtiin kuuluvan paloturvallisuuden mahdollisuuksiin ja 

lisäarvoon perehtyminen, riskiarvion tekeminen, osajärjestelmien kriittisyysluokkien 

määrittely, järjestelmän toiminnallisuuksien määrittely sekä hankkeen prosesseissa 

tarvittavan tiedon saatavuuden varmistaminen. Rakennushankkeeseen ryhtyvälle 

osittain kuulumattomina tehtävinä nähtiin erilaiset toiminnan ja olosuhteiden asettamien 

vaatimusten määrittely, kuten sähköasennusten kosteusriskit tai mekaaniset suojaukset. 

Hieman epävarmana tehtävänä nähtiin myös paloturvallisuuden järjestelmiin liittyvien 

valintojen vaikutusten huomiointi tilojen muuntojoustavuuteen. Nähtiin, että nämä 

tehtävät kuuluisivat ennemmin eri suunnittelijoille, kuten palo-, turva-, ja 

rakennesuunnittelijoille. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nähtiin tarvitsevan ympärilleen 

joko osaavan organisaation tai ulkopuolista tukea, jotta edellä esitetyt asiat tulevat 

hallittua. Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää tietää, mitä hän haluaa. 

7.2.2 Järjestelmäkoordinaattori 

Seuraavaksi kyselyssä esitettiin järjestelmäkoordinaattorille useita erilaisia tehtäviä, 

joiden kohdalla vastaajaa pyydettiin ottamaan niihin kantaa. Tuloksena saatiin, että 

lähestulkoon jokainen esitetyistä tehtävistä nähtiin kuuluvan järjestelmäkoordinaattorille. 

Tehtäviä oli loppukäyttäjän kuuleminen hankkeessa, riskianalyysin toteutus hankkeen 

alussa, rakennushankkeeseen ryhtyvän tukeminen määrittelyiden tekemisessä, 

myötävaikuttaminen elinkaareltaan tehokkaan järjestelmän syntymisessä, 

alustaratkaisun valinnassa auttaminen, järjestelmistä saatavan hyödyn kuvaaminen, eri 

toimijoiden tukeminen ja vaatimusten valvominen, integroidun järjestelmän hallittu 

jakaminen osiin hankintaa varten, järjestelmäkokonaisuuden testauksen valvominen ja 

vastaanottoprosessiin osallistuminen, ylläpidon oikeellisuuden valvontaan 

osallistuminen. Toisaalta esitettiin myös mielipide, ettei järjestelmäkokonaisuutta tulisi 

pilkkoa osiin ollenkaan. 

Nykykäytänteillä monen järjestelmäkoordinaattorin vastuulle katsotun tehtävän 

toteutuksessa nähtiin kuitenkin puutteita. Eniten puutteita on havaittu ylläpidon aikana 

tehtävien toimenpiteiden oikeanlaisessa dokumentaatiossa, riskianalyysin tekemisessä 

sekä loppukäyttäjän riittävässä huomioimisessa ja kuulemisessa. Nähtiin, ettei 

riskianalyysin toteutus ole selkeästi oikein kenenkään tehtävä, eikä sen arvoa osata 

kunnolla mitata. Katsottiin, että järjestelmäkoordinaattori tulisi kiinnittää hankkeeseen 

mukaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kuten hankesuunnittelu- tai 

esisuunnitteluvaiheessa, riippuen hankkeen koostakin. Vastaajat eivät esittäneet 

järjestelmäkoordinaattorille muita uusia tehtäviä aiemmin esitettyjen tehtävien lisäksi. 
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7.2.3 Toiminnallisuuksien ja alustan valinta 

Tuloksista selvisi, ettei loppukäyttäjän osallistaminen hankkeen määrittelyihin ja 

toteutukseen nykyisellään ole aina onnistunut. Tuloksissa esitettiin keinoja 

loppukäyttäjän mukaan saamiseksi hankkeen varhaisessa vaiheessa tehtäviin 

määrittelyihin sekä heidän toivomien toiminnallisuuksien toteutumisen varmistamiseksi. 

Tärkeänä nähtiin riittävän ajan ja resurssien varaaminen hankkeen alkuvaiheeseen, 

sekä sen näkeminen myös rahallisesti järkevänä erityisesti järjestelmän elinkaaren 

kustannussäästöjen kautta. Mikäli loppukäyttäjä on tiedossa, tulee hänen edustajansa 

sitouttaa mukaan hankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa. Tärkeää on käydä 

avointa keskustelua markkinoilla olevista teknologioista, jotta mahdollisuudet selviävät 

ja loppukäyttäjän tarpeet tulevat esille. Teknologioiden elinkaari, avoimuus, saatavuus, 

modulaarisuus ja elinkaaripalveluvalmiudet nähtiin tärkeinä arviointikriteereinä. Riittävän 

dokumentaation tärkeyttä korostettiin. Loppukäyttäjän kanssa on asiantuntevan tahon 

tehtävä toiminnallisuuskuvaus. Tilankäyttö, toiminnan luonne ja mahdollisten 

poikkeusolosuhteiden selvittäminen on tässä myös tärkeää. 

Tuloksissa kuvattiin, miten muuntojoustavuuteen liittyvät tarpeet ja vaatimukset 

vaikuttavat toiminnallisuuksien valintaan. Muuntojoustavuuden miettiminen nähtiin 

suhteellisen tuoreena asiana, jolla pyritään tilojen käytön tehostamiseen. Esimerkiksi 

järjestelmien modulaarisuus ja huoltovapaus nähtiin muuntojoustavuutta edistävinä 

tekijöinä. Esille nostettiin myös huomio, että toisinaan teknologiavalintoja voi vahvasti 

ohjata esimerkiksi haastavat olosuhteet siten, että muut asiat jäävät toissijaisiksi, kuten 

muuntojoustavuutta. 

Kyselytutkimuksessa pyydettiin vastaajia tarkemmin määrittelemään rakennusten 

järjestelmissä hyödynnettyjen niin sanottujen alustojen roolia, tehtäviä ja osia. Tulosten 

pohjalta selventyi, että alusta on ohjelmisto, joka rajapintojensa avulla mahdollistaa 

helppokäyttöisen integraation eri teknologioiden, järjestelmien ja rakennusten välille. 

Alusta kokoaa yhteen eri järjestelmistä tulevaa tietoa, se on avoin ja modulaarinen sekä 

se mahdollistaa myös liittyvien järjestelmien itsenäisen toiminnan. Alusta on jatkuvasti 

kehittyvä tuote, johon lisätään uusia ominaisuuksia ja rajapintoja tarpeen mukaan. 

Integroitu järjestelmä voidaan suunnitella ja toteuttaa järjestelmäalustan päälle. Alustat 

koostuvat osista, joita ovat muun muassa ohjelmakoodi, tietokanta, käyttöliittymät ja 

valvomot. Nämä voidaan tapauskohtaisesti nähdä kuuluvan osaksi alustaa tai liittyvän 

osaksi alustaa. Alusta ei itsessään ole fyysinen, mutta siihen liittyy useita fyysisiä laitteita 

ja osia. Alusta voi palvella useampaa kiinteistöä ja kiinteistössä useampaa järjestelmää. 

Alustalla on myös useita tehtäviä. Näitä ovat muun muassa erilaiset 

järjestelmäohjaukset, yhteiset käyttöliittymät, visualisoinnit, etähuolto ja valvonta, tiedon 
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keräys ja raportointi. Tiedon keräys yhteen useista eri kiinteistöistä ja järjestelmistä 

mahdollistaa entistä tarkempien järjestelmäohjausten tekemisen. Kiinteistöjen ja 

järjestelmäkokonaisuuden yhteinen käyttöliittymä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman 

ja helpomman järjestelmien seurannan ja ohjauksen. Alustan käyttöliittymän eri näkymät 

ja käyttöoikeudet voidaan rakentaa siten, että ne palvelisivat jokaisen kiinteistöissä 

toimivan eri tahon tarpeita mahdollisimman hyvin. Muutenkin alustan toiminteet ja 

palvelut tulee olla muokattavissa kunkin kohteen käyttäjien tarpeiden mukaan. Muita 

hyötyjä ovat järjestelmän kunnon automaattinen seuranta, ennakko- ja vikahuoltojen 

kattavampi toteutus etänä sekä kattavampi järjestelmän tilan raportointi. Erityisesti 

suurissa ja monimutkaisissa kohteissa on alustaratkaisuilla saavutettavissa merkittävää 

lisähyötyä. 

Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että alustaratkaisun yhteensopivuuden ja 

luotettavuuden varmistamiseksi sen hankinnassa on syytä panostaa riittäviin neuvottelu- 

ja selonottokierroksiin alustatoimittajien ja hankkeeseen ryhtyvän kesken. Hankkeeseen 

ryhtyvän riittävä vaatimusdokumentaatio ja alustan järjestelmien liittymisrajapintojen 

erillisselostukset ovat lähtökohtia onnistuneeseen hankintaan. Aiemmin esitetty 

järjestelmäkoordinaattori nähdään kykenevänä johtamaan keskustelua hankittavasta 

alustaratkaisusta, sekä myös osittain kykenevänä arvioimaan valitun ratkaisun 

luotettavuutta. Haasteellisena nähdään järjestelmäkoordinaattorin roolin vaatimus 

markkinoilla olevien alustaratkaisuiden laajasta tuntemuksesta, joka voi merkittävästi 

rajata riittävän osaavien henkilöiden löytymistä kyseiseen tehtävään. 

Järjestelmäkoordinaattorin riippumattomuus tässä tehtävässä koettiin myös tärkeäksi. 

7.2.4 Järjestelmäintegraation toimivuuden varmistaminen 

Koettiin myös, ettei alustoissa ole aina otettu riittävästi huomioon liittyviä teknisiä 

ratkaisuja, sekä myös kehitysajatusten huomiointi on hankkeissa ollut vähäistä. 

Yhteistyöhankkeet alusta- ja liittyvän toimittajan välillä onnistuu parhaiten, kun 

järjestelmien liittymisrajapinnat ovat mahdollisimman avoimia, tarve kehitykselle on 

olemassa ja kehittäjät löytävät yhteisen taloudellisen intressin. Yhteisesti sovitut ja 

standardit rajapinnat ehkäisevät myös ongelmien syntyä integroitujen järjestelmien 

päivitysten yhteydessä. Alustaan liittymisen ja integraation suunnittelu tulee aloittaa 

hankkeessa jo hyvissä ajoin, jotta kehittäjien on mahdollista löytää yhteinen tahtotila 

toteutukselle, toteutus pysyy kompaktina, se ehditään testaamaan sekä toteutuksen 

aikataulut pysyvät hallittuina. 

Paloturvallisuusjärjestelmän kriittisten toimintojen varmistuksen näkökulmasta esitettiin 

kyselytutkimuksessa muutamia kysymyksiä hankintamateriaalien lähtötietojen 
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laadukkuuteen liittyen. Selvisi, että hankinta-asiakirjoissa esitetyt ohjauskokonaisuudet 

eivät aina ole esitettynä riittävässä laajuudessa ja riittävällä tarkkuudella. Hankinta-

asiakirjojen on katsottu myös jonkin verran rajoittavan toteutusmallia tiettyyn tekniseen 

ratkaisuun. Hankinta-asiakirjojen ei katsottu arvioivan järjestelmien haavoittuvuuteen ja 

toimintavarmuuteen liittyviä asioita. Järjestelmäkokonaisuuden haavoittuvuuteen 

liittyvien seikkojen, kuten toiminta vika- ja poikkeustilanteissa, paremmaksi huomioon 

ottamiseksi tarjottiin ratkaisuina selonottoneuvotteluita, toimintamallien tarkastusta, 

loppukäyttäjän vaatimustenmäärittelyä sekä asian kirjausta hankinta-asiakirjoihin. 

7.2.5 Laitteiston ja järjestelmien riskiarvioon perustuva luokitus 

Kyselytutkimukseen vastanneiden asennoituminen eri järjestelmille määriteltävään ja 

niiden vaatimuksia ohjaavaan riskiluokitukseen oli pääsääntöisesti myönteinen. 

Vastanneiden mukaan riskiluokituksessa tulisi ottaa huomioon ainakin järjestelmän 

kriittisyys toiminnan kannalta, toimintavarmuus, palonkestävyysvaatimukset ja 

käyttöympäristö. Painotettiin, että riskiluokittelun tulisi olla myös riittävän kattava. Esille 

nostettiin jo ennestään kattava standardoinnin ja vaatimusten taso paloturvallisuuden 

kriittisiin järjestelmiin liittyen. Kriittisten järjestelmien ohjausten katsottiin olevan järkevää 

olla toteutettuina edelleen kiinteästi eli paikallisesti asennettuina. Kysymys siitä, pitäisikö 

paloturvallisuuskokonaisuuden olla osana sähköurakan automaatiokokonaisuutta, jakoi 

mielipiteitä. 

7.2.6 Järjestelmien hankinta 

Tutkimuksessa kysyttiin, minkälaisiin osakokonaisuuksiin järjestelmäkokonaisuutta olisi 

tarkoituksenmukaista jakaa, jotta hankintojen jälkeen järjestelmäkokonaisuus olisi 

edelleen mahdollisimman eheä ja toimiva. Paloturvallisuus nähtiin olevan hyvä oma 

kokonaisuus. Jakoa myös toiminnallisuuksien mukaan ehdotettiin, esimerkiksi jaolla 

paloturvallisuus, hälytykset ja liikkuminen. Painotettiin, että elinkaarihankkeissa 

rakennusten järjestelmät tulee kuitenkin nähdä kokonaisuutena. Allianssimallin hyödyt 

tuotiin myös esille. Ehdotettiin myös, että järjestelmähankinnat tulisi olla suoraan 

rakennushankkeeseen ryhtyvän tekemiä pääurakoitsijan sijaan. Tutkimuksessa selvisi, 

että joko järjestelmäkoordinaattori, alustatoimittaja tai loppuasiakas tulisi olla taho, joka 

vastaa järjestelmäkokonaisuuden hallitusta hankintakokonaisuuksiin jakamisesta. Jako 

tulisi tehdä suunnitteluvaiheessa tai heti, kun tiedetään rakennushankkeen laajuus 

riittävän tarkasti. Koettiin, että määriteltävät osakokonaisuudet soveltuisivat suhteellisen 

hyvin käytettäviksi hankintavaiheen tarjouskilpailuissa. Hyvin yhtä mieltä oltiin siitä, että 

mahdolliset pääurakoitsijan ehdottamat suunnitelmista poikkeavat hankintaratkaisut 

tulisi alistaa järjestelmäkoordinaattorin hyväksyttäviksi. 
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Näkemykset siitä, että toimitaanko hankinnoissa ohjeiden mukaisesti, jakoi vahvasti 

mielipiteitä. Vastaajat pääsääntöisesti katsoivat, ettei laadullisia kriteereitä huomioida 

hankinnoissa kovinkaan hyvin. Katsottiin, että hankintamateriaaleissa on puutteita sen 

sisällön laajuudessa muun muassa riskiarvioiden johtopäätösten, alustan ja sen 

vaatimusten sekä järjestelmien välisten sidosten ja ohjauskokonaisuuksien osalta. 

Hankinnan lähtötietojen saatavuudessa on myös koettu olevan jonkin verran puutteita. 

Myös järjestelmien väliset integraatiokuvaukset, tai massalistat, saattavat 

hankintamateriaaleista puuttua. 

Hankintojen valvonnan onnistuminen jakoi mielipiteitä. Koettiin, ettei valvoja välttämättä 

ymmärrä järjestelmän kaikki toiminnallisia mahdollisuuksia, tai hän saattaa keskittyä 

liikaa detaljien hallintaa, jolloin isommat kokonaisuudet jäävät huomiotta. 

Ongelmallisena myös nähtiin se, että toisinaan hankinnoissa voi tulla valituksi 

teknologioita, jotka eivät täytä hankintamateriaalien laadullisia kriteereitä, mutta jotka 

ovat tarjoukseltaan halvimpia. Hankintamateriaalin puutteisiin vaikutusmahdollisuudet 

nähtiin kuitenkin suhteellisen hyvinä. Asiat, joiden nähtiin jäävän hankintojen jälkeen 

ratkottaviksi ovat integroidun järjestelmän kattava toiminnan testaus ja muut 

yksityiskohtaiset toiminnallisuuksiin vaikuttavat asiat, sekä toisinaan, loppukäyttäjän 

toiveet. 

Paloturvallisuusjärjestelmien hankinnoissa vastaajat ovat törmänneet usein rajoitettuun 

menettelyyn ja melko usein neuvottelumenettelyyn tai kilpailutettuun 

neuvottelumenettelyyn. Katsottiin, että paloturvallisuudenjärjestelmien 

hankintamenettelyitä voitaisiin kehittää muun muassa määrittelemällä halutut 

toiminnallisuudet tarkemmin, rakennuksen käyttötarkoitus paremmin huomioimalla, 

tekemällä paloturvallisuusjärjestelmien teknologia ja käyttöönotto erillishankintoina sekä 

hyödyntämällä erityisesti neuvottelumenettelyä hankinnoissa. 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka eri hankintalain esittämien laadullisten 

kriteereiden huomioon ottaminen hankinta-asiakirjoissa ja hankintapäätöksissä toteutuu 

käytännössä. Tuloksista selvisi, että kustannustehokkuuteen liittyvät kriteerit on otettu 

huomioon hyvin. Suhteellisen hyvin on otettu huomioon toimitus- ja toteutusaika, huolto 

ja toimituspäivä sekä esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet. Jonkin verran puutteita 

on ollut esteettömyyden, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävän suunnittelun, 

käyttökustannusten sekä myynnin jälkeisen palvelu- ja teknisentuen huomioon 

ottamisessa. Eniten puutteita on ollut teknisten ansioiden huomioon ottamisessa. 
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7.2.7 Suunnittelun koordinointi ja hankinta 

Kyselytutkimuksen pohjalta selvisi, että järjestelmäkokonaisuuden suunnittelun hallintaa 

varten nähtäisiin hyödyllisenä koordinaattorin roolin luominen. Roolin tehtäviin kuuluisi 

toimia erityissuunnittelijoiden esimiehenä tai valvojana. Hän tarkastaisi eri järjestelmien 

suunnitelmia, vastaisi niiden yhteensovittamisesta ja lisäisi eri suunnittelijoiden välistä 

vuoropuhelua. Koordinaattorilta vaadittaisiin laaja-alaista yleisymmärrystä ja 

kokonaisuuksien hahmottamiskykyä enemmän, kuin syväluotaavaa osaamista. Lisäksi 

häneltä odotetaan kykenemistä itsenäiseen selvitystyöhön, neuvottelutaitoja ja 

delegointiosaamista. Koordinaattorina voisi toimia joku puolueeton taho, jonka 

ammattitaito riittää kokonaisuuksien hallintaan. Mahdollisia tahoja voisi olla 

turvallisuuskonsultti, jolla on riittävästi paloturvallisuuden osaamista tai mahdollisesti 

palotekninen suunnittelija. Kyseessä tulisi olla taho, jolla on kokemusta niin 

järjestelmätoimittajien kuin suunnittelunkin puolelta. Koettiin, ettei nykyiseltään 

välttämättä löydy tahoa, jolla olisi suoraan riittävä osaaminen ja kokemus roolia 

hoitamaan. Pohdittiin myös, että tulisiko koordinaattorin olla ennemminkin 

koordinaatioelin- tai ryhmä eikä pelkästään yksi henkilö. Koordinaattori tulisi valita ja 

kiinnittää hankkeen organisaatioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kuten 

hankesuunnitteluvaiheessa, tai jo ennen esisuunnitelmien tekoa. 

Koettiin, ettei turvallisuus- ja taloteknisensuunnittelun tehtävänjakoa nykyisellään ole 

selkeästi toteutettu. Paloteknisen suunnittelunkaan ei katsottu olevan riittävän isossa 

roolissa, jotta sen merkitys ymmärrettäisiin riittävästi. Koettiin, että nykyisellään 

paloturvallisuuden- ja arkkitehtonisen suunnittelun välille voi muodostua ristiriitoja. 

Tähän esitettiin ratkaisuna avoimen vuoropuhelun lisäämistä, paloturvallisuuden 

näkemistä vahvemmin lisäarvona ja arkkitehtien koulutuksen kehittämistä. Keinoina 

tukea suunnittelutyön järjestelmäriippumatonta toteutusta nähtiin suunnittelu 

määrittelemällä järjestelmän ominaisuuksia tuotemerkkien sijaan. Toisaalta liiallinen 

yksittäisten ominaisuuksien korostaminen voi rajata mahdollisia tuotemerkkejä, jotka 

voisivat täyttää myöhemmin suunnitelmien vaatimukset. Toisaalta suunnittelutyön tilaaja 

laatii tarpeet, joiden mukaan järjestelmää suunnitellaan. 

Lisäksi koettiin, että suunnittelun hankintamalleissa voisi olla myös kehitettävää. 

Ajanhallinnan sekä koordinaattorin roolin kehittämisellä voitaisiin ehkäistä nykyisin 

vastaan tulevia haasteita. Suunnittelun toteutus- ja hankintamalleja voitaisiin kehittää 

muun muassa rakentamalla toiminnallinen järjestelmäkuvaus hyvissä ajoin, estämällä 

kokonaisuuksien hallitsematon pilkkoutuminen sekä varmentamalla suunnittelun 

järjestelmäriippumattomuus. Koettiin, että loppukäyttäjän vaikutusmahdollisuudet 

suunnitteluun voivat olla hieman rajoitetut. Näkemykset siihen, että otetaanko 
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järjestelmien ylläpito ja elinkaari riittävästi suunnittelussa huomioon, oli kahtiajakoinen. 

Järjestelmän elinkaaren kannalta tärkeiden ominaisuuksien, kuten muuntojoustavuus, 

vikasietoisuus ja päivitettävyys, huomioon ottaminen voidaan varmistaa riittävillä 

vaatimusmäärittelyillä sekä selonottoneuvotteluilla, ja vaateilla. Suunniteltavien 

teknologioiden elinkaaresta ja saatavuudesta on oltava olemassa riittävä tieto. 

Suunnitelmiin joudutaan hankkeen edetessä usein tekemään päivityksiä, jotka voivat 

johtua puutteellisista tai virheellistä lähtötiedoista tai käyttäjien vaatimusten muutoksista. 

Myös pitkissä hankeprosesseissa voidaan suunnitelmia joutua päivittelemään, jotta 

teknologiavalinnat eivät vanhentuisi. Vanhentumista voidaan myös ehkäistä suosimalla 

suunnittelussa teknologioiden ominaisuusmäärittelyjä tuotemerkkien sijaan. 

7.2.8 Järjestelmän käyttöön- ja haltuunotto 

Tulosten pohjalta selvisi, että integroidun järjestelmän ongelmattoman käyttöönoton 

varmistumiseksi on järjestelmien valmistumisen hyvällä aikataulutuksella, ja siinä 

pysymisellä, ratkaiseva rooli. Järjestelmän toiminnallisuuksien selkeät mallit, sekä 

suunnittelijoiden vastuuttaminen oikein, ovat myös keskeisiä asioita onnistumisen 

kannalta. Myös mahdollinen lisäsuunnittelutarve tulee selvittää hyvissä ajoin. 

Tarjouspyynnöt tulee määritellä riittävän tarkasti, ettei tarjouksia laadittaessa tulisi 

epäselvyyksiä. Järjestelmän toimitusajat tulee tarkastaa, ettei tästä seuraa viivästyksiä. 

Vastaavalla työnjohtajalla on erittäin suuri rooli toteutuksen onnistumisessa. 

Kyselytutkimuksen tuloksissa esitettiin myös keinoja varmistaa 

paloturvallisuusjärjestelmien hallittu haltuunotto ylläpito- ja käyttövaiheen tilanteessa, 

jossa tapahtuu omistaja- tai toimijavaihdoksia. Tärkeänä nähtiin ensinnäkin, että 

järjestelmäkokonaisuuden dokumentaatio on olemassa, ja että se on ajantasainen. 

Toiseksi, aiemman ja uuden organisaation tuvallisuuskoordinaattorien tulisi käydä 

riittävästi keskustelua järjestelmän rakenteesta ja sen elinkaaresta. Näin varmistuu 

toiminnan ennakoitavuus. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen lopulliset johtopäätökset rakentuivat asteittain tutkimuksen eri vaiheiden 

edetessä. Työn tutkimuksessa oli useita vaiheita, joista ensimmäinen oli kesällä 2019 

toteutetut teemahaastattelut, toinen loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020 toteutetut 

ensimmäistä vaihetta pitemmälle strukturoidut teemahaastattelut, syksyllä 2019 

toteutettu työpajakeskustelut toimialan tapahtumassa sekä viimeisenä keväällä 2020 

aiemmin haastatelluille sidosryhmille sekä kansainvälisille kontakteille suunnatut 

kyselytutkimukset. Kansainvälisen kyselytutkimuksen tulosten raportointi tapahtuu 

tämän työn ulkopuolella. 

Tutkimusvaiheiden edetessä tutkimuksen painopiste siirtyi paloturvallisuuden 

teknologisesta näkökulmasta enemmän kohti paloturvallisuuden järjestelmien 

kokonaisvaltaisemman hallinnan kehittämistä. Tekniset kysymykset jäivät pienemmälle 

huomiolle ja rakennuksen elinkaaren eri vaiheiden prosessit saivat suurempaa 

huomiota. Tutkimuksen painotuksen kehitystä ohjasivat merkittävästi tutkimuksen 

aikana saadut kommentit ja vastaukset. 

Laajan haastattelu- ja kyselyaineiston analysoinnin pohjalta oli mahdollista muodostaa 

rakennuksen koko elinkaaren kattavaa kokonaiskuvaa paloturvallisuuden järjestelmien 

hallinnallisista ongelmista sekä suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyvistä 

kehitystarpeista. Johtopäätösten muodostamisessa hyödynnettiin temaattista analyysiä, 

jolla aineistosta voitiin tunnistaa toistuvia teemoja ja tiettyä teemaa kuvaavia 

näkemyksiä. Johtopäätökset muodostuivat löydettyjen eri ongelmakohtien 

kuvaamisesta, selittämisestä ja pohdinnasta. Johtopäätösten yhteydessä esitellään 

myös kehitysehdotuksia, joilla pyritään ratkaisemaan kuvattuja ongelmia sekä 

kehittämään paloturvallisuuden järjestelmien hallintaa. Osa ehdotuksista tuli 

haastateltavilta. Osa niistä syntyi tulosten analyysin kautta sekä kirjallisuudessa 

esitettyjä toimintamalleja soveltamalla. Ehdotuksia kehitettiin haastatteluiden ja kyselyn 

avulla. 

Seuraavissa kohdissa esitellään tutkimuksen keskeiset johtopäätökset tulosten 

analyysin kautta esiin nousseisiin pääteemoihin jaettuna. Ensimmäiseksi 

järjestelmähankeen elinkaari on jaettu kronologisiin osiin ja näissä osissa käsitellään 

paloturvallisuusjärjestelmien suunnittelun, hankinnan, toteutuksen ja ylläpidon kannalta 

esille nousseita keskeisiä teemoja ja niihin liittyviä johtopäätöksiä. Tutkimus toi esille 

selkeän tarpeen määritellä paremmin rakennuksen paloturvallisuudelle asetetut 
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tavoitteet sekä hallita luotettavan paloturvallisuuden toteutuminen osana integroitua 

kiinteistön turvallisuusjärjestelmää. Tutkimustulosten perusteella tilannetta olisi 

mahdollista parantaa määrittelemällä eri tahojen tehtäviä tarkemmin sekä luomalla uusia 

rooleja tukemaan ja koordinoimaan järjestelmien suunnittelua ja toteutusta. 

Johtopäätöksissä esitetään roolit ja tehtävälistat rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja 

järjestelmäkoordinaattorille sekä kuvataan paloturvallisuutta valvovan viranomaisen ja 

tarkastuslaitoksen rooli. Paloturvallisuutta tukevaa uutta teknologiaa on esitetty 

kappaleessa 2. Tutkimus toi myös esille, ettei paloturvallisuuden arvoa täysimääräisesti 

ymmärretä, eikä paloturvallisuutta usein vieläkään nähdä osana rakennuksen 

kokonaisturvallisuutta. Tätä teemaa käsitellään johtopäätösten viimeisessä osassa. 

8.1 Järjestelmähankkeen esisuunnittelun kehittäminen 

Järjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuuksien, integraatioiden, alustaratkaisuiden sekä 

siihen liittyvien eri järjestelmien määrittelyt edellyttävät monia järjestelmähankkeen 

onnistumisen kannalta keskeisiä toimenpiteitä ja päätöksiä järjestelmähankkeen 

esisuunnitteluvaiheessa. Myös loppukäyttäjät ja omistajat tulee saada riittävästi 

osallistumaan näihin määrittelyihin. 

Riskien ja toiminnallisuuksien määrittelyn kehittäminen 

Kuten kappaleessa 4.1 todetaan, tulisi esisuunnittelu aloittaa tarvekartoituksella, jonka 

ensimmäinen vaihe olisi riskianalyysin tekeminen. Kappaleen 7 tulosten pohjalta on 

selvinnyt, että riskianalyysin tekemisen vastuu on toisinaan epäselvä eikä sen tuottamaa 

arvoa osata kunnolla mitata. Se, että rakennushankkeeseen ryhtyvä toteuttaisi 

riskianalyysin järjestelmäkoordinaattorin avustuksella voisi tuoda selkeyttä juuri näihin 

ongelmiin. 

Kuten kappaleessa 4.1 on esitetty, voidaan selvitettyjen riskien sekä organisaation 

liiketoimintojen pohjalta seuraavaksi määritellä rakennukselle haluttu turvallisuustaso. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja loppukäyttäjät valitsevat hankkeelle sellaiset 

toiminnallisuudet ja niiden kriittisyydet, jotka täyttävät määritellyt turvallisuustavoitteet ja 

ovat tilojen käyttötarkoitusten mukaiset. Toiminnallisuuksien kuvaus tulee olla riittävän 

kattava, jotta järjestelmien toteutuksen taso kävisi siitä selvästi ilmi. Kappaleen 7 

tuloksista selvisi, että riittävän toiminnallisen järjestelmäkuvauksen luominen riittävän 

aikaisessa hankkeen vaiheessa nähtiin suunnittelun hankinnan ja toteutuksen kannalta 

hyödylliseksi. Myös järjestelmien integroinnin tarpeet tulisi kartoittaa suunniteltujen 

toiminnallisuuksien pohjalta. Kappaleen 7 tuloksissa nähtiin toiminnallisuuksien 

selkeiden mallien luonnilla olevan integroidun järjestelmän ongelmattoman käyttöönoton 



74 
 

varmistamisessa tärkeä rooli. Tarvekartoituksen alkuvaiheessa tulisi myös selvittää, mitä 

paloturvallisuuteen liittyviä palveluita ja ratkaisuja on olemassa. Kappaleen 5 tuloksista 

selvisi, että tässä avuksi voisi olla uusien järjestelmäkohtaisten oppaiden laatiminen. 

Tarvekartoituksen toimintamallien tulisi myös varmistaa, että kartoitus kattaa myös 

uusimman teknologian, sekä mahdollistaa sen tarjoaman hyödyn ymmärtämisen. 

Kappaleen 5 tulosten pohjalta on selvinnyt rakennushankkeeseen ryhtyvän tarve 

lisätuelle, joten järjestelmäkoordinaattorin tuella voitaisiin nykyistä paremmin varmistaa, 

että keskustelussa on mukana oikeat ja riittävät tekniset asiantuntijatahot, ja että 

rakennushankkeeseen ryhtyvä onnistuu suorittamaan edellä mainitut määrittelyt riittävän 

tarkasti ja kattavasti. 

Kappaleen 7 tutkimuksessa myös selvitettiin asennoitumista eri järjestelmille 

määriteltävään ja niiden vaatimuksia ohjaavaan riskiluokitukseen. Integraatiolle asetetut 

vaatimukset määräytyisivät luokituksen perusteella. Tulosten perusteella tähän 

suhtauduttiin myönteisesti. Vastauksissa painotettiin, että riskiluokittelun tulisi olla 

riittävän kattava. Luokittelussa tulisi ottaa huomioon muun muassa järjestelmien 

kriittisyys toiminnan kannalta, toimintavarmuus, palonkestävyysvaatimukset sekä 

käyttöympäristö. Vastauksissa tuotiin esille myös se, että paloturvallisuusjärjestelmillä 

on entuudestaan suhteellisen kattava standardointi ja korkea vaatimusten taso. 

Alustaratkaisu integroidun järjestelmän perustana 

Kappaleen 5 tulosten pohjalta voidaan sanoa, että esisuunnitteluvaiheessa tulisi tehdä 

päätös halutaanko integroidun järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi valita 

niin sanotun järjestelmäalusta, joita tänä päivänä löytyy markkinoilta kuten kappale 2 

osoittaa. Kappaleen 7 määritelmän mukaan alusta on siis ohjelmisto, joka rajapintojensa 

avulla mahdollistaa mahdollisimman helppokäyttöisen ja toimivan integraation eri 

teknologioiden, järjestelmien ja kiinteistöjen välille. Tämä mahdollistaisi entistä 

kattavamman tiedon yhteen kokoamisen ja sen avulla entistä tarkemman järjestelmien 

käytön hallinnan niin automaattisesti kuin myös manuaalisestikin käyttöliittymän kautta. 

Keskeisiä alustan etuja ovat järjestelmien toiminnan ja kunnon kattava etäseuranta, 

ennakko- ja vikakorjauksien osittainen toteutus etänä sekä eri järjestelmien ja 

kiinteistöjen tilaa tarkastelevien raporttien tulostaminen. 

Mikäli hanketta lähdetään viemään eteenpäin tällä alustavetoisella mallilla, tarkoittaisi 

tämä käytännössä sitä, että ensin haetaan alustatoimittajat, jotka kykenisivät tarjoamaan 

halutuista toiminnallisuuksista muodostuvan ympäristön luotettavasti. Toimittajat 

haastatellaan ja heidän kanssaan neuvotellaan toteutusmahdollisuuksista. 

Haastatteluilla selvitetään kuinka avoimia rajapinnat ovat eri järjestelmien ja palveluiden 
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liittymiselle ja kilpailuttamiselle, mikä kappaleen 5 tuloksissa nähtiin tärkeänä. 

Järjestelmäalustan valinnan jälkeen valittaisiin kiinteistön käyttöä parhaiten palvelevat 

toimijat liittymään alustaan. Parhaimmillaan alusta ei ole pelkkä tuoteintegraatioalusta, 

vaan se myös mahdollistaa kolmansille osapuolille liittymismahdollisuuden alustaan 

erilaisilla palveluilla. Kappaleen 7 tulosten pohjalta voidaan sanoa, että 

alustahankinnassa riittävä panostaminen neuvottelu- ja selonottokierroksiin 

alustatoimittajien ja rakennushankkeeseen ryhtyvän välillä on keskeistä, kun 

tarkoituksena on luoda luotettava ja yhteensopiva alustaratkaisu. Onnistuneiden 

neuvotteluiden lähtökohtana on rakennushankkeeseen ryhtyvän riittävä 

vaatimusdokumentaatio sekä alustatoimittajan alustaratkaisun liittymisrajapintojen 

erillisselostukset. 

Vaikuttaisi todennäköiseltä, että alustaratkaisuiden käyttö ja järjestelmien siihen 

integroituminen johtaa myös päivitystarpeeseen säädöksiä kohtaan sekä suunnittelun 

aikaisen vaiheen merkityksen korostumiseen entisestään. 

Kappaleen 7 tulosten perusteella järjestelmäkoordinaattori nähtiin kykenevänä 

johtamaan keskustelua alustaratkaisun valinnasta. Hän olisi rakennushankkeeseen 

ryhtyvän tukena auttamassa häntä haastattelemaan alustatoimittajia sekä valitsemaan 

halutut toiminnallisuudet parhaiten täyttävän ratkaisun. Järjestelmäkoordinaattorilta 

vaadittaisiin laajaa tuntemusta markkinoilla olevista alustaratkaisuista, joka voi toisaalta 

rajata riittävällä osaamisella varustetun henkilön löytymistä tehtävään. Tehtävässä 

toimimiseksi olisi järjestelmäkoordinaattorin myös oltava ehdottoman 

alustatoimittajariippumaton. 

Kriittisten järjestelmien ja uusien teknisten ratkaisuiden integroiminen alustaan 

Kuten aiemmin todettiin, on alustaratkaisun valinnan jälkeen aika valita siihen liittyvät 

järjestelmät ja tekniset ratkaisut, joiden avulla määritellyt toiminnallisuudet saadaan 

aikaiseksi. Erilaisia teknisiä järjestelmiä on monenlaisia, mutta tutkimustyön 

painopisteiden kannalta erityisen mielenkiintoisia ovat kappaleessa 2.1 esitellyt 

paloturvallisuuden sekä poistumis- ja henkilöturvallisuuden kannalta olennaiset 

järjestelmät eli niin sanotut kriittiset järjestelmät. Nämä järjestelmät ovat myös 

pelastusviranomaisen toimenkuvan kannalta keskeisiä. Olemassa on myös erilaisia 

paloturvallisuutta täydentäviä teknisiä ratkaisuja, joita kappaleessa 2.3 esiteltiin. Nämä 

ovat usein pienempiä ja täydentäviä teknologioita, jotka eivät osallistu kriittisen 

järjestelmän toimintaan eivätkä toisaalta myöskään haittaa sitä, vaan rakentuvat sen 

ympärille. Kappaleiden 5 ja 7 tulosten pohjalta on selvinnyt, että usein näiden 

teknologioiden hankkeeseen mukaan tuominen vaatii hankkeeseen ryhtyvältä uusiin 
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mahdollisuuksiin erityistä perehtymistä sekä hankekohtaista järjestelmäkehittäjien 

välistä yhteistyötä. Kappaleen 5 haastatteluissa myös selvisi, että toisinaan 

rakennushankkeeseen ryhtyvä voi haluta jonkin uuden teknologisen ratkaisun tuomista 

mukaan hankkeeseen. 

Paloturvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien integroiminen alustaan vaatii erityistä 

huolellisuutta, koska tämä on teknisten järjestelmien osa, jota lainsäädäntö ja monet 

standardit sääntelevät ja ohjaavat. Erityisen tärkeää onkin, että kriittisten järjestelmien 

ydintoiminta on varmennettu olosuhteista riippumattomaksi kuten kappaleesta 2.1 

selviää. Näin ollen kriittisen järjestelmän tulee toimia kunnolla, vaikka yhteys alustaan 

katkeaisikin. Kappaleen 7 tulosten perusteella kriittisten järjestelmien ohjaus on edelleen 

järkevää toteuttaa kiinteästi eli paikallisesti asennettuina. Kriittisten järjestelmien 

ohjauksen ensisijainen tukeutuminen pilvipalveluihin tai internet-yhteyteen muutenkaan 

ei ole toimintavarmuuden varmentamisen vaatimusten vuoksi sallittavaa. Alusta pystyy 

kuitenkin tuottamaan kriittisiä järjestelmiä täydentäviä ja tukevia toiminnallisuuksia, kuten 

kunnon ja huoltojen seurantaa kuten kappaleen 7 tuloksista nähdään. Alustayhteyden 

avulla saadaan myös kriittisten järjestelmien tuottama informaatio paremmin 

hyötykäyttöön muissa järjestelmissä ja palveluissa. 

Kuten jo mainittu, toisinaan rakennushankkeeseen ryhtyvä tai loppukäyttäjät haluavat 

osaksi järjestelmää joitain lisäpalveluita, esimerkiksi uudenlaisen toiminnallisuuden, 

työkalun tai käyttöliittymän. Kyseessä voi olla esimerkiksi paloturvallisuuden 

parantaminen uusilla äänen tai videokuvan analysoinnin tai valaistuksen ohjauksen 

ratkaisuilla. Ratkaisut voivat pitää sisällään niin laitteita kuin palveluitakin. 

Kappaleen 5 tulosten pohjalta on kuitenkin käynyt ilmi, että toisinaan suunnittelun- tai 

urakoinnin käytänteet tai resurssi- ja aikapuutteet voivat toimia esteenä uusien 

ratkaisuiden hankkeeseen mukaan ottamisessa, joista on seurausta vanhoissa 

ratkaisumalleissa pidättäytyminen. 

Tuloksista myös selvisi, että näiden teknisten ratkaisuiden integroiminen myös 

tyypillisesti vaatii alustatoimittajan sekä liittyvän järjestelmätoimittajan tai -kehittäjän 

välistä vuorovaikutusta ja yhteistä kehitystyötä. Kappaleen 7 tutkimustulosten pohjalta 

käy ilmi, ettei alustoihin liittyviä teknisiä ratkaisuja ole aina otettu huomioon riittävässä 

laajuudessa. Kappaleen 5 tulokset myös osoittavat, että järjestelmätoimittajien välille 

haluttaisiin enemmän kehitysyhteistyötä. Yhteistyö alusta- ja liittyvän järjestelmän 

toimittajan välillä onnistuu parhaiten, kun järjestelmien liittymisrajapinnat ovat 

mahdollisimman avoimia, kehitykselle on olemassa selkeä tarve ja kehittäjät pystyvät 

löytämään yhteisen taloudellisen intressin. Tämä mahdollistaisi erilaisten järjestelmien 
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liittymisen osaksi suurempaa kokonaisuutta ja aivan uusien toiminnallisten 

mahdollisuuksien hyödyntämisen. Näin asiakkaalle voitaisiin tuottaa uutta lisäarvoa. 

Kappaleen 5 tuloksissa myös koettiin, että vanhan teknologisesti ja kaupallisesti suljetun 

mallin aika on ohi. Toimijat voisivat kehittää yhdessä toiminnallisuuksia ja 

ekosysteemejä, ja lopulta markkinoida uusia tuotteita asiakkaille yhdessä. 

Kappaleen 5 tulosten pohjalta selvisi, että järjestelmätoimittajien välinen yhteistyö 

edellyttää business-mallia, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Esimerkiksi alustalle liittyvän 

järjestelmätoimittajan tieto halutaan tehdä luettavaksi päätoimittajan käyttöliittymästä, 

koska käyttäjälle on hyödyllistä, että kaikki palvelut ovat saatavilla yhdestä paikasta. 

Tällöin tietoa hyödyntävä taho voisi maksaa liittyvälle toimittajalle pienen, esimerkiksi 

kuukausittaisen korvauksen, käyttöliittymään tuotetusta tiedosta. Selvisi myös, että 

alustaan liittymisen ja integraation suunnittelu tulee aloittaa hankkeessa mahdollisimman 

hyvissä ajoin, jotta kehittäjien on mahdollista löytää yhteinen tahtotila toteutukselle ja 

pitää se myös kompaktina. Näin toteutuksen aikataulut pysyvät hallittuina ja 

toiminnallisuudet ehditään myös testaamaan kunnolla. 

Kappaleen 5 pohjalta hankkeissa toivottiin ratkaisujen avoimuutta sekä dokumentoituja 

tiedonsiirronrajapintoja, mitkä ovat yleisesti kuvattuna kappaleessa 3.4.2. Yhteisesti 

sovitut ja standardit rajapinnat ehkäisevät myös ongelmien syntyä esimerkiksi 

integroitujen järjestelmien päivitysten yhteydessä. Avoimuuden perustana toimivat 

vakiintuneet ja avoimet tiedonsiirron protokollat. Kuten haastatteluissa selvisi, niin on 

hyvä tiedostaa, että protokollien sisälläkin voi olla liikkumavaraa, joten ne eivät yksinään 

pysty takaamaan vielä yhteensopivuutta. 

Kiinteistön loppukäyttäjien ja omistajan osallistaminen esisuunnitteluun 

Kappaleissa 5 ja 7 pohjalta on selvinnyt, ettei rakennuksen ja järjestelmien loppukäyttäjiä 

saada useinkaan riittävän aikaisessa vaiheessa mukaan hankkeen esisuunnitteluun. 

Kappaleen 7 tulosten pohjalta voidaan sanoa, että loppukäyttäjä tulisi sitouttaa mukaan 

hankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa, mikäli käyttäjätaho vain on tiedossa. 

Tärkeää olisikin, että loppukäyttäjät osallistuisivat riittävästi hankkeen aikaisessa 

vaiheessa tehtäviin määrittelyihin, jotta heidän toivomien järjestelmän 

toiminnallisuuksien toteutuminen varmistuisi. Kappaleen 7 tulosten pohjalta korostui 

muutenkin riittävien resurssien varaamisen tärkeys hankkeen alkuvaiheeseen, koska 

sen nähtiin maksavan itsensä myöhemmin takaisin, erityisesti järjestelmän elinkaaren 

kustannussäästöjen muodossa. 

Kappaleen 5 tulosten perusteella loppukäyttäjien tietämystä paloturvallisuudesta taikka 

paloturvallisuusjärjestelmistä ei nähdä useinkaan riittävänä. On myös havaittu, ettei 
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loppukäyttäjä aina välttämättä ole kovin kiinnostunutkaan turvallisuuteen liittyvistä 

asioista. Selvää onkin, että loppukäyttäjä hyötyisi paloturvallisuuteen ja teknisiin 

järjestelmiin liittyvästä asiantuntevasta tuesta haluamiaan toiminnallisuuksia 

määriteltäessä. Kuten kappaleen 7 tulosten pohjaltakin varmentui, voisi tämä 

asiantunteva taho olla järjestelmäkoordinaattori, joka voisi pitää huolen siitä, että 

loppukäyttäjien tarpeet ja näkökulmat tulisivat esisuunnittelussa riittävästi esille. 

Koordinaattori toimisi tulkkina loppukäyttäjiin päin sekä varmistaisi, että he ymmärtävät 

paloturvallisuuden tuoman lisäarvon ja eri teknologiset mahdollisuudet riittävän hyvin. 

Teknologioita arvioitaessa tärkeitä asioita kappaleen 7 tulosten mukaan ovat sen 

elinkaari, saatavuus, avoimuus, modulaarisuus ja elinkaaripalveluvalmiudet. 

Järjestelmäkoordinaattori laatisi yhdessä loppukäyttäjien kanssa 

toiminnallisuuskuvauksen. Selvisi myös, että tätä laadittaessa tulee lisäksi huomioida 

erityiset käyttäjän tilankäyttöön ja toiminnan luonteeseen liittyvät asiat, tilojen 

monimuotoinen käyttö sekä mahdolliset poikkeusolosuhteet. 

Myös kiinteistön omistajalla tulisi olla riittävä ymmärrys ja kiinnostus turvallisuuteen 

liittyviä asioita kohtaan, kuten kappaleen 5 pohjalta voidaan todeta. 

Järjestelmän elinkaaren riittävä huomiointi esisuunnittelussa 

Kuten kappaleen 5 tuloksista selviää, tulisi paloturvallisuusjärjestelmiin liittyviä valintoja 

tehtäessä aina tarkastella niiden vaikutuksia järjestelmän koko elinkaareen. 

Järjestelmän hankintakustannusten lisäksi tulee ottaa huomioon järjestelmien käyttö- ja 

ylläpitokustannukset. Tutkimuksessa esiin noussut järjestelmän elinkaaren aikaisen 

toiminnan kannalta olennainen asia on muuntojoustavuus. Muuntojoustavuuden 

huomioon ottamisella pyritään tilojen käytön tehokkaampaan käyttöön. Kappaleen 5 ja 6 

tutkimuksessa on selvinnyt, ettei rakennushankkeeseen ryhtyvä tai omistaja useinkaan 

ymmärrä, miten paloturvallisuusjärjestelmät vaikuttavat rakennuksen 

muuntojoustavuuteen. Esimerkiksi tilojen jaon tai käyttötarkoituksen muutokset voivat 

johtaa vaativampiin paloturvallisuusvaatimuksiin, jolloin aiempaan tilanteeseen mitoitetut 

järjestelmät eivät pysty näitä vaatimuksia välttämättä täyttämään eikä tällöin tiloihin 

haluttu uusi toiminta ole mahdollista. Kappaleen 7 tulosten perusteella järjestelmien 

modulaarisuus ja huoltovapaus nähdään muuntojoustavuutta edistävinä tekijöinä. 

Toisaalta joskus esimerkiksi haasteelliset olosuhteet voivat ohjata niin vahvasti 

järjestelmien teknologisia valintoja, ettei muuntojoustavuuden tavoitteita välttämättä 

saada täyttymään ja lopputulos on eri vaatimusten kompromissi. 
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8.2 Järjestelmähankkeen suunnittelun kehittäminen 

Kappaleen 5 ja 6 tuloksista on selvinnyt, että paloturvallisuusjärjestelmien ja 

laajemminkin järjestelmäkokonaisuuden suunnittelussa ja laadunhallinnassa on koettu 

haasteita. Tutkimuksessa on selvinnyt, että suunnittelussa on kehitettävää muun 

muassa kommunikaatiossa, tiedonvaihdossa, standardoinnissa, suunnittelun 

riippumattomuudessa, suunnittelusopimusten määrittelyissä, osaamisessa, 

suunnittelurajoissa sekä suunnittelukokonaisuuden koordinaatiossa. 

Kommunikaation-, tiedon- ja standardoinnin tarpeet suunnittelussa 

Kappaleen 7 tulosten pohjalta on myös selvinnyt, että paloturvallisuuden ja 

arkkitehtonisen suunnittelun välille on toisinaan muodostunut ristiriitoja. Ratkaisuina 

tähän esitettiin tahojen välisen avoimen vuoropuhelun lisäämistä ja paloturvallisuuden 

lisäarvon parempaa esille tuomista. Arkkitehtien koulutuksen kehittäminen 

paloturvallisuuden osa-alueella nähtiin myös mahdollisuutena parantaa tilannetta. Kuten 

aiemmin työssä muun muassa kappaleessa 4.6 on esille tullut, voi erilaisten 

arkkitehtonisten valintojen rakennuksen paloturvallisuutta heikentäviä vaikutuksia, kuten 

palo-osastojen liian suuri koko, enimmäiskerrosalan ylittyminen, ylisuuri henkilömäärä 

taikka uloskäytävien liian pieni lukumäärää, kompensoida muilla paloturvallisuutta 

parantavilla ratkaisuilla, kuten rakennuksen automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

Kappaleen 5 tuloksista myös selvisi suunnittelijoiden kokevan, että uudesta 

teknologiasta on vaikea löytää riittävän objektiivista tietoa. Tuloksista myös selvisi 

järjestelmätoimittajien kokevan, että heillä olisi osaamista ja näkemystä, jota olisi 

mahdollista hyödyntää suunnittelussa enemmän. Suunnittelijat siis tarvitsisivat parempia 

keinoja suunnittelun lähtötiedon hankkimiseen sekä tehokkaampia menetelmiä 

suunnittelussa tuotetun tiedon jakamiseksi muille tahoille. Loppukäyttäjät tulisi saada 

mukaan suunnitteluun. Suunnittelijoille ja järjestelmätoimittajille tulisi kehittää yhteisiä 

keskustelufoorumeita. Myös tarve loppukäyttäjien suuremmalle osallistumiselle 

suunnitteluun nähtiin tarpeelliseksi, kuten jo aiemmassa kappaleessa todettiin. 

Standardointi nähdään vastuiden selkeyttäjänä sekä yhteisten toimintasääntöjen 

luojana. Niiden kehittäminen koettiin tärkeäksi, etteivät ne muodostuisi muun kehityksen 

esteeksi, esimerkiksi erilaisten uusien alustaratkaisuiden osalta. 

Tuotemerkkiriippumaton suunnittelu 

Kappaleen 5 ja 7 tuloksissa tärkeäksi koettiin myös, että suunnittelu on teknisesti 

riittävän riippumatonta. Kappaleen 7 tuloksissa esitetään, että riippumattomuuden 

parantamiseksi suunnitelmissa tulisi painottaa tuotemerkkien sijaan järjestelmien 
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ominaisuusmäärittelyjä. Kappaleen 7 tulosten pohjalta myös selvisi, että 

ominaisuusmäärittelyjä suosimalla voidaan pyrkiä vähentämään teknologiavalintojen 

vanhentumista pitkien hankeprosessien aikana. voidaan pyrkiä vähentämään suosimalla 

teknologioiden ominaisuusmäärittelyjä tuotemerkkien sijasta. Toisaalta voi myös olla, 

että liiallinen yksittäisten ominaisuuksien korostaminen suunnitelmissa voi rajata 

mahdollisia vaatimukset täyttäviä tuotemerkkejä liikaa. Todettiin myös, että 

suunnittelutyön tilaajan tarvemäärittelyt ohjaavat järjestelmän suunnittelua voimakkaasti, 

joten myös niiden laadukkuuteen panostaminen on tarpeellista. Järjestelmien tekninen 

riippumattomuus luo myös osaltaan edellytyksiä mahdollisimman läpinäkyvälle ja 

tasapuoliselle järjestelmän hankinnalle. 

Tarvemäärittelyiden tärkeys suunnittelusopimuksessa 

Kappaleen 5 tuloksista on selvinnyt, että suunnittelijan työssä ongelmalliseksi on koettu 

mahdolliset suunnittelun lähtötietojen tai tilankäytön muutokset – toisinaan suunnittelun 

myöhäisessä vaiheessa. Syynä tähän voi olla puutteelliset tai virheelliset lähtötiedot tai 

käyttäjän vaatimusten muutokset. Tästä seuraa usein tarpeita suunnitelmamuutoksille, 

mikä voi johtaa myös aikataulupaineisiin. Ongelmalliseksi tämän tekee se, jos 

suunnittelusopimuksissa tätä riskiä ei ole riittävästi huomioitu ja suunnitelmapäivitysten 

maksujärjestelyissä syntyy ylimääräisiä riitatilanteita. Pahimmillaan 

suunnitelmamuutokset voivat jäädä tekemättä, mikä aiheuttaa lopullisen järjestelmän 

toiminnalle suuria epävarmuuksia. Näin ollen näyttäisi selvältä, että 

suunnittelusopimuksia laadittaessa tarvemäärittelyiden laatuun tulisi erityisesti 

panostaa, jottei niitä tarvitsisi myöhemmin liiallisesti päivitellä ja muutella, eikä näin 

aiheutettaisi liian suuria häiriöitä ja paineita suunnitteluun. 

Pitkäjänteisen suunnittelun kehittäminen 

Kappaleen 5 tulosten perusteella on myös koettu, että suunnittelutoimistojen tiukka 

kilpailutilanne johtaa työläiden suunnitteluvaihtoehtojen karsiutumiseen, jolloin uudet 

teknologiavaihtoehdot ja mahdollisuudet voivat jäädä hyödyntämättä. Toisaalta 

tavanomaista laajemman suunnittelutyön mahdollisia hyötyjä ei kyetä riittävästi 

osoittamaan tai perustelemaan, ja näin ollen siitä ei olla myöskään valmiita maksamaan. 

Näin ollen on olemassa riski, että tämä kyvyttömyys johtaa lyhytkatseisiin eikä 

järjestelmän koko elinkaaren kannalta järkeviin ratkaisuihin. Esimerkkinä voidaan nostaa 

eri järjestelmien välisen integraation suunnittelu, jossa järjestelmien välinen tiedonsiirto 

suunnitellaan useiden erillisten kaapeleiden sijasta toteutettavaksi yhden yhteisen 

kenttäväylän kautta. Tällä ratkaisulla päällekkäisyydet ja ylimääräiset kaapeloinnit, ja 

näin ollen myös palokuorma, minimoituvat integroidussa järjestelmässä. Myös 
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järjestelmän muuntojoustavuus paranee, koska järjestelmämuutoksia voidaan toteuttaa 

ohjelmallisesti ja keskitetysti laajempien fyysisten muutosten sijasta. Näin ollen 

järjestelmän kustannukset pienenevät myös sen koko elinkaarella. Johtopäätelmänä siis 

voidaan todeta, että suunnittelun tiukan kilpailutilanteen sekä uusien ratkaisujen 

tietämyksen ja osaamisen puutteiden takia voidaan päätyä suunnittelemaan 

lyhytnäköisiä ratkaisuja, jotka eivät ota huomioon järjestelmän koko elinkaaren tarpeita 

tai kustannuksia, eikä lopputulos näin ollen ole asiakkaan tarpeiden kannalta paras 

mahdollinen. Ongelma on hyvin monitahoinen, jonka osaratkaisuina voisi toimia ainakin 

suunnittelun tilaajan sekä suunnittelijoiden perehtyminen uusiin teknologisiin 

mahdollisuuksiin, riittävien tarve- ja vaatimusmäärittelyt tekeminen 

suunnittelusopimuksiin sekä suunnittelijoiden lisäkouluttaminen. 

Järjestelmän koko elinkaaren huomioiminen suunnittelussa 

Kappaleen 5 ja 7 tuloksista myös selvisi, että ylläpidon aikaisiin tilanteisiin pystytään 

vaikuttamaan merkittävästi jo suunnittelussa. Esimerkiksi suunnittelemalla modulaarisia 

järjestelmiä mahdollistetaan järjestelmän eri osien eri aikaiset huoltotoimenpiteet. Myös 

eri järjestelmien välisten tiedonsiirron riippuvuuksien ja rajapintojen selkeä määrittely 

helpottaa päivitystilanteiden hallintaa ylläpitovaiheessa. Näin pyritään välttämään 

muiden järjestelmien rikkoontumiset päivitystilanteissa sekä epäselvien 

vastuukysymysten syntyminen vikojen korjaamiseen yhteydessä. Kappaleen 7 tulosten 

pohjalta myös selvisi, että järjestelmien elinkaaren huomioiminen suunnittelussa on 

toteutunut vaihtelevasti. Ratkaisuina tähän, tuloksissa esitettiin riittäviä 

vaatimusmäärittelyjä ja selonottoneuvotteluja, koska ne edesauttavat järjestelmän 

elinkaaren kannalta olennaisten ominaisuuksien, kuten muuntojoustavuuden, 

vikasietoisuuden ja päivitettävyyden huomioon ottamisen suunnittelussa. Lisättiin myös, 

että eri teknologioiden elinkaaresta ja saatavuudesta on oltava olemassa riittävästi 

tietoa. 

Suunnittelurajojen selkeytys 

Kappaleen 7 tulosten pohjalta on selvinnyt, että turvallisuus- ja taloteknisen suunnittelun 

suunnittelurajat eivät usein ole kovin selkeitä. Tulosten perusteella voidaan myös nähdä, 

että on olemassa eriäviä näkemyksiä siitä, pitäisikö paloturvallisuuskokonaisuuden olla 

osana sähköurakan automaatiokokonaisuutta vai ei. Perinteiset suunnittelurajat 

kuitenkin niveltyvät toisinaan huonosti eri järjestelmäkokonaisuuksien rajojen kanssa. 

Tämä tarkoittaa usean suunnittelijan osallistumista yhden järjestelmän suunnitteluun, 

mikä voi aiheuttaa kommunikaatiokatkoksia ja epäselvyyksiä. Hyvänä esimerkkinä 

voidaan nostaa paloturvallisuuden järjestelmät. Sammutuslaitteistot ja paloilmoittimet 
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ovat kokonaisuuksina suhteellisen uusia tulokkaita rakentamisessa, jonne ne ovat alun 

perin tulleet mukaan viranomaisvaatimusten perusteella. Suunnittelijoilla ei perinteisesti 

ole niistä juuri ollut tietoa, joten niitä ei ole onnistuttu istuttamaan muiden järjestelmien 

yhteydessä perinteisesti käytössä olleisiin toteutustapoihin tai kulttuuriin. Ne ovat näin 

ollen muodostaneet oman rajatun osa-alueensa. Vastuuta on myös näin ollen hajautettu 

eri suunnittelijoiden kesken. Esimerkiksi sammutuslaitteistot ovat olleet omana 

toteutuksenaan, kun taas paloilmoitin on ollut omana osanaan sähkösuunnittelun rinnalla 

taikka sen ulkopuolella. Kappaleen 7 tuloksissa selvisi, että suunnittelijoiden 

vastuualueiden selkeillä määrittelyillä voidaan varmistaa integroidun järjestelmän 

ongelmatonta käyttöönottoa. 

Voi olla, että tulevaisuudessa tulisi tarkastella nykyisten suunnittelurajojen 

kehitystarpeita, jotta ne vastaisivat paremmin uuden teknologian ja järjestelmien 

luomaan tarpeeseen. 

Suunnittelukokonaisuuden hallinta ja koordinaatio 

Kappaleen 5 tulosten pohjalta on selvinnyt, että suunnittelukokonaisuuden liiallisen 

pilkkomisen on katsottu monimutkaistavan kokonaisuuden hallintaa ja lisäävän 

erimielisyyksiä. Tästä seuraa usein tarve tuottaa lyhyessä ajassa usealle taholle 

runsaasti suunnitelmia. Myös laitteistokohtaisista ratkaisuista osissa päivittyvät tiedot 

haastavat suunnittelijoita kokonaisuuden hallinnassa. Todettiin, että suunnittelun 

kokonaiskuva pystyttäisiin pitämään selkeämpänä, jos suunnittelukokonaisuudet 

pidettäisiin suurempina. 

Kappaleen 4.3 sekä 7 perusteella voidaan esittää, että suunnittelukokonaisuuden 

hallintaa olisi mahdollista parantaa niin sanotulla teknisten järjestelmien 

suunnittelukoordinaattorilla. Koordinaattori pystyisi kantamaan vastuun teknisten 

järjestelmien muodostaman kokonaisuuden yhteensovittamisesta ja eri osa-alueiden 

linkittämisestä. Koordinaattori tarkastaisi järjestelmien suunnitelmia puolueettomasti ja 

edistäisi suunnittelijoiden välistä vuoropuhelua. Koordinaattori voitaisiin nähdä 

eräänlaisena teknisten järjestelmien pääsuunnittelijana sekä erityissuunnittelijoiden 

esimiehenä tai valvojana. Kappaleen 7 tuloksista selvisi, että tätä 

suunnittelukoordinaattorin roolia voisi pystyä hoitamaan riittävän asiantuntemuksen 

omaava palotekninen- tai turvallisuussuunnittelija, jolla parhaassa tapauksessa olisi 

sekä järjestelmätoimittaja- että suunnittelupuolen kokemusta. Näin laajan 

kokemuspohjan löytyminen tosin koettiin haasteelliseksi, ja kysymyksiä herättikin se, 

että pitäisikö tämän koordinaatiotahon olla yksi henkilö vai koordinaatioelin- tai ryhmä. 

Joka tapauksessa, taholta vaadittaisiin laaja-alaista yleisymmärrystä ja kokonaisuuksien 
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hahmottamiskykyä. Tulosten pohjalta selvisi, että koordinaattori tulisi valita ja ottaa 

mukaan hankkeen organisaatioon jo hyvin aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi hanke- tai 

luonnossuunnitteluvaiheessa. 

8.3 Järjestelmän hankintaprosessin kehittäminen 

Integroitu järjestelmäkokonaisuus pyritään jakamaan hallitusti hankinnan kannalta 

tarkoituksenmukaisiin määriteltyihin osiin, jotta lopputuloksen toiminnan ennustettavuus 

säilytettäisiin. Eri kilpailutusmuodoilla voidaan vaikuttaa hankintojen onnistumiseen. 

Laadullisten kriteerien laajempi ja parempi huomiointi hankintamateriaaleissa ja -

päätöksissä vaatii jatkossa kehittämistä. 

Järjestelmäkokonaisuuden hallittu jakaminen hankintaprosessia varten 

Kappaleen 5 tulosten perusteella järjestelmähankkeiden yksi keskeinen ongelma on 

järjestelmäkokonaisuuden hallitsematon pirstaloituminen hankintaprosessin aikana, 

mistä on seurannut järjestelmien toiminnallisia ongelmia käyttöönotossa sekä 

myöhemmin käytön aikana. Syinä taustalla on muun muassa ymmärtämättömyyttä eri 

laitteiden ja järjestelmien välisistä yhteensopivuuden ehdoista. Ongelman seurauksia on 

hankkeen kustannusten ja lopputuloksen ennustettavuuden menetys. 

Tutkimuksessa katsottiin, että toimivan ja kustannustehokkaan 

järjestelmäkokonaisuuden toteutuminen edellyttää, että kokonaisuus saadaan jaettua 

hallitusti laitehankintaan soveltuviksi osakokonaisuuksiksi ilman, että suunnitellun 

järjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuuksien toiminta vaarantuisi. Tätä lähdettiin 

tutkimaan ja kappaleen 7 tulosten perusteella eri toiminnallisuuksien mukainen jako 

nähtiin tarkoituksenmukaisena. Tarjouskilpailuun soveltuvina osakokonaisuuksina 

nähtiin esimerkiksi jako paloturvallisuuteen, hälytyksiin ja liikkumiseen kuuluviin osiin. 

Kappaleen 7 tuloksista nähtiin, että oikea ajankohta jakamiselle olisi suunnittelun 

alkuvaiheessa tai heti sen jälkeen, kun hankkeen laajuus on tiedossa riittävällä 

tarkkuudella. 

Kappaleen 7 tuloksista selvisi, että integroidun järjestelmän ongelmattoman 

käyttöönoton varmistamiseksi ja eri osapuolten epäselvyyksien välttämiseksi on tärkeää, 

että tarjouspyyntöjen määrittelyt ovat riittävän tarkat. Hankintaosien määrittely vaatii 

järjestelmätason osaamista, joten aiemmin esitetty laitteisto- ja järjestelmäriippumaton 

järjestelmäkoordinaattori olisi mahdollinen henkilö vastaamaan 

järjestelmäkokonaisuuden jakamisesta ja määrittelystä. Kappaleen 7 tuloksissa myös 

alustatoimittaja ja loppukäyttäjä nähtiin järjestelmäkoordinaattorin lisäksi mahdollisina 
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tahoina suorittamaan järjestelmäkokonaisuuden hallittu jakaminen ja määrittely 

hankinnan kannalta järkeviin osiin. 

Kappaleen 5 tulosten pohjalta selvisi, että jokaisen suunnitelmissa esitetyn 

järjestelmäkomponentin mahdollinen muutosehdotus hankintojen toteuttajalta tulisi 

hyväksyttää jollakin sellaisella taholla, joka kykenee argumentoimaan 

rakennushankkeeseen ryhtyvälle muutoksen vaikutukset järjestelmäkokonaisuuden 

toimintaan ja ominaisuuksiin sekä elinkaarikustannuksiin. Kappaleen 7 tutkimustuloksien 

pohjalta nähdään, että tämä taho voisi olla järjestelmäkoordinaattori. 

Järjestelmäkoordinaattorin tehtävä voisi olla tarkastaa pääurakoitsijan lopullinen 

hankintasuunnitelma ennen tarjouskilpailua. Kappaleen 7 tuloksissa tuotiin myös esille, 

että rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi ottaa suurempaa vastuuta teknologisista 

hankinnoista. 

Järjestelmän hankintamuodot ja hankinta-asiakirjojen laadulliset kriteerit 

Tutkimuksessa myös pohdittiin Suomen hankintalain esittämien eri kilpailutusmuotojen 

mahdollisuuksia paloturvallisuusjärjestelmien hankinnan kehittämiseksi. Lisäksi tutkittiin, 

miten erilaiset laadulliset kriteerit esiintyvät hankintamateriaaleissa sekä miten ne 

huomioidaan hankintapäätöksissä. 

Kappaleen 7 tutkimustulosten perusteella selvisi, että hankinnoissa on käytetty usein 

rajoitettua menettelyä ja melko usein neuvottelumenettelyä ja kilpailutettua 

neuvottelumenettelyä. Tuloksista selvisi myös, että erityisesti neuvottelumenettelyn 

käytön lisääntyminen nähtäisiin hankintojen tasoa parantavana tekijänä. 

Hankintamenettelyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että halutut toiminnallisuudet 

määritellään riittävän tarkasti ja rakennuksen käyttötarkoitus tuodaan selkeästi esille. 

Lisäksi paloturvallisuusjärjestelmien hankinnoissa teknologia ja käyttöönotto tulisi tehdä 

erillishankintoina. Asioita, joiden nähdään usein jäävän hankintojen jälkeen 

ratkottavaksi, ovat integroidun järjestelmän kattava testaus ja yksityiskohtaiset tekniseen 

toimintaan vaikuttavat asiat, ja joskus myös käyttäjän toiveet. Tästä syystä hankintoihin 

sekä hankinnan yhteydessä tapahtuvaan järjestelmäsuunnitteluun tulisi varata riittävästi 

aikaa ja resursseja, jotta lopputuloksen laatu ei kärsisi. 

Kappaleen 7 tutkimustuloksista käy ilmi, että laadullisten kriteereiden huomioon 

ottaminen hankinnoissa on yleisesti ottaen puutteellista eikä hankinnoissa aina toimita 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Myös hankinnan lähtötietojen saatavuudessa on nähty 

jonkin verran puutteita. Hankintamateriaaleista on puuttunut muun muassa riskiarvioiden 

johtopäätökset, alustan asettamat vaatimukset sekä järjestelmien välisten sidosten, 
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integraation ja ohjauskokonaisuuksien kuvaukset. Järjestelmien massalistat voivat myös 

puuttua. 

Kappaleen 7 tutkimustulosten pohjalta on selvinnyt, että erityisesti kappaleen 2.1 

määrittelemien kriittisten järjestelmien hankinta-asiakirjojen, esimerkiksi laitekaavioiden, 

laadullisessa sisällössä on ollut puutteita. Järjestelmien ohjauskokonaisuuksia ei ole 

aina esitetty riittävän laajasti ja riittävällä tarkkuudella. Asiakirjat ovat myös saattaneet 

rajoittaa toteutusmallia liikaa tiettyyn tekniseen ratkaisuun. Asiakirjoissa ei ole myöskään 

otettu riittävästi huomioon järjestelmien haavoittuvuutta ja toimintavarmuutta. 

Tutkimustuloksissa ratkaisuina näihin haasteisiin esitettiin tarkkoja 

vaatimustenmäärittelyjä, riittäviä selonottoneuvotteluita sekä toimintamallien 

tarkastamista. 

Kappaleen 7 tulosten pohjalta Suomen hankintalain esittämät eri laatukriteerit on otettu 

hankinnoissa huomioon hyvin vaihtelevasti. Parhaiten on huomioitu järjestelmän 

kustannustehokkuus. Järjestelmän toimitus- ja toteutusaika, huolto, toimituspäivä sekä 

toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet on otettu huomioon melko hyvin. Esteettömyys, 

käyttäjien vaatimukset, käyttökustannukset sekä elinkaaripalvelut on taas otettu 

huomioon melko huonosti. Vähiten huomiota on saanut tekniset ansiot. 

Näiden tulosten perusteella on selvää, että hankintamateriaalien laadussa, laajuudessa 

ja saatavuudessa on kehitettävää. Hankintahinnan liian suuri painoarvo hankinnan 

arvioinnissa voi johtaa huonoon lopputulokseen. Haastattelussa tuotiin myös esille, että 

valituiksi on tullut teknologioita, jotka eivät ole täyttäneet hankintamateriaalien laadullisia 

kriteereitä, mutta jotka ovat olleet tarjoushinnaltaan halvimpia. Laadulliset puutteet 

tulevat esille yleensä hankkeen myöhemmissä vaiheissa ja niiden aiheuttamia ongelmia 

joudutaan silloin korjaamaan, mikä aiheuttaa hankkeeseen ryhtyneelle, kiinteistön 

omistajalle tai loppukäyttäjälle lisäkustannuksia. Haastatteluissa kuitenkin nähtiin, että 

vaikutusmahdollisuudet hankintamateriaalien puutteiden korjaamiseksi ovat hyvät. 

Kappaleen 7 tulokset toivat myös esille mahdollisia hankintojen valvontaan liittyviä 

puutteita. Toisinaan valvoja ei välttämättä ymmärrä järjestelmän kaikkia toiminnallisia 

mahdollisuuksia ja hän saattaa keskittyä liikaa yksityiskohtien hallintaan, jolloin suuret 

kokonaisuudet jäävät huomioimatta. Valvojalla tulisi olla riittävä osaaminen ja riittävät 

resurssit valvontatyönsä kunnolliseen hoitamiseen. 

8.4 Järjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton kehittäminen 

Kappaleen 4.4. mukaan projektin viimeistelyyn, luovutukseen ja vastaanottoon sisältyvät 

toteutuksen laadunvarmistus, järjestelmän loppudokumentaation toteuttaminen ja 
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tarkastaminen, järjestelmän toimintojen testaus ja dokumentointi, käyttöohjeiden 

laadinta ja käyttökoulutuksesta sopiminen, taloudellinen loppuselvitys ja 

vastaanottopöytäkirjan laatiminen. Kappaleen 5 tulokset osoittavat, että 

paloturvallisuusjärjestelmiin liittyviä ongelmia on havaittu toteutusvaiheessa sekä 

käyttöönotossa. Puutteita on havaittu järjestelmien asennuksissa sekä tarkastuksissa. 

Havainnoista korostuu laadunvarmistuksen tärkeys. 

Kappaleiden 5 ja 6 tulosten pohjalta yhtenä selkeänä ongelmakohtana on nähty eri 

järjestelmien testivaiheiden liian lyhyt kesto. On nähty, ettei testien tekoon ole myöskään 

aina saatavilla riittävää ohjeistusta. Tästä voi olla seurauksena, ettei järjestelmien 

yhteystestejä tehdä välttämättä oikein eikä toimintojen todennus onnistu järjestelmän 

käyttöönotossa. Testeistä saattaa myös puuttua dokumentaatio. Kappaleiden 5 ja 7 

tuloksista nousi esille erilaiset järjestelmien ristiriidat ja päällekkäisyydet, joista seuraa 

myös ongelmia käyttöönotossa. 

Tulosten sekä kappaleen 4.4 havaintojen perusteella on olemassa selkeä tarve 

vastuutaholle, joka varmistaisi, että järjestelmien omatarkastukset sekä yhteiskokeet on 

tehty asianmukaisesti. Hän valvoo, että integraatioihin liittyvät toimijat ymmärtävät, mitä 

rajapintoja heidän toimittamiltaan järjestelmiltä edellytetään, ja että vaatimukset ja 

toiminnallisuudet toteutetaan suunnitellulla tavalla suunnitellussa aikataulussa. Hänen 

tehtävänään on helpottaa toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä varmistaa, ettei 

järjestelmien välille synny päällekkäisyyksiä. Kappaleen 7 tulosten perusteella edellä 

esitetyllä järjestelmäkoordinaattorilla voisi olla riittävä asiantuntemus toimia näissä 

tehtävissä. 

Kappaleen 6 tuloksissa kehitysajatuksena nostettiin esille niin sanottu palotekninen 

työnjohtaja. Hän valvoisi ja vastaisi työmaalla kokonaisuuden ja ohjausten toimivuudesta 

rakennuksen käyttöönottoon ja takuuaikaan asti. Hän myös varmistaisi 

paloturvallisuusjärjestelmien dokumentaation riittävyyden ja pitäisi huolen siitä, että 

tarvittavat paloturvallisuuteen liittyvät asiat tulevat kirjatuksi rakennuksen huoltokirjaan. 

Kappaleen 7 tuloksissa esitetään erilaisia keinoja varmistamaan integroidun järjestelmän 

ongelmaton käyttöönotto. Ratkaisevana tekijänä nähdään onnistunut aikataulutus ja 

siinä pysyminen. Kuten kappaleessa 4.4 todetaan, on turvallisuusurakka riippuvainen 

myös muista urakoista, joten lopputuloksen kannalta on tärkeää, että muut urakat 

etenevät myös aikataulun mukaisesti. Lisäksi mahdolliset lisäsuunnittelutarpeet tulee 

pystyä selvittämään riittävän hyvissä ajoin sekä järjestelmien toimitusajat tulee voida 

tarkastaa, ettei näistä seuraa aikatauluun ylimääräisiä viivästyksiä. 
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8.5 Järjestelmän käytön ja ylläpidon kehittäminen 

Kappaleen 5 tuloksista on selvinnyt, että paloturvallisuusjärjestelmien käytössä ja 

ylläpidossa on ollut puutteita. Ongelmat ovat painottuneet niin järjestelmien käyttöön, 

huoltoihin kuin päivittämiseenkin. Tiedonhallinta sekä vastuunvaihdokset ylläpidossa 

ovat tuottaneet haasteita. 

Kappaleen 5 tulosten pohjalta selvisi, että erityisesti paloturvallisuusjärjestelmien 

kohdalla huollon ja ylläpidon ongelmat ovat painottuneet paloilmoittimeen liitettyihin 

hätäkuulutus- ja savunpoistojärjestelmiin. Kuten kappaleessa 2.1.4 on todettu, 

savunpoistolaitteilla ei ole vastaavaa säädöstaustaa kuin sammutuslaitteistoilla tai 

paloilmoittimilla, joka määrittelisi tarkemmin tarkastusten suorittamisesta ja ylläpidosta. 

Ilmenneet ongelmat näiden järjestelmien parissa ovat johtuneet niiden heikosta 

tuntemuksesta, joka taas osaltaan voi olla seurausta heikosta säädöspohjasta. 

Savunpoistolaitteiston asianmukainen kunto on kuitenkin pystyttävä varmistamaan. 

Tutkimuksessa myös selvisi, että paloilmoitinjärjestelmien huolto- ja ylläpitotyö on koettu 

suhteellisen laadukkaaksi. Jatkossa voitaisiin pohtia, tulisiko kuulutus- ja 

savunpoistojärjestelmätkin tuoda tarkemman ylläpidon sääntelyn piiriin, jossa 

paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmätkin tätä nykyä ovat. 

Kappaleen 5 ja 7 tuloksissa on noussut esille haasteita paloturvallisuusjärjestelmien 

hallitussa haltuunotossa elinkaaren aikana mahdollisesti tapahtuvien kiinteistön 

omistaja- ja toimijavaihdosten yhteydessä. Kappaleen 7 tuloksissa esitettiin 

toimintamallia, jossa omistajaorganisaatioiden turvallisuuskoordinaattorit kävisivät 

keskustelua järjestelmän rakenteesta ja elinkaaresta sekä varmistaisivat, että 

järjestelmän ajantasainen dokumentaatio on olemassa. Näin pyritään varmistamaan 

järjestelmän ylläpidon hallinta muutostilanteissa. 

Kappaleen 5 ja 7 tulokset osoittivat, että teknisten järjestelmien dokumentaation 

hallinnassa on ollut puutteita. Toisinaan ei tiedetä missä dokumentaatio sijaitsee tai onko 

sitä edes olemassa. Myöskään järjestelmiin tehtävät muutokset eivät välttämättä tule 

päivitetyksi dokumentaatioon. Tuloksien pohjalta tärkeänä nähtiinkin, että 

järjestelmäkokonaisuuden dokumentaatio on olemassa, ja että se pidetään 

ajantasaisena. Ajantasainen dokumentaatio helpottaa jatkossa turvallisuusjärjestelmien 

käyttöä ja huoltoa sekä ylläpitopalveluiden kilpailutusta ja hankintaa, kuten kappaleen 

4.5 perusteella voidaan todeta. Nähdään myös tärkeäksi, että kaikki tehdyt ylläpidolliset 

toimenpiteet kirjataan yhteen yhteiseen huoltokirjaan, josta kaikki ylläpitoon osallistuvat 

osapuolet pystyvät nämä tiedot löytämään. Näin myös vältytään siltä, että järjestelmien 

ylläpito-osaaminen olisi vain muutaman henkilön tietämyksen varassa, kuten kappaleen 
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5 tuloksien perusteella on joskus käynyt. Huoltokirjan ja käyttöohjeiden ajantasaisuus, 

niiden noudattaminen ja päivittäminen tulee olla hallittua. Myös ylläpitohenkilöstön 

kouluttamisesta tulee pitää huolta koko rakennuksen elinkaaren ajan. Kappaleen 7 

tuloksissa järjestelmäkoordinaattori nähtiin mahdollisena resurssina valvomaan 

järjestelmän ylläpidon hallintaa. 

Olemassa on myös sähköisiä huoltokirjajärjestelmiä ja muita tietoa yhteen 

käyttöliittymään kokoavia ratkaisuja, joiden avulla ylläpidosta vastaava taho, kiinteistön 

omistajat ja käyttäjät pystyvät tehostamaan toimintaansa ennustettavuutta, 

läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. Järjestelmät pitävät sisällään työkaluja, joilla voidaan 

varmistaa tarpeenmukaista kunnossapitoa, seurata järjestelmien toimintaa ja tuottaa 

tilannetta kuvaavia raportteja (Granlund 2020; Caverion 2020). Näiden järjestelmien 

tehokkuus ja merkitys tulisi saada ylläpidosta vastaaville tahoille, kuten isännöitsijät, 

paremmin esille. Järjestelmien käytöstä ja yleistymisestä seuraisi lisäarvoa käyttäjille ja 

asukkaille toiminnan nopeutumisen ja reaaliaikaisen tiedon laajemman hyödyntämisen 

kautta. 

8.6 Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävälista 

Tutkimus toi esille, että paloturvallisuutta tukevan teknologisen 

järjestelmäkokonaisuuden hankinnasta vastuussa olevalla taholla eli 

rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei ole aina riittävästi ymmärrystä ja osaamista 

järjestelmän hankinnan onnistumiseksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tarve lisätuelle 

ja –tiedolle nähdään tarpeelliseksi, jotta rakennukseen saataisiin aikaiseksi toimiva ja 

paloturvallisuutta edistävä järjestelmä, ja että se onnistuttaisiin pitämään elinkaarensa 

ajan myös toimintakunnossa. Tutkimuksen pohjalta on luotu lista rakennushankkeeseen 

ryhtyvän tehtävistä, joilla näihin tavoitteisiin päästäisiin. Tehtävälista koostuu seuraavista 

osa-alueista: 

 Hankkii tarvittaessa hankkeen alussa tuekseen ja tulkikseen 

järjestelmäkoordinaattorin. 

 Perehtyy ja ymmärtää paloturvallisuuden mahdollisuudet ja lisäarvon. 

 Tekee riskiarvion. 

 Määrittelee osajärjestelmien kriittisyysluokat. 

 Määrittelee järjestelmäkokonaisuudelta haluamansa toiminnallisuudet. 

 Käy keskustelua ja neuvottelee järjestelmätoimittajien kanssa. 
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 Alustavetoisessa mallissa kilpailuttaa järjestelmätoimittajista ne, jotka pystyvät 

tarjoamaan halutut toiminnallisuudet ja muut vaatimukset mahdollistavan 

alustaratkaisun. 

 Varmistaa, että kaikki hankkeen prosessien edellyttämä tieto on saatavilla laadun 

varmistamiseksi. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava ympärillään osaava organisaatio tai 

ulkopuolista tukea, jotta edellä esitetyt tehtävät voidaan toteuttaa. Lähtökohta on, että 

rakennushankkeeseen ryhtyvä tietää, mitä hän haluaa. 

8.7 Järjestelmäkoordinaattorin tehtävälista 

Tutkimuksen yhtenä keskeisimpänä johtopäätöksenä esitetään niin sanottu 

järjestelmäkoordinaattorin rooli. Järjestelmäkoordinaattorin tarkoitus on toimia 

rakennushankkeeseen ryhtyvän tukena ja tulkkina järjestelmähankkeen eri vaiheissa. 

Hän olisi taho, joka ottaisi vastuun järjestelmäkokonaisuuden hallitusta 

muodostumisesta. Aiempien johtopäätösten kappaleiden sekä kappaleen 4 pohjalta on 

luotu lista järjestelmäkoordinaattorin mahdollisista tehtävistä, joilla hän kykenisi edellä 

määritellyn vastuun kantamaan. Tehtävälista koostuu seuraavista osa-alueista: 

 Vastaa siitä, että loppukäyttäjien tarpeet kuullaan hankkeen alussa. 

 Vastaa riskianalyysin toteutuksesta hankeen alussa. 

 Tukee rakennushankkeeseen ryhtyvää tarvittavien määrittelyiden tekemisessä. 

 Myötävaikuttaa elinkaareltaan tehokkaan järjestelmän syntymisessä. 

 Auttaa rakennushankkeeseen ryhtyvää valitsemaan halutut vaatimukset 

parhaiten täyttävän alustaratkaisun. 

 Osaa kuvata järjestelmillä saavutettavan hyödyn. 

 Varmistaa, että eri toimijat ymmärtävät, mitä rajapintoja heidän toimittamiltaan 

järjestelmiltä edellytetään. 

 Helpottaa toimijoiden välistä vuoropuhelua ja pitää huolta siitä, että integraation 

kautta tehtävät toiminnallisuudet toteutuvat sellaisena kuin ne on suunniteltu. 

 Jakaa integroidun järjestelmäkokonaisuuden hallitusti osiin hankintavaiheen 

kilpailutusta varten. 

 Varmistaa toteutusvaiheessa, ettei järjestelmien välille synny päällekkäisyyksiä. 
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 Valvoo järjestelmäkokonaisuuden integraatiotestauksen toteutusta, johon kuuluu 

yksittäisten järjestelmien rajapinnat, lopulliset toiminnallisuudet, vikatilanteet 

sekä vikatilanteista palautuminen. 

 Osallistuu vastaanottoprosessiin ja varmistaa tarkastuslistalla, että yhteiskokeet 

ja laitteistokohtaiset omatarkastukset on tehty asianmukaisesti. 

 Valvoo, että järjestelmäkokonaisuuden muutokset, päivitykset, huollot ja 

laajennukset tulevat tehdyksi ja dokumentoiduksi huoltokirjaan ja 

käyttöohjeistukseen. 

 Tarkastaa oikeellisuuden laitteistojen vaihdon yhteydessä. 

 Laatii teknisen toteutuksen perehdytyssuunnitelman kohteen ylläpidosta 

vastaavalle taholle. 

Järjestelmäkoordinaattorin roolin pystyisi hankkeessa hoitamaan suunnittelija-, 

järjestelmätoimittaja- tai muu taho, jolta löytyy riittävä asiantuntemus edellä mainittujen 

tehtävien hoitoon. Järjestelmäkoordinaattori tulisi kiinnittää osaksi hanketta jo 

hankesuunnittelu- tai esisuunnitteluvaiheessa. 

8.8 Viranomaisen rooli paloturvallisuusjärjestelmähankkeessa 

Kuten kohdassa 4.6 esitettiin, pelastusviranomainen osallistuu rakennushankkeeseen 

rakennusvalvontaviranomaisen tarpeen mukaisesti suunnittelu-, rakentamis- ja 

käyttöönottovaiheessa. Pelastusviranomaisen rooli rakennushankkeessa on toimia 

rakennusvalvontaviranomaisen apuna paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. On hyvä 

huomioida, ettei lainsäädäntö suoraan velvoita pelastusviranomaista olemaan 

rakentamishankkeissa mukana, vaikka käytännössä se onkin koettu hyödylliseksi. 

Kappaleiden 5 ja 6 tuloksista käy kuitenkin käynyt ilmi, ettei pelastusviranomaisen roolia 

paloturvallisuuden järjestelmähankkeissa aina kaikkien sidosryhmien keskuudessa 

täysin ymmärretä. Ideaalitapauksessa, pelastusviranomainen olisi mukana jo 

kaavoitusvaiheen keskusteluissa tuomassa esille paloturvallisuuden näkökulmaa. 

Esisuunnitteluvaiheessa pelastusviranomainen tekee oman esityksensä 

paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. Paloturvallisuuden kannalta olennaisimmat asiat 

voidaan kirjata rakennusluvan ehdoiksi. Esisuunnittelun ja paloturvallisuusjärjestelmien 

käyttöönoton välissä pelastusviranomaisen tehtävä ei ole osallistua suunnitteluun tai 

paloteknisten ratkaisujen kehittämiseen. Käytön ja ylläpidon aikana 

pelastusviranomainen jatkaa rakennuksen paloturvallisuuden ylläpitävää työtään sen 

koko elinkaaren ajan valvomalla muun muassa onnettomuuksien ehkäisyn ja vahinkojen 
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torjunnan välineiden ja laitteiden kuntoa, kohteen turvallisuusjärjestelmän toimivuutta 

sekä henkilökunnan koulutusta ja asennetta. 

Kappaleen 6 tuloksista käy ilmi, että pelastusviranomaisen esisuunnitteluvaiheessa 

tekemät esitykset eivät ole aina päätyneet rakennuslupavaiheen suunnitelmiin. Koettiin, 

että suunnittelija saattaa kustannussyistä karsia esitettyjä ratkaisuja minimiin. 

Laadullisesti hyvät paloturvallisuuden ratkaisut korvataan lain minimivaatimukset 

täyttävillä riittävillä ratkaisuilla. Taustalle voi olla myös suunnittelijan huono ymmärrys 

paloturvallisuuden kokonaisuudesta. Suunnitteluprosessin vieminen lähemmäs 

rakentamisprosesseja on saattanut lisätä myös haavoittuvuuksia. Lisäksi vielä 

toistaiseksi asetusten kielessä käytetty termi ”pelastustoimenlaitteet” voi luoda vääriä 

mielleyhtymiä paloturvallisuusjärjestelmiin liittyen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän 

tulisikin olla perillä suunnitelmamuutoksista ja niiden vaikutuksista, jotta hän pystyisi 

ottamaan niihin kantaa. Aiemmin esitetty järjestelmäkoordinaattori voisi olla tässä 

rakennushankkeeseen ryhtyvän tukena. 

Kappaleen 5 perusteella toimialalla on koettu, että viranomaiskeskusteluun ja –

valvontaan tarvittaisiin selkeää yhtenäistä linjaa sekä oikea-aikaisuutta. 

Kehitysajatuksena nostettiin lisäksi esille jonkinlaisen julkisen foorumin luominen, mikä 

mahdollistaisi ongelmista käydyn keskustelun sekä yhteisten ratkaisujen kehittämisen. 

Kappaleen 6 tulosten perusteella nähdään, että digitaalinen teknologia avaa 

pelastusviranomaiselle uusia mahdollisuuksia kehittää paloturvallisuuden valvonta ja 

ylläpitotyötä. Kiinteistöstä kerättävä digitaalinen tieto avaa uusia mahdollisuuksia 

ennakoivan paloturvallisuuden kehittämiseksi. Dataa voitaisiin hyödyntää laajemmin 

esimerkiksi palotutkimuksissa. Tuloksista nousi myös esille kehitysajatuksena niin 

sanottu kohteen digitaalinen ylläpitokirja, jossa olisi nähtävillä ylläpidon kannalta 

olennaisia asioita kuten kiinteistön palontorjuntatekniikan tila ja huolto, 

suunnitelmallisuuden täyttyminen, omatoiminen varautumisen ja kohdekohtainen 

toiminnan suunnittelu. Myös alustaratkaisut voivat tuoda helpotusta näihin tarpeisiin. 

Alustaratkaisuissa tulisi ottaa huomioon viranomaisnäkökulmat paremmin. 

8.9 Tarkastuslaitosten rooli 
paloturvallisuusjärjestelmähankkeessa 

Tarkastuslaitokset ovat Tukesin hyväksymiä ja valvomia tahoja, joiden tehtävä on 

määriteltyjen periaatteiden mukaisesti tehdä käyttöönotto-, varmennus- ja 

määräaikaistarkastuksia sekä kuntoarviointeja muun muassa rakennusten kriittisille 

paloturvallisuusjärjestelmille. Tarkastuslaitokset voivat tehdä myös suunnittelun- ja 

rakentamisen aikaista kolmannen osapuolen laadunvalvontaa. Tarkastukset kuuluvat 
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Lain pelastustoimen laitteista 10/2007 piiriin sekä perustuvat paloilmoittimen osalta 

SM1999-440/Tu33 ja sammutuslaitteiston osalta SM1999-967/Tu33 säädöksiin. 

Tarkastuksessa varmistetaan, että järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset, se 

soveltuu käyttötarkoitukseensa, se toimii teknisesti suunnitellulla tavalla ja se 

ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan todistus, joka 

toimitetaan laitteiston haltijalle ja pelastusviranomaiselle (Tukes 2020d; Kiwa 2020; 

Alarm Control 2020). Tarkastuslaitoksilla on myös käytössä yhteistyötapaamismalli, jolla 

pyritään yhtenäistämään tarkastuslaitosten tarkastuskäytäntöjä. Yhteistyötapaamisiin 

osallistuu myös sääntötulkinta työryhmä. 

Tutkimuksessa on selvinnyt, että tarkastuslaitokset joutuvat usein tarkastamaan 

käyttöönottotarkastuksissa keskeneräisiä töitä. Syinä nähtiin liian tiukat aikataulut ja 

maksuerät. Näiden tarkastusten jälkeenkin voidaan rakennukseen tehdä vielä 

lopputuloksen arvioinnin kannalta olennaisia muutoksia. Riippuen kohteen 

haasteellisuudesta ja aikataulupaineista, kiinteistön tarkastusta voidaan jakaa osiin, jotta 

tarkastukset saadaan tehdyiksi asianmukaisesti ja järjestelmien toiminta tulisi 

varmistettua. 

Kappaleen 5 haastatteluissa tuli myös esille, että tarkastuslaitokset ovat tehneet 

tulkintavirheitä. Argumenttina esitettiin, että tarkastukset tehdään tiettyjen standardien 

mukaisesti, jolloin uudenlaisissa tilanteissa tarkastuksessa voi tapahtua tulkintavirheitä. 

Valmistuneissa järjestelmäkokonaisuuksissa on myös todettu keskeisiä puutteita, vaikka 

tarkastuslaitos katsoo teknisten vaatimusten täyttyneen. Ongelmallisena nähtiin, että 

viranomainen saattaa mieluummin kuunnella tarkastuslaitoksen näkökulmaa 

suunnittelijan näkökulman sijaan. Sanottiin, ettei tarkastuslaitos ota vastuuta 

kokonaisuudesta, eivätkä he välttämättä dokumentoi kunnolla päätöksiään. Esitettiin 

myös, että kolmannen osapuolen suunnittelijakonsultti voisi toimia myös tehtävässä, jota 

tarkastuslaitokset nyt hoitavat. 

8.10 Paloturvallisuuden arvo 

Paloturvallisuuteen liitetyissä mielikuvissa ja brändissä on kehittämisen varaa. 

Myöskään paloturvallisuuden taloudellista lisäarvo ei olla kyetty kuvaamaan tai 

hahmottamaan riittävästi. Alan osaamista ja koulutusta tulee jatkossa pyrkiä 

kehittämään. 

Mielikuvat ja brändin kehitys 

Paloturvallisuuden tulisi näkyä ja se tulisi ymmärtää keskeisenä osana kiinteistön 

kokonaisturvallisuutta ja -hallintaa. Alan tulisi nykyistä selkeämmin tuoda esille, että 
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paloturvallisuus on paljon muutakin kuin paloilmoittimet ja sammutuslaitteisto. 

Haastatteluissa alan omaksi heikkoudeksi koettiin toiminnan näkymättömyys ja 

paloturvallisuuden myyntiin liitettiin vanhakantaisuutta. Suomalaiset nähtiin kuitenkin 

vastaanottavaisina uuden teknologian mahdollisuuksille. Paloturvallisuuteen liittyvien 

mielikuvien kehittäminen ja päivittäminen edellyttävät eri tahojen omaksuttavissa ja 

hyödynnettävissä olevaa tietoa sekä koulutusta. 

Kun paloturvallisuus nähdään osana tärkeäksi koettua kokonaisuutta, koetaan siihen 

liittyvä työ tärkeänä. Rakennuksiin voi kohdistua niiden elinkaaren aikana monenlaisia 

kriisitilanteita, joihin liittyy samanaikaisia sisäisiä ja ulkoisia uhkia. Paloturvallisuuden 

ratkaisut auttavat varautumaan näihin tilanteisiin. Asiakkaan tulee nähdä, miten erilaiset 

järjestelmät ja palvelut parantavat hänen turvallisuuttansa ja varmistavat toiminnan 

jatkuvuutta. Näkyvänä lisäarvona paloturvallisuus innostaa sijoittajaa, omistajaa ja 

loppukäyttäjää hakemaan tietoa markkinoilla olevaista palveluista ja vaatimaan niitä. 

Haastatteluissa tuli ilmi, että sijoittaja, tilaaja tai loppukäyttäjä eivät yleensä pysty 

arvioimaan vastaako lopputulos hankkeen alkuvaiheessa asetettuja 

toiminnallisuustavoitteita. Usein heille riittää käyttöönottovaiheessa, että järjestelmille 

saadaan viranomaishyväksyntä. Heillä tulisi olla mahdollisuus ja nykyistä paremmat 

valmiudet arvioida turvallisuudelle asetetun lisäarvon laadun toteutumista 

toteutusvaiheessa. Heillä tulisi olla myös mahdollisuus päättää hyväksyvätkö 

toteutuksen minimivaatimuksilla, vai haluavatko pitää kiinni lisäarvoa tuottavista 

toiminnallisuuksista. 

Järjestelmäalustoihin voidaan ohjelmoida palveluita, käyttöliittymiä tai työkaluja, joilla 

tilaajalle ja loppukäyttäjälle saadaan esitettyä ja visualisoitua paloturvallisuuteen liittyviä 

erilaisia asioita esimerkiksi 3D-näkymissä. Nämä voivat olla esimerkiksi valmiiksi 

ohjelmoituja järjestelmän testi- ja huoltorutiineja tai tietomallipohjainen kohdekortti. 

VR/AR-teknologialla toteutetut demot nähdään hyvänä keinona auttaa ihmisiä 

ymmärtämään, mitä rakennuksen paloturvallisuus on, ja kiinnostumaan sen tarjoamista 

mahdollisuuksista kokonaisturvallisuuden luomisessa. 

Taloudellinen lisäarvo 

Parantunutta paloturvallisuutta ei kyetä hahmottamaan järkevänä investointina tai 

rakennuksen elinkaaren aikana kertyvänä kustannussäästönä. Koska paremman 

paloturvallisuuden arvoa ei tunnisteta, ei toiminnan tehostamiseen tai innovaatioiden 

esille nostamiseen tarvittavaa kehitystyötä tehdä. Loppukäyttäjille lisäarvoa tuottaa 

parempi turvallisuus ja käytön helppous. Tilaajalle tai loppukäyttäjälle on myös keskeistä, 

että turvallisuusratkaisut ja -palvelut tukevat yrityksen liiketoimintaa ja toiminnan 



94 
 

jatkuvuutta. Sijoittajille ei olla osattu tuoda ilmi muutoin investointikulttuurissa esillä 

olevia näkökulmia, kuten tuoton varmuus, jatkuvuuden varmistaminen, joustavuus ja 

muunneltavuus. Toiminnan tehokkuutta on paloturvallisuudenkin osalta mahdollista 

tarkastella teollisuuden toimintamalleja vastaavalla tavalla. Tällöin tarkasteluun otetaan 

mukaan ylläpitoon kuluva aika, huollon ja palovahinkojen aiheuttamat toiminnan 

pysähdykset sekä evakuointien aiheuttamien liiketoiminnan häiriöiden kustannukset. 

Nykyisin tavoitteena on laitteisto, joka on turvallisuutta jatkuvasti varmistamassa. 

Laitteistoon tulisi kuitenkin yhdistää palvelu, joka päivittää järjestelmää. 

Ylläpitosopimukset, etävalvonta ja -ylläpito nähdään paloturvallisuudelle uutena, 

kehittyvänä ja mielenkiintoisena mahdollisuutena. Kiinteistönomistajien aikaa ja rahaa 

säästyy, kun järjestelmään voidaan olla yhteydessä etäyhteydellä tietokoneesta, 

tabletista tai älypuhelimesta, ja kaikki ylläpidettävät kohteet nähdään yhdessä 

informatiivisessa näkymässä. Järjestelmän hallintaan liittyviä tehtäviä voidaan linkittää 

toisiinsa ja niitä voidaan hoitaa samoilla resursseilla. Järjestelmän tietopankki sijaitsee 

pilvessä ja sitä analysoimalla voidaan ennakoida huoltotarvetta arvioimalla esimerkiksi 

laitteiden likaisuutta kuvaavia trendikäyrä. Laitteet voidaan tarkastaa etänä 

keskeyttämättä käynnissä olevia tuotantolinjoja, mikä säästää myös testaajan aikaa. 

Internettiin kytketty järjestelmä pystyy myös tehostamaan asennustyötä ja käyttöönottoa, 

mikä vähentää toimintoihin liittyvää resurssitarvetta ja nostaa urakoitsijan intressiä. 

Haastattelujen mukaan älykäs järjestelmä ei maksa perinteistä järjestelmää enempää, 

jos kustannustarkasteluissa otetaan huomioon vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset 

koko järjestelmäkokonaisuuteen. Esimerkiksi langattomat ratkaisut vähentävät 

kaapeloinnin määrää ja tätä kautta palokuormaa.  Uusi teknologia mahdollistaa myös 

muuntojoustavien tilojen paloturvallisen käytön, mikä on asiakkaalle merkittävä 

lisäarvoa, joka tulisi voida osoittaa selkeämmin ja konkreettisemmin. 

Haastatteluista saadun informaation perusteella laitteiston elinkaarikustannuksista noin 

15 % on sen hankintakustannusta ja 85% ylläpidon aikaisia kustannuksia. 

Kustannusjakauman perusteella on selvää, että järjestelmää ei tule suunnitella ja 

toteuttaa ainoastaan kiinteistö luovutusta varten, vaan tarkasteluissa ja päätöksenteossa 

on oltava mukana rakennuksen koko elinkaari. Elinkaaren kattava palvelumyynti ei ole 

vielä yleistä, mutta valmius tähän on jo olemassa. Malli sisältää muun muassa 

rahoituksen, asennuspalvelun ja ylläpidon. Kun järjestelmä toimitetaan elinkaarimallina, 

on turvallisuusratkaisun neliöhinta erilainen kuin pelkän laitteistohankinnan. Tilaajat eivät 

ole vielä tunnistaneet tarvetta tämänkaltaiselle palvelulle, mutta elinkaariratkaisuissa 

nähdään mahdollisuus vetovoimaisuuden vahvistamiseen. 
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Teknologia-alalla on käytössä arvolupaukset, joka toimivat vakuutuksena siitä, että tehty 

investointi palautuu takaisin tilaajalle tietyssä ajassa investoinnin tuottamina säästöinä. 

Yhteisesti sovitulla ylläpidon hinnalla toteuttavan tahon kustannukset jakautuvat 

tasaisesti tietylle ajanjaksolle ja sopimusjakson aikana syntyy säästöä molemmille 

osapuolille. Tämä edellyttää, että tilaaja on valmis jakamaan saavutettua suoraa 

säästöä. 

Järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen tulee varmistaa, että käyttäjä saa vaatimansa 

turvallisuustason ja välttää jälkikäteiset korjauskustannukset. Laitteiston päivittäminen ja 

muutostyöt hankkeen myöhäisessä vaiheessa on erittäin kallista. Kun suunnitellaan 

asennusvaiheessa toimiva järjestelmä, se voi olla jo vanha, kun rakennus valmistuu. Kun 

järjestelmä suunnitellaan pitemmälle ajanjaksolle, tulee siitä todennäköisesti 

laadukkaampi ja siinä on otettu huomioon myös ylläpito sekä laitteiston riittävä 

kapasiteetti rakennuksen ja järjestelmän elinkaarten mahdollisiin muutoksiin. 

Tutkimuksessa selvisi, että tietomallien käyttö suunnitteluformaattina on tulevaisuutta. 

Nähtiin, että niillä voidaan saavuttaa lisäarvoa suunnittelun tehokkuutta sekä 

suunnittelukokonaisuuden hallintaa parantamalla, joista voi olla seurauksena 

kustannushyötyjä sekä resurssien vapautumista, mikä edesauttaa paloturvallisuuden 

parempaa huomioon ottamista suunnittelussa. Tämä edesauttaisi uusien teknologisten 

mahdollisuuksien huomioon ottamista suunnittelussa sekä varmistaisi tiedon 

kulkeutumista koko toteutusketjun lävitse. Tietomallien laajempi hyödyntäminen 

rakennuksen elinkaaren aikana on tulevaisuuden mahdollisuus. 

Tutkimuksessa tuli selvästi ja usealta taholta ilmi, että datan hallinta ja sen ympärille 

syntyvät palvelut tulevat olemaan jatkossa turvallisuusliiketoiminnan kulmakivi. 

Nykyteknologialla on jo mahdollista tuottaa lisäarvoa keräämällä ja hyödyntämällä 

rakennuksesta ja sen järjestelmistä mitattua tietoa. Rakennuksen turvallisuutta on 

mahdollista parantaa muun muassa ennakoimalla ja ehkäisemällä tulipaloja, 

parantamalla onnettomuuden tilannekuvaa sekä helpottamalla laitteiden ja järjestelmien 

huolto- ja päivitystyötä. Uusien toiminnallisuuksien ja palveluiden hyödyntäminen ja 

käyttöönotto edellyttää kuitenkin yhteisten toimintaperiaatteiden selkeyttämistä sekä 

paloturvallisuuden järjestelmiä koskevan standardoinnin kehittämistä niin, että uusille 

ratkaisuille tulee tilaa kehittyä. Ratkaisuissa ja palveluissa tulee aina varmistaa kriittisen 

järjestelmän toiminta kaikissa tilanteissa eikä toiminta voi koskaan riippua esimerkiksi 

internetyhteyden toimivuudesta.  

Jotta toteutuksen aikana järjestelmästä koottava tieto olisi hallittavissa, tulisi se koota 

järjestelmää koskevaan tietoportaaliin. Tämä voi olla esimerkiksi tilaajalle tarjottu 
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palvelu, jolla hän varmistaa tietoon liittyvän lisäarvon säilymisen ja ylläpidon. 

Haastatteluissa tuli esille jo käytössä olevia teollisuudesta otettuja käytäntöjä, joissa 

edellytetään, että kaikki vaaditut esimerkiksi komponentteihin, materiaaleihin ja 

hyväksyntään liittyvät dokumentit tulee olla tallennettuna portaaliin ennen kuin 

toteutukseen annetaan lupa. Käytön aikana eri osakomponenttien tuote- ja 

hankintatiedot löytyvät nopeasti portaalista. Tiedon omistajuus ja eri järjestelmistä 

saatavan tiedon käyttöoikeudet voidaan määritellä järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelun 

yhteydessä. Järjestelmällisen haltuunoton varmistaminen omistajanvaihtojen 

yhteydessä edellyttää, että organisaatiolla on velvollisuus siirtää järjestelmän 

ylläpitovastuu tulevalle omistajalle tai haltijalle. Tieto kaikista uusista laitehankinnoista 

tulee viedä portaaliin ja tiedon siirtyminen hankkeen muille toteuttaville tahoille, 

kiinteistölle ja huoltoyhtiölle tulee pystyä varmistamaan. Se, miten vastuun haltija hoitaa 

tehtäväänsä ja, miten asioita ylläpidetään, tulisi olla mitattavissa.  

Osaaminen 

Kappaleen 5 haastatteluissa koettiin, että vanhan teknologisesti ja kaupallisesti suljetun 

mallin aika on ohi. Toiminnallisuuksia ja ekosysteemejä tulisi kehittää ja markkinoida 

asiakkaille yhdessä. Haastattelut toivat myös selvästi esille, että riittävän 

paloturvallisuusosaamisen hankkiminen hankeen eri osapuolille edellyttää mittavaa 

koulutusta. Koulutuksen toimintamallien tulee myös pystyä varmistamaan eri tahojen 

osaamisen tason jatkuva ylläpito. Alan tulee myös kehittää omia käytänteitään, jotta 

suunnittelijat ja eri laitetoimijat pysyisivät nykyistä paremmin tietoisina markkinoilla 

olevista uusista palveluista ja tuotteista. Haastatteluiden perusteella laitevalmistajat 

haluavat vielä suojata erityisesti uusiin järjestelmiinsä liittyvää osaamista, teknologiaa ja 

tuotekehitystä sekä hallita järjestelmäkokonaisuutta rajoittamalla suunnitteluun 

tarjottavaa tietoa. Toimiva yhteistyö edellyttää, että tahot pystyvät löytämään yhteisen 

taloudellisen intressin, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Nähtiin, että nämä 

liiketoimintamallit kehittyvät, kun asiakas lähtee tilamaan suurempia ekosysteemejä ja 

palveluita. Yhteistyöllä voidaan tarjota uusia toiminnallisia mahdollisuuksia ja tätä kautta 

lisätä tilaajalle syntyvää lisäarvoa. 
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9. YHTEENVETO 

9.1 Tutkimus ja tulokset 

Tässä työssä tutkittiin kattavasti erilaisia paloturvallisuuden edistämiseen tähtääviä 

aihepiirejä. Ensinnäkin työssä tutkittiin markkinoilta löytyviä uusia paloturvallisuutta 

edistäviä teknologioita ja järjestelmiä, ja pyrittiin kuvaamaan niiden tuottamaa lisäarvoa. 

Näihin teknologioihin sisältyy erilaiset integroidut ja alustapohjaiset ratkaisut, joiden 

yhteensopivuuden vaatimuksia sekä niiden suunnittelun, hankinnan, toteutuksen, 

ylläpidon ja käytön aikaisia keskeisiä haasteita ja kehitysmahdollisuuksia työssä tutkittiin. 

Työssä tutkittiin myös näiden teknologioiden pohjalta rakentuvan integroidun 

järjestelmäkokonaisuuden elinkaaren aikaisia vastuukysymyksiä. Tutkimukseen kuului 

myös kiinteistöautomaatio- ja olosuhdeanturoinnin tuottaman datan 

hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelu paloturvallisuuden parantamisen ja 

pelastustoiminnan tukemisen näkökulmista. 

Tavoitteena oli tuottaa uutta aineistoa tai malliratkaisuja edistämään paloturvallisuutta 

älyrakentamisen päätöksenteossa. Tutkimus on jatkoa johdanto kappaleen kohdassa 

1.1 esitetyille tutkimuksille, jotka osaltaan ohjasivat tämän tutkimuksen tavoitteita ja 

toteutusta. Huomion arvioista on myös, että tutkimuksen tavoitteiden painopiste on 

siirtynyt tutkimuksen edetessä paloturvallisuutta tukevan teknologian näkökulmasta 

enemmän paloturvallisuuden järjestelmien kokonaisvaltaisemman hallinnan 

kehittämiseen. 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineistoa kerättiin 

kirjallisuusselvityksen, kahden teemahaastattelukierroksen, yhden työpajan ja yhden 

internet-kyselyntutkimuksen avulla. Teemahaastattelut ja internet-kyselytutkimus 

kohdistettiin samalle valitulle joukolle järjestelmätoimittajia ja suunnittelijoita, jotka 

osallistuivat tutkimukseen yhteensä yhdeksästä eri yrityksestä. Työpaja toteutettiin 

pelastusalan ajankohtaistapahtumassa ja siihen osallistui pääsääntöisesti 

pelastusviranomaisedustusta, erityisesti riskienhallintapäälliköitä. Useilla 

tutkimuskierroksilla oli tarkoitus tarkentaa aina aiemmilta kierroksilta saatuja tuloksia. 

Kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin temaattisella analyysimenetelmällä. 

Työssä onnistuttiin saamaan ajankohtainen katsaus paloturvallisuutta edistävien 

teknologioiden uusiin mahdollisuuksiin sekä markkinoilta löytyviin ratkaisuihin. Uudet 

useiden kiinteistöjen ja niiden teknisten järjestelmien tietomassoja yhdistävät 

alustaratkaisut ja niiden varaan rakentuva integroitu järjestelmäkokonaisuus pyrittiin 
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tutkimuksessa kuvaamaan yleisellä tasolla riittävän tarkasti. Alustat avaavat aivan uusia 

mahdollisuuksia kehittää rakennusten kokonaisvaltaista hallintaa, paloturvallisuus 

mukaan lukien. Uusina mahdollisuuksina nähtiin myös erilaiset perinteistä 

paloturvallisuusjärjestelmätoteutusta täydentävät ratkaisut, kuten evakuointi- ja 

tiedotusjärjestelmät, älykkäät valaistusjärjestelmät ja ääntä analysoivat järjestelmät. 

Näiden liittyminen osaksi alustapohjaista järjestelmäkokonaisuutta vaatii yhteistä 

kehitystyötä alustatoimittajalta ja liittyvältä teknologiatoimittajalta. Työssä kuvattiin myös 

tietomallien hyödyntämismahdollisuuksia pelastustoiminnan edistämiseksi. 

Tutkimuksessa nousi esille, mutta oli myös ennakkoon tiedossakin, tiedontuotannon 

merkitys. Paloturvallisuusalan kirjallinen tuotanto on aiemmin ollut vähäistä. 

Paloturvallisuudesta tarvitaan puolueettomia selvityksiä, jotta kehitystä voidaan saada 

aikaiseksi. Myös säädökset ja suunnittelumallit tarvitsevat päivityksiä, jotta uudet 

teknologiset mahdollisuudet kuten alustapohjaiset ratkaisut osattaisiin ottaa huomioon 

paremmin. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin laajasti paloturvallisuusjärjestelmäkokonaisuuden 

hallinnallisia haasteita ja kehitysmahdollisuuksia rakennushankkeen eri vaiheissa sekä 

järjestelmän elinkaarella. Tutkimuksen johtopäätöksissä esitettiin kattava kuvaus 

lukuisista esille tulleista ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuehdotuksista. Monen 

ongelman taustalla oli määrittelyiden puutteellisuus tai selkeän vastuutahon 

puuttuminen, ja näin ollen työssä päädyttiin esittämään uutta niin sanottua 

järjestelmäkoordinaattorin roolia. Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja häntä 

rakennushankkeessa tukevalle järjestelmäkoordinaattorille esitettiin tehtävien 

kuvaukset, joilla tutkimuksessa esiin tulleita haasteita ja niiden ratkaisuja pyrittäisiin 

selventämään. Työssä esitettiin myös taloteknisen suunnittelukoordinaattorin rooli, joka 

ottaisi vastuuta integroidun järjestelmäkokonaisuuden toimivuudesta suunnittelussa. 

Näillä toimenpiteillä on tarkoitus mahdollistaa rakennusten integroituvan 

paloturvallisuuden toteutuminen mahdollisimman luotettavasti, sujuvasti ja selkeästi. 

Tutkimuksessa onnistuttiin vastaamaan osaan määritellyistä tutkimuskysymyksistä tai 

täyttämään osa tutkimukselle asetetuista vaatimuksista. Uusia teknologisia 

mahdollisuuksia ja markkinoiden tarjontaa onnistuttiin tutkimustyössä kuvaamaan. 

Niiden tuottamaan lisäarvoa myös kuvattiin. Integroidun järjestelmäkokonaisuuden ja 

alustojen yhteensopivuuden vaatimuksiin ei saatu tuotettua tyhjentävää ratkaisu, sillä 

teknologioissa hyödynnettävät tiedonsiirron standardit ja protokollat pitävät sisällään 

toteutuskohtaista liikkumavaraa, jolloin saman protokollan käyttäminen ei vielä takaa 

kahden järjestelmän välistä yhteensopivuutta. Järjestelmän suunnitteluun, hankintaan, 

toteutukseen, ylläpitoon ja käyttöön saatiin tutkimuksessa luotua ratkaisuehdotuksia. 
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Kuitenkaan kaikkia niihin liittyviä haasteita ei tässä työssä kyetty ratkaisemaan. 

Integroidun järjestelmäkokonaisuuden hallintaan liittyviin vastuukysymyksiin saatiin 

määriteltyjen tehtävälistojen kautta luotua selkeyttä. Kiinteistöautomaation ja 

olosuhdeanturoinnin tuottaman datan hyödyntämismahdollisuudet paloturvallisuuden 

parantamiseksi ja pelastustoiminnan tukemiseksi jäivät selvitettäväksi jatkotutkimuksiin. 

Työssä tavoiteltua aineistoa älyrakentamisen päätöksentekoa tukemaan onnistuttiin 

tuottamaan jossakin määrin. Kuitenkaan malliratkaisuja, joiden avulla voitaisiin arvioida 

elinkaaren aikaisia teknisiä ja taloudellisia vaikutuksia ei tässä työssä luotu. Tutkimus oli 

hyvin laaja ja asetetut tavoitteet olivat korkealla, joten tähän peilaten työssä onnistuttiin 

tuottamaan suhteellisen hyvin uutta lisäarvoa. 

9.2 Jatkotutkimustarpeet 

Tutkimus oli hyvin laaja ja sen aikana heräsi runsaasti erilaisia 

jatkotutkimusmahdollisuuksia ja kehitysajatuksia, ja näitä luetellaan seuraavaksi. Alustat 

mahdollistavat suuren data- ja informaatiomäärän keräämisen yhdestä käyttöliittymästä 

tarkasteltavaksi. Näihin järjestelmiin olisi mahdollista luoda käyttäjäprofiilit esimerkiksi 

pelastusviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle. Mitä tietoa he käyttöliittymiin tarvitsisivat, 

mitä tehtäviä varten ja miten se tulisi visualisoida? Näiden kysymysten ympärille voisi 

jatkotutkimusta rakentaa. Myös alustatoimittajien ja pelastusviranomaisten välinen 

yhteistyö voisi olla hedelmällistä näitä kysymyksiä pohdittaessa. Jatkotutkimusta 

voitaisiin kohdistaa myös tarkastelemaan laajemmin tietomallien ja muiden 

tiedonhallinnan ratkaisuiden hyödyntämismahdollisuuksia rakennushankkeessa 

paloturvallisuuden parantamisen näkökulmasta. Esimerkiksi tietomallinnus avaa 

mahdollisuuksia kehittää paloturvallisuuden kokonaisuuden- ja laadunhallintaa aina 

suunnittelusta ylläpitoon. 

Myös jonkinlaista ohjeistusta tulisi luoda alustapohjaisen ja integroidun 

järjestelmäkokonaisuuden riittävälle määrittelylle, jotta se olisi hankkeissa ja sen 

elinkaarella yksiselitteisesti ja oikein ymmärretty eri osapuolten keskuudessa. 

Tarjouspyyntöjen ja tarjousten laatimisohjeita sekä selonottoneuvotteluiden prosessia 

voitaisiin kehittää vastaamaan alustojen tuomiin vaatimuksiin. Hankintamenetelmistä 

neuvottelumenettely nähtiin toimivaksi. Voisiko tätä paremmin ohjeistaa tai kehittää? 

Tutkimuksessa selvisi, että järjestelmäkokonaisuuden integraatiotestauksissa on ollut 

puutteita. Miten tätä voitaisiin kehittää tai paremmin ohjeistaa? Tulisiko 

vastaanottotarkastusta kehittää paremmin vastaamaan alustapohjaisen 

järjestelmäkokonaisuuden tuomiin uusiin vaatimuksiin? Tutkimuksessa luodun 
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rakennushankkeeseen ryhtyvän ja järjestelmäkoordinaattorin tehtävälistauksien pohjalta 

voitaisiin tarvittaessa päivittää alan muuta ohjeistusta. 

Jatkotutkimusta voitaisiin myös kohdistaa kehittämään paloturvallisuuden myyntiä 

tulevaisuudessa ja määrittelemään sen arvoa selkeämmin. Teknis-taloudellista 

informaatiota tarvittaisiin eri paloturvallisuuden teknologisten ratkaisuiden tuomista 

kustannushyödyistä niiden koko elinkaarella kaupallisen päätöksenteon tueksi. 

Muutenkin helposti omaksuttavia tietopaketteja erilaisista paloturvallisuuden 

mahdollisuuksista tarvittaisiin hankkeiden alkumetreille erityisesti rakennushankkeeseen 

ryhtyvälle, loppukäyttäjille ja rakennusten omistajille, jotta he tunnistaisivat ja 

ymmärtäisivät markkinoilta löytyvät erilaiset ratkaisut. Selkeä tarve olisi myös selvittää, 

miten paloturvallisuuden toimialan osaamista voitaisiin kasvattaa ja kehittää 

tulevaisuudessa. 
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LIITE A: INTERNET-KYSELYN PERUSRAPORTTI 

Seuraavilla sivuilla on esitettynä tutkimuksessa toteutetun strukturoidun internet-kyselyn 

tulosten perusraportti. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa uusia kehitysmahdollisuuksia 

sekä kerätä haastateltavien mielipiteitä ja näkemyksiä tutkimuksessa syntyneisiin 

kehitysideoihin. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2020 ja siihen osallistui 11 henkilöä 

kuudesta aikaisemmin haastatellusta yrityksestä. Perusraportti on analysoituna 

kappaleessa 7. 

  



 

 

1. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtäviin kuuluu seuraavat 
osa-alueet: 

Missä määrin olet samaa mieltä väitteistä? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 



 

 
Sa

maa 
mieltä 

Jokse
enkin 
samaa 
mieltä 

Jokse
enkin eri 

mieltä 

Eri 
mieltä 

E
n 

osa
a 

san
oa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Hankkii 
tarvittaessa 

järjestelmäkoordin
aattorin tuekseen 

ja tulkikseen 
rakennushankkees

een. 

50
% 

50% 0% 0% 
0

% 
1,5 1,5 

Perehtyy ja 
ymmärtää 

paloturvallisuuden 
mahdollisuudet ja 
lisäarvon (tällöin 

kykenee 
näkemään 

paloturvallisuuden 
kustannushyötynä 

ja järkevänä 
investointina) 

33,
34% 

33,33
% 

33,33
% 

0% 
0

% 
2 2 

Tekee 
riskiarvion ja 

määrittelee:Osajärj
estelmien 

kriittisyysluokat 

33,
34% 

33,33
% 

33,33
% 

0% 
0

% 
2 2 

Tekee 
riskiarvion ja 

määrittelee:Toimin
nan ja 

olosuhteiden 
asettamat 

vaatimukset (mm. 
sähköasennusten 

kosteusriskit, 
mekaaniset 
suojaukset) 

16,
66% 

16,67
% 

50% 
16,

67% 
0

% 
2,67 3 

Määrittelee 
haluamansa 
järjestelmän 

toiminnallisuudet 

16,
67% 

66,66
% 

16,67
% 

0% 
0

% 
2 2 

Osaa ottaa 
huomioon 

paloturvallisuusjärj
estelmien 

vaikutukset ja 
mahdolliset 

rajoitukset tilojen 
muuntojoustavuut

een 

0% 
83,33
% 

0% 
16,

67% 
0

% 
2,33 2 

Käy 
keskustelua ja 

neuvottelee 
järjestelmätoimittaj

ien kanssa 

50
% 

33,33
% 

16,67
% 

0% 
0

% 
1,67 1,5 

Alustavetoisess
a mallissa 

50
% 

50% 0% 0% 
0

% 
1,5 1,5 



 

kilpailuttaa 
järjestelmätoimittaj

ista ne, jotka 
pystyvät 

tarjoamaan 
toiminnallisuudet 

ja muut 
vaatimukset 

mahdollistavan 
alustaratkaisun 

Varmistaa, että 
kaikki prosessien 
edellyttämä tieto 

on saatavilla 
laadun 

varmistamiseksi 

33,
33% 

50% 
16,67
% 

0% 
0

% 
1,83 2 

 

2. Jos eri mieltä, niin kenelle hankeorganisaation taholle 
tehtävän tulisi kuulua? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Suunnittelijoille, konsulteille. 

Palokonsultti, turvakonsultti, rakennesuunnittelija. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedettävä mitä haluaa ja palkattava tuekseen 

ammattilaisia eri osa.alueiden yhteensovittamiseksi. 

Er osa-alueiden asiantuntijoille / erityis suunnittelijoille. 

 

3. Mitä muita tehtäviä rakennushankkeeseen ryhtyvälle 
kuuluisi? 

Vastaajien määrä: 1 

Vastaukset 

Yleisenä huomiona kirjaan, että vastaukseni perustuvat näkemykseen, jossa 
rakennushankkeeseen ryhtyvä = henkilö. Mikäli kyseessä on rakennushakkeeseen ryhtyvä 
organisaatio, niin vastauksiin kaikki ehdottomasti samaa mieltä. 

 

4. Järjestelmäkoordinaattorin tehtäviin kuuluu seuraavat osa-
alueet: 

Missä määrin olet samaa mieltä väitteistä? 
Vastaajien määrä: 6 



 

 



 

 

 
Sa

maa 
mieltä 

Jokse
enkin 
samaa 
mieltä 

Jokse
enkin eri 

mieltä 

Eri 
mieltä 

E
n 

osa
a 

san
oa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Tuo 
loppukäyttäjän 

mukaan 
hankkeen 

suunnitteluun 

66,
67% 

33,33
% 

0% 0% 
0

% 
1,33 1 

Vastaa 
riskianalyysin 
toteutuksesta 

hankeen alussa 

33,
33% 

66,67
% 

0% 0% 
0

% 
1,67 2 

Auttaa 
rakennushankke
eseen ryhtyvää 

tekemään 
tarvittavat 

määrittelyt. 

66,
67% 

33,33
% 

0% 0% 
0

% 
1,33 1 

Myötävaikutta
a elinkaareltaan 

tehokkaan 
järjestelmän 

syntymisessä 

83,
33% 

16,67
% 

0% 0% 
0

% 
1,17 1 

Auttaa 
rakennushankke
eseen ryhtyvää 

valitsemaan 
toteutettavan 

alustaratkaisun, 
jossa halutut 
vaatimukset 

täyttyvät 
parhaalla 

mahdollisella 
tavalla. 

66,
67% 

33,33
% 

0% 0% 
0

% 
1,33 1 

Osaa kuvata 
järjestelmillä 

saavutettavan 
hyödyn 

66,
66% 

16,67
% 

16,67
% 

0% 
0

% 
1,5 1 

Varmistaa, 
että toimijat 

ymmärtävät, mitä 
rajapintoja 

heidän 
toimittamiltaan 
järjestelmiltä 
edellytetään 

66,
67% 

33,33
% 

0% 0% 
0

% 
1,33 1 

Varmistaa, 
että vaatimukset 
myös toteutetaan 

suunnitellulla 
tavalla 

suunnitellussa 
aikataulussa 

50
% 

50% 0% 0% 
0

% 
1,5 1,5 

Helpottaa 
toimijoiden 

66,
67% 

33,33
% 

0% 0% 
0

% 
1,33 1 



 

välistä 
vuoropuhelua 

Pitää huolen, 
että integraation 
kautta tehtävät 

toiminnallisuudet 
toteutuvat 

sellaisena kuin 
ne on suunniteltu 

83,
33% 

16,67
% 

0% 0% 
0

% 
1,17 1 

Jakaa 
integroidun 
järjestelmän 
hallitusti osiin 

hankintavaiheen 
kilpailutusta 

varten 

66,
66% 

16,67
% 

0% 
16,

67% 
0

% 
1,67 1 

Varmistaa 
toteutusvaiheess

a, ettei 
järjestelmien 
välille synny 

päällekkäisyyksiä 

66,
67% 

33,33
% 

0% 0% 
0

% 
1,33 1 

Valvoo 
integraatiotestau
ksen toteutusta, 
jossa testataan 

yksittäisten 
järjestelmien 
rajapintoja, 
lopullisia 

toiminnallisuuksia
, vikatilanteita 

sekä 
vikatilanteista 
palautumista 

83,
33% 

16,67
% 

0% 0% 
0

% 
1,17 1 

Osallistuu 
vastaanottoprose
ssiin ja käy läpi 
tarkastuslistan: 
yhteiskokeet ja 

laitteistokohtaiset 
omatarkastukset 

83,
33% 

16,67
% 

0% 0% 
0

% 
1,17 1 

Valvoo, että 
järjestelmäkokon

aisuuden 
muutokset, 
päivitykset, 
huollot ja 

laajennukset 
tulevat tehdyksi 

ja 
dokumentoiduksi 
huoltokirjaan ja 

käyttöohjeistukse
en. 

66,
66% 

16,67
% 

16,67
% 

0% 
0

% 
1,5 1 

Tarkastaa  
ohjauskokonaisu

uksien 
dokumentoinnin 
oikeellisuuden 

83,
33% 

16,67
% 

0% 0% 
0

% 
1,17 1 



 

laitteistojen 
vaihdon 

yhteydessä 

Laatii teknisen 
toteutuksen 

perehdytyssuunni
telman kohteen 

ylläpidosta 
vastaavalle 

taholle 

66,
67% 

33,33
% 

0% 0% 
0

% 
1,33 1 

 

  



 

5. Mikäli vastasit, että edellä esitetyistä jokin osa-alue ei kuulu 
ollenkaan järjestelmäkoordinaattorin tehtäviin, niin kenelle 
hankeorganisaation taholle tehtävän tulisi kuulua? 

Vastaajien määrä: 1 

Vastaukset 

Järjestelmäkoodinaattorin tehtävä on esitellä järjestelmäkokonaisuuksia, eikä pilkkoa niitä 
osiin. Järjestelmäkokonaisuudella pitäisi olla huoltokirja ja ohjeistus, mitkä tällä hetkellä 
puuttuvat kokonaan. 

 

6. Mitkä näistä edellä esitetyistä kohdista ei mielestäsi toteudu 
nykykäytänteillä? Perustele lyhyesti. 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Valvoo, että järjestelmäkokonaisuuden muutokset, päivitykset, huollot ja laajennukset 
tulevat tehdyksi ja dokumentoiduksi huoltokirjaan ja käyttöohjeistukseen. 

Riskianalyysi. Se ei ole kenelläkään hallinnassa eikä sen tuottamaa arvoa osata mitata. 
Järjestelmillä saavutettavaa hyötyä ei nähdä kokonaisuutena vaan tehdään vaatimusten 

minimi. 
Eri toimijat eivät keskustele keskenään ja suunnitelmat ovat usein keskenään ristiriitaiset. 

Loppukäyttäjän mukaantuominen riittävästi. Tätä tapahtuu edelleenkin liian paljon tai sitten 
tulokulma on väärä. Loppukäyttäjälle pitäisi näyttää myös mahdolliset elinkaarivaikutukset 
yms. 

 

7. Missä hankkeen vaiheessa järjestelmäkoordinaattori tulisi 
valita ja kiinnittää hankkeen organisaatioon? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Järjestelmäkoordinaattorin tulisi olla rakennushankkeeseen ryhtyvän omaa henkilöstöä, 
mikäli mahdollista. Hankkeen hänet organisaatioon tulee kiinnittää aivan ensimmäisten 
joukossa. 

Hankesuunnitteluvaiheen alussa. 

Esisuunnitteluvaiheessa 

Riippuen hankkeen koosta. Isommissa hankkeissa jo hankesuunnittelun aikana, ellei jopa 
rakennuslupavaiheessa. 

 

8. Mitä muita tehtäviä järjestelmäkoordinaattorille kuuluisi? 
Vastaajien määrä: 1 

Vastaukset 

- 

 

  



 

9. Miten loppukäyttäjä saadaan mukaan hankkeen varhaisessa 
vaiheessa tehtäviin määrittelyihin? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa tarvittavat resurssit, oli kyseessä sitten 
henkilö tai työryhmä (hankkeen koosta ja vaativuusasteesta riippuen). Voidaan helposti ajautua 
tilanteeseen, että säästämällä omia kuluja, ei resursoida riittävästi aikaa ja osaamista 
alkuvaiheessa. Kuitenkin näen, että hyvin valmisteltu työ ja siihen käytetty aika ja osaaminen 
tulevat vaikuttamaan hankitun ratkaisun sisältöön ja kustannuksiin positiivisesti nimenomaan 
elinkaaren kautta. Lähtökohtaisesti kyseessä on näkemykseni mukaan ajattelumallin muutos. 

Jos loppukäyttäjän edustaja on tiedossa, pitäisi hänen osallistua suunnitteluun alusta asti. 

Osassa hankkeita loppukäyttäjä ei ole vielä tiedossa joten näissä määrittely on 
hankalampaa. Yleensä tehdään vaatimusten minimi ja oletetaan että tuleva loppukäyttäjä 
maksaa muutokset (jos haluttuja muutoksia on mahdollista tehdä). Kun loppukäyttäjä on 
tiedossa, on käyttäjän edustaja sitoutettava mukaan hankesuunnitteluvaiheessa. Hankalaa 
tästä tekee se, että loppukäyttäjän edustaja ei ole rakennusalan ammattilainen ja hoitaa 
rakennusprojektia oman toimensa ohessa. 

Keskustelemalla ja tuomalla esiin elinkaarivaikutus. Liian usein esim. sairaalahankkeissa 
on loppukäyttäjän tarpeet otettu kokonaisvaltaisesti huomioon ja lisätöitä joudutaan tekemään 
matkanvarrella merkittävästi 

 

10. Miten varmistetaan käyttäjän toivomien 
toiminnallisuuksien toteutuminen? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Loppukäyttäjän nimeämä henkilö tai työryhmä valtuutetaan käymään avointa keskustelua 
markkinoilla olevista teknologioista luomaan kokonaiskuvaa mahdollisuuksista. Yksi toistuva 
perusvirhe on, että kuunnellaan toimittajien esitykset edustamistaan teknologioista, ja 
seuraavaan vaiheeseen (tarjouskysely) valitaan jokaisesta teknologiasta parhaat puolet 
selvittämättä, onko pyydetty järjestelmä mahdollista toteuttaa. Joustavalla ajatusmallilla 
alkuvaiheessa päästään kiinni siihen, että mitkä ovat primääritarpeet, ja mitkä sekundääriset 
tarpeet. Näin priorisoimalla loppukäyttäjä tuottaa itselleen kattavan kokonaiskuvan 
senhetkisestä tilanteesta. Asioita, joita tulee ehdottomasti selvittää: 

- Teknologian elinkaari 
- Teknologian avoimuus 
- Teknologian toimittajamäärä -> saatavuus 
- Modulaarisuus 
- Toimittajan valmiudet elinkaaripalveluihin 
 
On elintärkeää huomioida yllämainitut asiat huomioiden mahdolliset laajennusskenaariot, 

kuin myös epävarmemmat tulevaisuuden tarpeet. 

Riittävällä dokumentaatiolla. 

Nykytilanteessa parhaalla mahdollisella arvauksella. 
Optimitilanteessa ammattikonsultti tekee käyttäjän kanssa toiminnallisuuskuvauksen jo 

hankkeen alkuvaiheessa. 

Pitää selvittää toiminnan luonne ja sitä minkälaisia mahdollisia poikkeusolosuhteita toiminta 
aiheuttaa (vesi (höyryt, pesut yms), tuli (tulityö, savu, yms savuunverrattava) 

 

  



 

11. Miten hankkeen muuntojoustavuuteen liittyvät tarpeet ja 
vaatimukset vaikuttavat toiminnallisuuksien valintaan? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Palatakseni edellisen kysymyksen priorisointiin. Primäärinä pidän muuntojoustavuuden 
arviointia teknologian ja teknologian toimittajan arvioinnissa. 

Tämän jälkeen sekundäärisesti tarkastetaan kriittisesti, mutta tarvittavaa avoimuutta 
käyttäen muuntojoustavan teknologian kohtaanto asiakkaan toiminnallisiin vaatimuksiin. On 
syytä ymmärtää, että priorisointi ei ole aina näin mustavalkoista. Voi tulla eteen tilanne, jossa 
olosuhteet ovat niin rankat / haastavat, että teknologia joudutaan rajaamaan primääristi, jonka 
jälkeen kaikki muut asiat seuraavat teknologiaa. Tämä muutos prosessin kulkuun saattaa 
tarkoittaa kovaakin joustoa esimerkiksi halutun kustannustason (lyhyt ja pitkä aikaväli) ja 
muuntojoustavuuden näkökulmista. Oma näkemykseni on, että jälkimmäisenä esitetty 
skenaario on marginaalinen. Tärkeimpänä lähtökohtana on hahmottaa oma toimintaympäristö 
johon ratkaisua haetaan, sekä priorisoinnin pitää olla selkeästi hahmotettu ja perusteltu alusta 
alkaen. 

Toiminnallisuudet ovat suunniteltava modulaarisiksi. 

Muuntojoustavuutta on alettu ajatella vasta viime aikoina. Kunnallisella puolella tulee 
ylhäältä vaatimuksia maksimaalisesta muuntojoustavuudesta ja tilojen käytön tehostamisesta. 

Suunnitteluvaiheessa näitä toiveita ei yleensä oteta huomioon vaan tehdään kuten 
ennenkin. 

Riippuen siitä miten tarpeet ovat tiedossa. Näitä ovat esimerkiksi valinnat perinteisen 
pisteilmaisin tai joustavamman erikoisilmaisun välillä. Huollettavuus -> elinkaari -> 
kokonaiskustannukset 

 

12. Mikä on alustan määritelmä ja mitä alusta sisältää? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Alusta tuottaa helppokäyttöisen integraation teknologioiden ja/tai kohteiden välillä. 
Integraatioalusta ei saa estää tietoliikennekatkostilanteessa liitettyjen alajärjestelmien 
itsenäistä toimintaa. Näin toimien alusta tuottaa alajärjestelmille täyden lisäarvon tekemättä 
sitä turvallisuuden kustannuksella. 

Alusta on modulaarinen ja avoin. 
Rajapinnat alustaan pitää pystyä toteuttamaan samanarvoisessa yhteistyössä 

alajärjestelmien toimittajien kanssa. 

Valvomotaso, jossa on riittävät integraatiorajapinnat sekä toiminnallisuudellaan tukee eri 
järjestelmätyyppien käyttövaatimuksia. 

Alusta on taustaohjelmisto joka kokoaa yhteen eri järjestelmistä tulevan tiedon. 
Alusta sisältää tietokannan ja rajapinnat eri ohjelmistoille. 

Tämänkin riippuu integraation tasosta ja siitä mitä sillä halutaan saavuttaa.  
Laajemman toiminnallusuuden eli esimerkiksi datan käyttö erilaisissa kiinteistöteknisissä 

ohjauksissa vaiko paloilmoitinjärjestelmän visualisointina ja/tai irtikytkentöjen yms tekemisesä 

 

  



 

13. Mihin tehtävään alustaa tarvitaan? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Skenaario a) Eri alajärjestelmien / teknologioiden yhtenäinen käyttö ja hallinta 
Skenaario b) Eri alajärjestelmien automaattinen yhteistoiminta -> tapahtuma a, 

alajärjestelmässä b käynnistää toimenpiteet c,d,e alajärjestelmissä f,g. 
Skenaario c) Yllämainittujen skenaarioiden yhdistelmä. 

Integroitu järjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan järjestelmäalustan päälle. 

Alustan päälle rakennetaan käyttöliittymä jolla koko järjestelmää käytetään. 

- Visualisointi 
- Ohjausten vieminen kiinteistöautomaatioon (laajennettu tietomäärä perinteiseen 

"kärkitieto" ohjauksiin verrattuna) 
- Irtikytkentöjen tekeminen / valvonta 
- tapahtumaloki 
- Viat ja ennakkohuolto 

 

14. Onko alusta kirjoitettu koodi, johon lisätään uusia osia, kun 
järjestelmään liitetään uusi järjestelmä? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Alusta on lisenssiperiaatteella toimiva, modulaarisesti toimiva ohjelmisto, johon liitytään 
rajapinta-ajurein. 

Tavoitteena ei ole softaprojekti, vaan alusta on tuote johon lisätään ominaisuuksia. 

Alusta on koodi jossa on valmiina standardirajapintoja. Uusien järjestelmien tulisi 
keskustella alustan kanssa näiden rajapintojen kautta jotta muutos/lisäystilanteissa uutta 
koodoa ei tarvittaisi. 

Usein näin. alusta voidaan ajatella "softana" 
Joka toimiakseen kokonaisuutena tarvitsee kuitenkin myös rautaa, joka keskustelee eri 

paloilmoitinjärjestelmien kanssa 

 

15. Voiko alusta palvella useampaa kiinteistöä? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Kyllä. Alustan täysipainoiset hyödyt tulevat käyttöön, kun alustan perustamisesta tulevat 
kulut ja ominaisuudet ovat jo käytössä. Ylijäämäreservi tulee hyödyntää suurella käyttöasteella, 
jotta ominaisuudet eivät jää reserviin ja perustamiskulut voidaan jyvittää suuren kokonaisuuden 
kesken. Alustan modulaarisuus ja avoimuus ovat tärkein tekijä kustannustehokkaaseen ja 
helppoon alustan hyödyntämiseen. 

Lisäksi on hyvä huomioida, että yksittäinen kohdekin voi olla ominaisuuksiltaan ja/tai 
kooltaan niin haastava / suuri, että alustalla saavutetaan täysi hyöty. Alustaan on silti oltava 
liitettävissä tarvittaessa muitakin kiinteistöjä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Alustan 
käyttöoikeudet ja näkymät pitää saada rakennettua siten, että eri kiinteistössä toimivat eri tahot 
saavat jokainen juuri omiin tarpeisiinsa muokatut näkymät ja oikeudet. 

Kyllä voi. 

Voi, riippumatta siitä onko kiinteistöillä sama vai eri omistaja. 

Kyllä, ja etenkin suuremmissa kokonaisuuksissa. 
Esim. Caverion Smartview:ssä on esimerkiksi juurikin tällainen idea 

 



 

16. Ovatko seuraavat alustan komponentteja vai siihen 
liitettyjä osia: käyttöliittymät, valvomo, laitteistojen välinen 
ohjaus, toiminnan ja huoltotarpeen seuranta ja raportointi? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Kaikki ovat alustan komponentteja. 

Alustan komponentteja. 

Laitteistojen välinen ohjaus on alustan ja järjestelmien välistä tiedonsiirtoa jossa halutut 
ohjaukset määritellään käyttöliittymän kautta. 

Muutoin kaikki edellä mainitut ovat alustaan liitettyjä osia. 

Voivat olla kumpia tahansa. Monipuolinen alusta mahdollistaa esim. ulkoisten valvomoiden 
liittämisen alustaan sekä alustassa voi olla oma valvomokomponentti. 

Laitteistojen välinen ohjaus vaatii usein liitetyn "muuntimen", tosin tähänkin on olemassa 
variaatioita 

 

17. Kuinka toiminnallisuudet ja palvelut huomioitaisiin 
kokonaisuudessa? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Alustan toiminteet tulee olla asiakkaan tarpeiden, yksittäisten käyttäjien, pääkäyttäjien, sekä 
kohdekohtaisten vaadittujen toiminteiden mukaan räätälöitävissä, muokattavissa ja 
laajennettavissa. Esimerkkinä alustan käyttöliittymään rakennetut valmiit 
manuaaliohjaustaulut, sekä taustalla toimivat automaattiset ohjaukset ja komennot. 

Loppukäyttäjän/konsultin määrittelemänä. Alusta on valittava niin että se mahdollistaa 
mahdollsimman helpon liittymisen siihen. Käyttöjärjestelmä voi olla räätälöity. 

Ongelma on että nämä ovat tällähetkellä useimpiin projekteihin "liian hienoja" 
ominaisuuksia. 

Elinkaarivaikutus pitäisi ottaa huomioon näitä palveluja tarjottaessa 

 

18. Missä määrin olet samaa mieltä väitteistä? 
Vastaajien määrä: 6 
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19. Miten järjestelmien yhteensopivuus ja luotettavuus 
voidaan osoittaa? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Tutustumalla jo toteutettuihin kohteisiin, etenemällä hankinnassa neuvottelumenettelyin 
jossa tärkeänä osana riittävä määrä neuvottelu- / selonottokierroksia, pyytämällä 
erillisselotukset alajärjestelmien liitäntärajapinnoista. Kyseessä siis syvälle menevä selvitys 
koko ketjusta. 

Järjestelmäkoordinaattorin pitäisi olla perehtynyt hyvin kaikkiin markkinoilla oleviin 
järjestelmiin. Emme usko, että tällä hetkellä olisi riittävää osamista omaavaa ja puolueetonta 
henkilöä saatavilla. 

Riittävällä vaatimusdokumentaatiolla ja toimittajien antamilla vastauksilla. 

Toiveena olisi että tällainen taho pystyisi merkittävästi ottamaan kantaa. 
Haasteena on että Järjestelmäkoordinaattorin oma asenne/"lobbauksen määrä" saattaisi 

vaikuttaa minkä ratkaisun/kokonaisuuden kokee parhaana ja sopivimpana kyseiseen 
kokonaisuuteen 

 

  



 

20. Missä määrin olet samaa mieltä väitteistä? 
Vastaajien määrä: 6 
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21. Kuinka järjestelmäalustatoimittajan ja eri 
järjestelmätoimittajien välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Alustatoimittaja ei saa toimia liian rajaavin ehdoin (kustannukset, liitettävyys). Aito yhteistyö 
rajapinnan rakentamiseen, eli alustatoimittaja samalla viivalla. On olemassa useita 
integraatioalustoja, joissa liitettävyys pääsäntöisesti perustuu alustatoimittajan omiin 
alajärjestelmiin, eikä ole oikeasti avoin. Avoimuus on tärkeydessä samalla viivalla 
samanarvoisen yhteistyön kanssa. 

Yhteinen taloudellinen intressi tai velvoite. 

Loppuasiakkaiden aktiivisella vaatimusmäärittelyllä. 

Tämä tarvitsee usein business casen jotta kyseinen asia etenee. 
Tämä on valtavasti kiinni yhteisistä tahtotiloista. Valitettavasti myös asiat henkilöityvät 

usein. 
Oikeat henkilöt oikeissa paikoissa oikeaan aikaan... 

 

22. Onko hankkeissa otettu kehitysajatuksia huomioon? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Vaihtelevastim, pääsääntöisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä keskittyy vain 
hankkeeseen. Pahimmassa tapauksessa hankitaan alusta, joka palvelee yksittäistä kiinteistöä, 
mutta jatko onkin sitten hankalampaa. Voi olla jopa niin, että tietämättään asiakas on sitoutunut 
alustaan, johon on saatavilla vain alustatoimittajan omia alajärjestelmiä. On tehty väärä päätös 
liian heppoisin lähtötiedoin. Aina elinkaari mukaan ajattelumalliin tärkeimpänä funktiona! 

Tuotteita kehitetään jatkuvasti, mutta kehitystyön pitää olla tarvepohjaista. 

Kohtuullisesti, riippuu paljon toimijoista jotka hankkeissa ovat mukana. 

Hyvin niukasti. 

 

23. Miten ja missä vaiheessa pienemmän toimijan järjestelmä 
voidaan integroida alustaan? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

- Valmiit olemassaolevat integraatiot. 
- Alustasidonnaisen kilpailutuksen kautta alajärjestelmän toimittajan kontakti 

alustatoimittajaan. Kuitenkin ennen tarjouksen jättöä 
- Avoimen rajapinnan hyödyntäminen alustatoimittajan omin rajapinta-ajureiden kautta. 

Toteutusvaiheessa, jos valmiit rajapinnat ovat käytettävissä. 

Periaatteessa missä vaiheessa vain, alustatoimittajan ja järjestelmätoimittajan välisenä 
yhteistyönä. 

Business Case tai vaihtoehtoisesti tuotestragia määrittelee tämän vahvasti. 
Teknisestä estettä tällä ei usein ole tehdö aikaisessakin vaiheessa 

 

  



 

24. Miten integroidun järjestelmän käytön aikainen ylläpito ja 
eri toimittajien osakomponenttien päivitykset hallitaan? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Rajapinta-ajurit luodaan aina ennen päivitystä. Päivitystarve voi lähteä niin 
alustatoimittajalta, kuin alajärjestelmätoimittajalta. Avoimen, yhteisen hyödyn kautta 
rakentuvan täysipainoisen yhteistyön on toimittava vaikka alustatoimittaja ja alajärjestelmän 
toimittaja olisivatkin kilpailijoita keskenään. Asiakkaan kokonaisuus on tärkein asia!!! 
Loppukäyttäjän on myös hallinnoitava yhteensopivuutta kolmikantaisesti alusta ja 
alajärjestelmän kanssa, jotta huomioi, ettei yhteiskäyttö vaarannu tilatessa osakokonaisuuksia 
/ laajennuksia. 

Tässä tullaan monitoimittajavastuiden ongelmiin. Yhden toimittajan ohjaamana asiassa ei 
ole ongelmia. 

Jokainen toimija vastaa omien komponenttiensa päivityksestä. 
Alustan ja järjestelmien välinen rajapinta ja tiedonsiirtotapa on lukittu ja siihen ei tule 

muutoksia päivityksissä. 

Jos käytetään standardi rajapintoja niin on vähemmän ongelmia "elinkaaressa", jos taas 
täysin räätälöity integraatio niin saattaa tulla ajan kuluessa tulla haasteita integraation 
ylläpidossa versiopäivityksissä 

 

25. Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 
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26. Mitkä ovat myöhäisessä vaiheessa toteutettavan 
integraation keskeiset haasteet? 

Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Mahdollinen alajärjestelmätoimittajan haluttomuus liittyä kilpailijan alustaan, vaikka 
teknologia olisi olemassa ja integraatio tehtävissä yhteistyössä. Liian omaan napaan tuijottava 
case-kohtainen bisnesajattelu. Tässä tilanteessa asiakas ja asiakkaan tarpeet jäävät taka-
alalle eurojen vuoksi. 

Mitään ei voida varmistaa ja testata etukäteen. 

Toimittajien aikataulut integraation mahdollisen koodauksen toteuttamiseksi. 

Yhteinen tahtotila eri laitevalmistajien välillä. Toisaalta aikataulut 

Ratkaisujen silpuutuminen, ja joudutaan turvautumaan kompromisseihin. 

 

27. Kuinka näet lähtötietojen laadun toteutuneen hankkeissa? 
Vastaa missä määrin olet samaa mieltä väitteistä. 
Vastaajien määrä: 6 
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28. Miten eri järjestelmien haavoittuvuus (esim. poikkeus- ja 
vikatilanteissa) ja tietoturva voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
integraation toteutuksessa sekä järjestelmäkokonaisuuksien 
toiminnan varmistamisessa? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Selonottoneuvotteluin, selonottoja tarpeellinen määrä, tähän riittävät resurssit asiakkaalla. 

Pääintegraattorin pitäisi hyväksyä toimintamallit. 

Loppukäyttäjän vaatimuksilla, toki asia ei etene nopeasti mutta mitä useampi käyttäjä vaatii 
asiaa, sitä peremmin asiaa aletaan ottaa huomioon. 

Tämä pitäisi kirjata hankita-asiakirjoihin omaksi kohdaksi. 

 

29. Missä määrin olet samaa mieltä väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 
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30. Mitä järjestelmien riskiluokitteluja rakentaessa tulee ottaa 
huomioon? 

Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Pelastustoimen laitteissa vaaditaan jo nykyisin eri standardien täyttymistä ja ohjeiden 
noudattamista. Myös tarkastusperiodit ja lakisääteinen ylläpito varmistavat osaltaan kriittisten 
järjestelmien toimivuutta. 

Riskiluokittelun pitää olla tarpeeksi kattava, eri tasot otettava huomioon. 

Kriittisyys toiminnan kannalta. 

Palonkestävyysvaatimus korkeamman riskiluokan tiloihin/kokonaisuuksiin 
Sekä mahdolliset kahdennuksen (extra eduntanttisuus) 

Toiminta varmuus, järjestlmä kriittisyys. 

 

31. Minkä toimintojen tulee riskiarvion perusteella tapahtua 
kiinteästi toteutettavana (kiinteät ns. paikalliset asennukset)? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Tämä kysymysasettelu ei aukea minulle. En osaa vastata. 

Henkeen ja turvallisuuteen liitttyvät asiat. 

Toiminnan kannalta erittäin kriittiset 
Riskitilanteessa kriittiset. 
 
Toki esi SAAS-pohjaisissa järjestelmissä voi olla perustoiminnalllisuuksia jotka ovat 

käytössä vaikka ulkoiset yhteydet olisivat poikki. 

- Kaapelointi 
- ohjaukset, korkean riskin kohteessa ohjaukset kiinteinä 

 

32. Mitä muuta järjestelmien riskiluokittelussa on 
huomioitava? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

En osaa vastata. 

Käyttöympäristö -> tuotanto yms. 

 

  



 

33. Missä määrin olet samaa mieltä väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 
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34. Minkälaiset hankintakokonaisuudet näet tehokkaaksi ja 
hallittavissa olevaksi toteutusmalliksi? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Kaikki aliurakat vievät teknologiatoimittajan kauemmas loppukäyttäjästä. Neuvottelu-, ja 
selonottoyhteys katkeaa. Aliurakoissa pääurakoitsija vinguttaa vain hintaa. Perusasennukset 
ja kaapeloinnit sähköurakkaan, teknologiatoimitus suoraan asiakkaalle, valinta 
neuvottelumenettelyin. 

Allianssimalli on hyvä. 

Toiminnallisuuden mukaan jaotellut. 
Esim. Paloturvallisuus, hälytykset, liikkuminen. 

Vaihtelee kokoluokasta. Usein paloturvallisuus on hyvä irroittaa omaksi kokonaisuudeksi. 
Elinkaari ja hankekehitys malleissa rakennuksia katsotaan kokonaisuuksina. 
Nykyinen sähköurakan osana olemisessa on hyvät ja huonot puolensa 

 

  



 

35. Kuka on oikea taho jakamaan järjestelmän 
kokonaisuuksiin? 

Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Loppuasiakas. 

Järjestelmäkoordinaattori tai pääjärjestelmätoimittaja (alustatoimittaja) allianssimallissa. 

Järjestelmäkonsultti 

Riippuu jälleen kokoluokasta. Järjestelmäkoordinaattorilla olisi hyvä olla sitä suurempi 
vaikutus asiaan mitä suuremmasta hankkeesta on kyse. 

Järjestelmä koordinaattori 

 

36. Missä rakennushankkeen vaiheessa jako 
osakokonaisuuksiin tulisi tehdä? 

Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Suunnitteluvaiheessa. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa 

Siinä vaiheessa kun tiedetään rakennushankkeen laajuus. 

Yleis-suunnitteluvaiheessa 

 

37. Onko järjestelmäkoordinaattori tähän tehtävään oikea 
resurssi? 

Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Kyllä. 

Mahdollisesti, mutta ei aina. 

Kyllä 

häntä olisi ainakin hyvä konsultoida asiassa. 

Kyllä 

 

38. Miten järjestelmäkoordinaattorin ja pääurakoitsijan välinen 
yhteistyö tulisi järjestää? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

En osaa vastata. 

Mahdollisimman saumattomasti. 

Järjestelmäkoordinaattorin tulisi olla ensisijainen kontakti järjestelmiin liittyvissä 
kysymyksissä. 

 



 

39. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavista väitteistä? 
Vastaajien määrä: 6 

 

 
Sa

maa 
mieltä 

Joksee
nkin 

samaa 
mieltä 

Joksee
nkin eri 
mieltä 

E
ri 

miel
tä 

E
n 

osa
a 

san
oa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Hankintavaihe
en 

tarjouskilpailussa 
voidaan käyttää 

määriteltyjä 
osakokonaisuuksi

a. 

33,3
3% 

66,67% 0% 
0

% 
0

% 
1,67 2 

Mikäli 
pääurakoitsija 

ehdottaa 
suunnitelmasta 

poikkeavaa 
hankintaratkaisua, 

on hankinta- ja 
toteutusvaiheen 

muutosten 
käsittely 

alistettava 
järjestelmäkoordin

aattorin 
hyväksyttäväksi. 

83,3
3% 

16,67% 0% 
0

% 
0

% 
1,17 1 

 

40. Millä muulla tavalla järjestelmän hallittu jakaminen 
hankintoihin soveltuviin kokonaisuuksiin voitaisiin toteuttaa 
niin, että järjestelmän hallitsematon pirstaloituminen vältetään? 

Vastaajien määrä: 0 

Vastaukset 

 

  



 

41. Toimitaanko hankinnoissa ohjeiden mukaisesti? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

Minimiarv
o 

Maksimiarv
o 

Keskiarv
o 

Mediaa
ni 

Summ
a 

Keskihajont
a 

16 79 50,67 52,5 304 22,31 

 
 

  



 

42. Kuinka hyvin laadulliset kriteerit otetaan huomioon 
hankinnoissa? 

Vastaajien määrä: 6 

 
 

Minimiarv
o 

Maksimiarv
o 

Keskiarv
o 

Mediaa
ni 

Summ
a 

Keskihajont
a 

10 54 29 21 174 18,68 

 
 

  



 

43. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavista väittämistä? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 
Sa

maa 
mieltä 

Jokse
enkin 
samaa 
mieltä 

Jokse
enkin eri 

mieltä 

Eri 
mieltä 

E
n 

osa
a 

san
oa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Hankintamater
iaaleissa on 
nähtävillä 

riskiarvioinnin 
johtopäätökset 

0% 
33,34
% 

33,33
% 

33,
33% 

0
% 

3 3 

Hankintamater
iaaleissa on 

nähtävillä alusta 
ja sen 

vaatimukset 

16,
66% 

16,67
% 

50% 
16,

67% 
0

% 
2,67 3 

Hankintamater
iaaleissa on 
nähtävillä 

järjestelmien 
väliset sidokset ja 
ohjauskokonaisu

udet 

16,
67% 

16,67
% 

33,33
% 

33,
33% 

0
% 

2,83 3 

 

  



 

44. Onko lähtötiedot hankintaan osallistuville saatavissa? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 2 33,33% 

Ei 3 50% 

En osaa sanoa 1 16,67% 

 

45. Onko lähtötiedot saatavissa ja mitä keskeistä puuttuu? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Ovat saatavissa. 

Asiaa on vaikea arvioida näin yleisellä tasolla. 

Järjestelmien välinen integraatiokuvaus puuttuu 

Useammin lähtötiedot ovat puutteelliset. 

 

  



 

46. Mitkä ovat suurimmat hankintamateriaalin puutteet? 
Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Hankintamateriaaleissa aina harmaita alueita vaikka olisi kuinka laadukkaat ja kattavat 
materiaalit. Materiaalilla pitää tuottaa perustiedot ja juridiikka, neuvottelumenettely varmentaa 
loppuasiakkaan ja toimittajien kokonaiskuvan. 

Järjestelmien välinen integraatiokuvaus puuttuu 

Massalistat, kuvat on kuitenkin piirretty AutoCad tyyppisesti, mutta massalistoja ei ole 
ajettu. Tämä aiheuttaa monikertaista turhaa työtä (massoittelu) eri yrityksissä. 

Juurikin edellämainitus ohjauskokonaisuudet. 

 

47. Toteutuuko hankinnan valvonta? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

Minimiarv
o 

Maksimiarv
o 

Keskiarv
o 

Mediaa
ni 

Summ
a 

Keskihajont
a 

33 77 55,33 50 332 17,9 

 
 

  



 

48. Miltä osin valvonta ei toteudu? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Usein voittava teknologia ei vastaa haluttua. Härskillä tavalla voittaa urakan helpommin kuin 
tarjoamalla vaadittujen speksien kautta. Tämä aiheuttaa ongelmia. 

Valvonta kohdistuu usein detaljien hallintaan ja isommat kokonaisuudet jäävät huomiotta. 

Valvoja ei välttämättä ymmärrä järjestelmän toiminnallisuuden mahdollisuuksia. 

Usein huomaa, että vaatimuksiltaan puutteellinenkin järjestelmä hyväksytään mukisematta 
ja ennemmin asia vielä lakaistaan maton alle. 

 
49. Missä määrin olet samaa mieltä väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 
Sa

maa 
mieltä 

Joksee
nkin 

samaa 
mieltä 

Joksee
nkin eri 
mieltä 

E
ri 

miel
tä 

E
n 

osa
a 

san
oa 

Keskia
rvo 

Media
ani 

Pystyn 
vaikuttamaan 
mahdollisiin 

hankintamater
iaalin 

puutteisiin. 

0% 66,67% 33,33% 
0

% 
0

% 
2,33 2 

 

50. Mitkä ovat keskeisiä auki jääviä asioita, joita on ratkottava 
hankinnan jälkeen? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Auki jäävät asiat tulee voida selventää ennen urakkasopimusta. 

Yksityikohtaiset toiminnallisuuteen vaikuttavat asiat. 

Loppukäyttäjän toiveet 

Miten kaikki eri variaatiot koeistetaan ja onko jotain integraatioita jäänyt huomioimatta 

 
  



 

51. Rajoitettu menettely 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 5 83,33% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 1 16,67% 

 

  



 

52. Neuvottelumenettely 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 4 66,67% 

Ei 0 0% 

En osaa sanoa 2 33,33% 

 

  



 

53. Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 3 50% 

Ei 1 16,67% 

En osaa sanoa 2 33,33% 

 

  



 

54. Miten hankintamenettelyjä voitaisiin kehittää 
paloturvallisuuden järjestelmien hankinnassa? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Palojärjestelmien käyttöönotto ja teknologia aina erillishankintaan. Valinta 
neuvottelumenettelyllä. 

Paloturvallisuusjärjestelmät pitäsi käsitellä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan jo 
hankintavaiheessa. 

Määrittelemällä tarkemmin haluttu toiminnallisuus. Nykyään mennään vaatimusten 
minimillä 

 

55. Miten pitkissä hankeprosesseissa voidaan varmistua siitä, 
että teknologiavalinnat eivät vanhene suunnittelu- ja 
toteutusprosessin aikana? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Laitteiston elinkaaresta tulee saada tarvittavat tiedot. Teknologian saatavuudelle tulee 
vaatia x määrä elinvuosia, mikäli ei täyty, sakkomaksu / uudistaminen toimittajan 
kustannuksella. 

Riippuu hankkeen kestosta, mutta jo suunnitteluvaiheessa on mahdollista selvittää 
käytettävien komponenttien elinkaaren vaihe. 

Määrittelemällä enemmän ominaisuuksia, ei tuotteita. 

Asiantuntijoita (sisäisiä) käyttämällä. On varmistettava ja muokattava suunnitelmia / 
tarjouksia jos tarve vaatii. 

 
  



 

56. 93 § Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
valinta: Onko hankintalaissa esitettyjä seuraavia laadullisia 
hankintakriteerejä otettu huomioon hankinta-asiakirjoissa ja 
hankintapäätöksiä tehtäessä? 

Missä määrin olet sitä mieltä, että seuraavat laadulliset kriteerit on otettu huomioon? 
Vastaajien määrä: 6 

 



 

 

 
Sa

maa 
mieltä 

Jokse
enkin 
samaa 
mieltä 

Jokse
enkin eri 

mieltä 

Eri 
mieltä 

En 
osaa 

sanoa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Tekniset 
ansiot 

16,
66% 

16,67
% 

16,67
% 

33,
33% 

16,
67% 

3,17 3,5 

Esteettiset 
ja toiminnalliset 
ominaisuudet 

0% 50% 
16,66
% 

16,
67% 

16,
67% 

3 2,5 

Esteettömyy
s 

33,
33% 

16,67
% 

0% 
16,

67% 
33,

33% 
3 3 

Kaikkien 
käyttäjien 

vaatimukset 
täyttävä 

suunnittelu 

0% 
33,33
% 

33,33
% 

16,
67% 

16,
67% 

3,17 3 

Käyttökusta
nnukset 

0% 
33,33
% 

50% 0% 
16,

67% 
3 3 

Kustannuste
hokkuus 

50
% 

16,66
% 

16,67
% 

0% 
16,

67% 
2,17 1,5 

Myynnin 
jälkeinen 
palvelu ja 

tekninen tuki 

0% 
16,67
% 

66,66
% 

0% 
16,

67% 
3,17 3 

Huolto ja 
toimituspäivä 

0% 
66,66
% 

16,67
% 

0% 
16,

67% 
2,67 2 

Toimitus- tai 
toteutusaika 

33,
33% 

50% 0% 0% 
16,

67% 
2,17 2 

 

  



 

57. Missä määrin olet samaa mieltä väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 

 

 
Sa

maa 
mieltä 

Jokse
enkin 
samaa 
mieltä 

Jokse
enkin eri 

mieltä 

E
ri 

mie
ltä 

E
n 

osa
a 

san
oa 

Kesk
iarvo 

Med
iaani 

Järjestelmäsuunnittel
ukokonaisuuden 

hallintaan on tarpeellista 
luoda koordinaattorin 

rooli. 

50
% 

50% 0% 
0

% 
0

% 
1,5 1,5 

 

58. Kuka tämän vastuutehtävän pystyisi hoitamaan? (Jonkin 
alan vastaava erityissuunnittelija?) 

Vastaajien määrä: 5 

Vastaukset 

Kyseessä on koordinaattori, jonka vastuulla on toimia erityissuunnittelijoiden esimiehenä / 
valvojana. Erityissuunnittelijat tekevät omat arvionsa ja esityksensä omaa ammattitaitoaan 
hyödyntäen. Koordinaattorilta ei vaadita syväluotaavaa osaamista, vaan kokonaisuuksien 
hahmottamiskykyä, kykyä itsenäiseen selvitystyöhön, neuvottelutaitoa, sekä 
delegointiosaamista. Yleisymmärrys ja esimiestaidot ovat koordinaattorin onnistumisen 
edellytykset. 

Joku puolueeton taho, jonka ammattitaito riittää kokonaisuuksien hallintaan. Lisäksi hänen 
pitäisi olla mahdollisimman immuuni epätervelle ulkopuoliselle vaikuttamiselle. 

Turvallisuuskonsultti (vaatii palo-osaamisen koulutusta) 

Tällä hetkellä ei mielestäni ole suoranaista tahoa etä pystyisi kyseisen tehtävän ottamaan. 
Kyseessä on yksittäinen henkilö, jolla olisi kokemusta niin järjestelmätoimittajan puolelta 

että suunnittelun puolelta. 
Kokonaisuuksien ymmärtäminen vaatii laaja-alaista kokemusta. 

Vai onko se kuitenkin koordinaatio elin / ryhmä?    
Palotekninen suunnittelija, mutta riittävän osa-alueiden ymmärtämisen taso on henkilö 

sidonnainen. 

 

  



 

59. Mitä keskeisiä tehtäviä tällä suunnittelukoordinaattorilla 
tulisi olla? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Suunnittelutyöryhmän vetäminen loppukäyttäjän eduksi. 

Järjestelmien yhteistoiminnan toteuksen valvonta. 

Koordinaattorin tulisi vastata eri osakokonaisuuksien suunnittelijoiden/toimittajien välisestä 
vuoropuhelusta ja suunnitelmien yhteensovittamisesta 

Alan tuntemus sekä kokemus järjetelmistä -> 
- Tarkastaa suunnitelmat -> perus sähkösuunnittelijan toteuttamat paloilmoitinsuunnitelmat 

ovat useimmiten luokattomia 

 

60. Missä hankkeen vaiheessa suunnittelukoordinaattori tulisi 
valita ja kiinnittää hankkeen organisaatioon? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Niin aikaisin kuin mahdollista. 

Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Hankesuunnitteluvaiheessa 

Ennen tarjousvaiheen esisuunnitelmien tekoa 

 

61. Miten turvallisuudesta ja talotekniikasta vastaavien 
suunnittelijoiden tehtävänjako on toteutettu? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

Tällä hetkellä ei oikein mitenkään 

- 

 

  



 

62. Missä määrin olet samaa mieltä väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 
Sa

maa 
mieltä 

Joksee
nkin 

samaa 
mieltä 

Joksee
nkin eri 
mieltä 

E
ri 

miel
tä 

En 
osaa 

sanoa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Palotekni
nen 

suunnittelu 
on riittävän 

isossa 
roolissa, 

jotta 
erityissuunnit

telun 
merkitys 

ymmärretää
n. 

0% 16,67% 50% 
0

% 
33,3

3% 
3,5 3 

 

63. Miten arkkitehtonisen vision rinnalla paloturvallisuuden 
merkitystä voitaisiin tuoda paremmin esille? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Avoimella vuoropuhelulla. Nämä kaksi aihetta eroavat toisistaan melkoisesti, joten 
yhteentörmäyksiä nykyisellä toimintamallilla sattuu useissa hankkeissa. 

Paloturvallisuuden tulisi olla lisäarvo, ei välttämätön paha 

Tämä aspekti on tuotava jo arkkitehtien koulutuksessa huomioon 

 

64. Miten tuetaan suunnittelutyön järjestelmä- ja 
laitteistoriippumattomuuden toteutumista? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Asiakas laatii tarpeet, joiden mukaan laitteisto suunnitellaan. Mikäli asiakas on jo valinnut 
järjestelmän jonka haluaa, tulee ottaa huomioon että jakelijoita on enemmän kuin yksi (avoin 
järjestelmä). 

Määrittelemällä ominaisuuksia. 

Välttämällä liiallisesti tuotemerkkien sitomista suunnitelmiin ja yksittäisten ominaisuuksien 
liiallista korostamista 

 

  



 

65. Missä määrin olet samaa mieltä väitteistä? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 
Sa

maa 
mieltä 

Joksee
nkin 

samaa 
mieltä 

Joksee
nkin eri 
mieltä 

E
ri 

miel
tä 

En 
osaa 

sanoa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Suunnittel
utyön 

hankintamall
eissa on 

kehitettävää. 

16,6
7% 

66,66% 0% 
0

% 
16,6

7% 
2,33 2 

Ajanhallin
nan ja 

koordinaattor
in 

tehtävänkuva
n 

kehittäminen 
voisivat 
ehkäistä 
nykyisiä 

toteutuksen 
aikaisia 

haasteita. 

50% 50% 0% 
0

% 
0% 1,5 1,5 

 

66. Miten suunnittelutyön toteutus- ja hankintamalleja voisi 
kehittää palvelemaan hallitun järjestelmän syntymistä? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Ensinnäkin osa suunnittelijoista valitettavasti työntää asiakkaille ratkaisuja, jotka itse osaa 
parhaiten, ja pahimmassa tapauksessa saattaa saada henkilökohtaista hyötyä tiettyjen 
teknologioiden toimittajilta. Koska asiakas maksaa suunnittelijan palkan, tulee suunnittelijan 
käyttää omaa aikaansa hankkimaan asiakkaalle parhaita mahdollisia ratkaisuja 
laiteriippumattomasti. Asiakas valitsee järjestelmän, ei suunnittelija. 

Rakentamalla toiminnallinen järjestelmäkuvaus hyvissä ajoin. 

Varmistamalla että kokonaisuuksia ei pilkota liikaa. 

 

  



 

67. Suunnitteluvaiheessa? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Aikataulutus eri järjestelmien valmistumiselle oltava vedenpitävä. Integraatioissa ongelmaksi 
tulee se, että kun yksi tai useampi toimittaja myöhästyy, koko integraatio myöhästyy. Toisaalta taas 
voi käydä niin, että ennenkuin turvaurakoitsijat pääsevät edes työmaalle, on rakennushanke jo 
valmiiksi myöhässä. Loppuasiakas ei jousta aikatauluistaan, joten viivästykset joihin itse ei voi 
vaikuttaa, tuottaa ongelmia loppuvaiheen urakoitsijoille. Tämä on rakennuttajalta vastuutonta 
käytöstä ja silloin tulee vaillinaisia lopputuloksia. 

Luomalla selkeät mallit toiminnallisuuksille ja vastuuttamalla eri suunnittelijat oikein. 

Varataan riittävästi aikatauluun taloteknisille järjestelmille. 
Yleensä runkovaiheen viivästykset heijastavat aikataulujen nipistämiseen loppupäästä, juurikin 

taloteknisten järjestelmien käyttöönottoon ja toimintakokeisiin. 

Kyllä 

 

68. Hankintavaiheessa? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Sama kuin yllä. 

Riittävän selkeällä tarjouspyynnöllä joka ei anna mahdollisuutta sooloiluun tarjousta 
laadittaessa. 

Toimitusaikojen tarkastus, lisäsuunnittelun tarve, integraatioden aikataulutuksen tarkastus 

Kyllä 

 

69. Toteutusvaiheessa? 
Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Sama kuin yllä. 

Riittävällä aikataululla. 

Edellisten kohtien toteuman arviointi. riittävä yhteydenpito muihin osapuoliin. 
Valvonta! 

Kyllä, fokus tulee olla selvä koko ketjun läpi. 

 

70. Onko toteutuneissa hankkeissa esimerkkejä käytännöistä, 
joissa käyttöönoton kehittäminen ja työmaan aikainen 
laadunvalvonta on toteutunut mallikkaasti? 

Vastaajien määrä: 2 

Vastaukset 

Itselläni ei ole. 

Vastaava työnjohtaja on erittäin suuressa roolissa tässä 

 

  



 

71. Missä määrin olet samaa mieltä väitteistä? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 
Sa

maa 
mieltä 

Jokse
enkin 
samaa 
mieltä 

Jokse
enkin eri 

mieltä 

E
ri 

miel
tä 

En 
osaa 

sanoa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Loppukäyttäj
än 

vaikutusmahdoll
isuudet 

toteutuvat 
suunnitteluvaihe

essa. 

0% 
33,33
% 

50% 
0

% 
16,

67% 
3 3 

Ylläpito ja 
laitteiston 
elinkaari 
otetaan 

suunnittelussa 
huomioon. 

0% 50% 50% 
0

% 
0% 2,5 2,5 

 

72. Kuinka varmistetaan järjestelmän elinkaaren kannalta 
tärkeiden ominaisuuksien toteutuminen suunnittelussa? 
(Esimerkiksi paloturvallisuusjärjestelmän muuntojoustavuus, 
vikasietoisuus, päivitettävyys) 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Selonottoneuvottelut ja vaateet. 

Vaatimusmäärittelyllä. 

Tämä riippuu täysin siitä mitä elinkaarelta halutaan. Lähes kaikki järjestelmät omaavat 
tällähetkellä yllämainitut ominaisuudet, haasteeksi muodostuu eri järjestelmien elinkaaren 
hinta, joissa voi olla merkittäviäkin eroja. Nämä erot eivät myyntipuheissa selviä, ne pitää tietää 
kokemuksesta. 

 

73. Integroituun järjestelmään liittyvät suunnitelmat kehittyvät 
ja päivittyvät hankkeen aikana. Miten varmistetaan, että eri 
suunnittelijoilta edellytettäville suunnitelmapäivityksille on 



 

olemassa riittävät resurssit? Maksetaanko tästä 
”ylimääräisestä” työstä? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Kyllä, ehdottomasti ainakin pitää maksaa. 

Ylimääräisen työn on oltava laskutettavaa mikäli suunnitelmapäivitys johtuu alunperin 
puutteellisista/virheellisistä lähtötiedoista tai käyttäjän tekemistä muutoksista. 

Suunnitelijan ja toteuttavan yrityksen on kyettävä riittävään yhteistyöhön, jotta voidaan 
nopeasti reagoida muutoksiin.  Tehokkaasti toimimalla ylimääräiset kustannukset pysyvät 
nimissä. 

 

74. Missä määrin olet samaa mieltä väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 

 
 

 
Sa

maa 
mieltä 

Joksee
nkin 

samaa 
mieltä 

Joksee
nkin eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

E
n 

osa
a 

san
oa 

Keski
arvo 

Medi
aani 

Käyttäjätaho 
osallistuu/osalli

stetaan 
nykyisin 

riittävässä 
määrin 

hankkeen 
määrittelyyn ja 

toteutuksen 
suunnitteluun. 

0% 33,33% 50% 
16,6

7% 
0

% 
2,83 3 

 

75. Miten loppukäyttäjä tulisi saada mukaan määrittelyyn ja 
suunnitteluun nykyistä paremmin? 

Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Asiakkaan koordinaattorin tulee tuottaa sisäistä vuoropuhelua, jotta voi valita 
kokonaisuutena parhaan järjestelmän. Valitettavasti nykyisellä toimintatavalla aliurakkana 
toteutut järjestelmät hyvin usein toteutetaan kysymättä mitään käyttäjiltä- 

Loppukäyttäjän pitäisi saada määritellä suuret linat toiminnallisuuteen/tilakäyttöön. 

Tarjousneuvotteluissa on viimeinen paikka osallistaa käyttäjä mukaan. 

 

  



 

76. Missä määrin olet samaa mieltä väitteestä? 
Vastaajien määrä: 6 
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77. Miten paloturvallisuuden järjestelmien haltuunotto tulisi 
varmistetuksi omistaja- ja toimijavaihdosten yhteydessä? Kuka 
vastaa varmistamisesta? 

Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Molempien organisaatioiden turvallisuuskoordinaattorit, heidän välisensä tiedonvaihto. Jo 
ennen muutosta uuden omistajan keskustelut olemassaolevan järjestelmän rakenteesta ja 
elinkaaresta. Ennakoitavuus lisääntyy. 

Riittävällä dokumentaatiolla järjestelmistä. 
Kuka vastaisi varmistamisesta, en tiedä koska käyttäjillä ei ole ko. rooliin sopivaa henkilöä... 

- 

Dokumentaation ajantasaisuus! 
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