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Tiivistelmä
Kiinteistöjen lisääntyvät monikäyttöisyyden vaatimukset muokkaavat
kiinteistöalan arvontuotannonketjuja. Myös tietoteollisuuden ja
tietoliikennealan toimijat ovat tulossa entistä vahvemmin kiinteistö- ja
rakentamistoimialalle mahdollistaen digitaalisen toimintaympäristön
kehittymistä. Näiden toimialojen rajapinnoissa syntyy uudenlaisia
mahdollisuuksia rakentaa globaalisti skaalautuvia ohjelmistopohjaisia
palveluita ja muuttaa radikaalisti kiinteistöjen rakentamiseen, käyttöön,
ylläpitoon ja omistamiseen liittyviä palveluita ja niiden markkinoita. Tämä
kuitenkin edellyttää nykyisenkaltaisen, siiloutuneisiin toimintatapoihin ja
digitaalisiin alustoihin perustuvan strategian muuttamista. Painetta muutokseen tulee toimialan sisältä ja
ulkopuolelta mutta myös regulaatiosta.
Vuonna 2019 Unissu, joka kuvaa itseään maailman ”PropTech markkinapaikaksi” on rekisteröinyt globaalisti
yli 7100 toimivaa PropTech-yritystä. Oulustakin tälle listalle on päässyt viisi yritystä, ja Suomesta yhteensä
130 yritystä. Tämä selvitys osoittaa, että Oulussa on noin 60 yritystä, jotka kehittävät PropTech - ratkaisuita
tai palveluita, ja vieläkin lukuisampi joukko toimijoita, jotka näitä ratkaisuita voivat hyödyntää. Oulussa on
myös erittäin monipuolista ja osaavaa tutkimus- ja koulutustoimintaa, joka on mahdollistanut oululaisen
teknologiaihmeen syntymisen. Oululle PropTech muodostaa uuden mielenkiintoisen mahdollisuuden
kehittää uutta liiketoimintaa nopeastikin, sillä ala on juuri nyt digitalisoitumisen vaiheessa mahdollistaen
esimerkiksi kiinteistöjen elinkaaren liiketoiminnan kehittämisen.
Oulun PropTech yhteisölle on tyypillistä, ettei perinteiseen rakennusalan kehittämiseen ole resursseja, vaan
kiinteistö- ja rakennusalan kehitystyö tapahtuu Suomessa pääosin pk-seudulla. Kansainväliset toimijat
tekevät kehitystyötä myös muualla kuin Suomessa. Oulussa on kuitenkin osaamista digitalisaation alalla,
jota tämä digitalisoitumisen reunalla oleva toimiala tulee tarvitsemaan. Julkisen sektorin aktiviteetit kuten
kansallisen yhteen toimivuuden ja koko Suomen digitaalisen kaksosen syntymiseen tähtäävä Ryhti projektin
ja Digitaalinen Oulu -ohjelma tukevat mainiosti yritysten toimintaa ja mahdollistavat laajojen kokeiluiden ja
kehittämisen kohti kansainvälisiä markkinoita. Toimialalle laajemmin on tyypillistä, että on paljon
osaamista, mutta se on useissa pienissä yrityksissä. Tarvitsemme useamman toimijan välistä yhteistyötä ja
yhteistarjoaman synnyttämistä. Tarvitaan aktivointia, fasilitointia ja yhteiskehittämisen mahdollistamista ja
tukemista. Ekosysteemien tukeminen vaatii myös uudenlaista rahoitusta, johon valmisteilla oleva
Rakennetun ympäristön kansallinen kasvuohjelma tulee etsimään ratkaisuita.
Tulevaisuuden sairaala 2030 ja vuoden 2025 Hartaanselän asuntomessualue ovat suuria
rakennushankkeita, jotka keräävät kansainvälistä huomiota. Asuntomessut ovat sopivan lähellä ja sinne
voisimme kerätä oululaista osaamista laajemmin kuin BusinessAsemalla, joka myöskin toimii erinomaisena
kokeilu ja kehitysalustana. Tällä kertaa asuntomessut voisivat herättää aiempia kertoja enemmän
kansainvälistä huomiota.
Oulun kaupungin viestinä on: ”Oulun teknologiaihme on tänään käytettävyyttä – teknologialla parannetaan
ihmisten arjen sujuvuutta”. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta myös PropTech Oulun edelleen
kehittämiselle.
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Toimeksianto
Kiiinteistöteknologiakehityksessä (PropTech) on iso liiketoimintapotentiaali niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin. Esimerkiksi pelkästään Oulun kaupunki hallinnoi kiinteistöjä, joiden arvo on n. 1 mrd. €
ja Ouluun rakennettavan Tulevaisuuden sairaalan rakennus- ja laitehankinnat ovat arvoltaan 1,6 mrd. €
vuosina 2019-2030. Toisaalta kiinteistöjen hoito on tehty aika perinteisellä tavalla ja teknologiaa ei ole vielä
hyödynnetty kovinkaan paljon. BusinessOulun strategiassa tullaan panostamaan mm. edellä mainituista
syistä kiinteistöteknologian kehitykseen ja tavoitteena on rakentaa Oulun alueelle PropTech –ekosysteemi
uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseksi niin kansalliselle kuin kansainvälisille
markkinoille.
Toimeksiannon kohteena on selvitys Oulun PropTech liiketoiminta-alueesta ja mahdollisuuksista rakentaa
Oulun alueelle yritysekosysteemi ja palvelualustakokonaisuus uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen
kehittämiseksi. Selvitystä tehdään tiiviisti alueella toimivien yritysten sekä koulutus- ja tutkimusosapuolten
kanssa, samalla rakentaen alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Selvityksessä myös
tunnistetaan niitä toimijoita, jotka eivät vielä toimi PropTech toimialueella, mutta voisivat tuotteistaa
ratkaisuitaan tai osaamistaan PropTech liiketoimialueelle.
Selvitykseen kootaan seuraavat asiat:
-

Selvitys Oulun alueen PropTech toimijoista

-

Osaamispotentiaaliselvitys yrityksissä, koulutus- ja tutkimusympäristöissä.

-

Oulun alueen osaamiseen liittyvien uusien liiketoimintojen visiointi ja markkinapotentiaaliselvitys

-

Toimintasuunnitelma PropTech toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi, ekosysteemin rakentamiseksi
ja rahoituksen hankkimiseksi

Selvitystyön aikana on lisäksi kerrottu kiinteistöliiketoiminnan digitalisaation mahdollisuuksista asiasta
kiinnostuville yrityksille ja rakennettu ja aktivoitu yhteistyötä Oulun PropTech -alueella. Käytännössä
järjestettiin kesän 2020 aikana kaksi työpajaa, joissa kehitettiin tavoitteita ja työpaketteja ekosysteemin
eteenpäin viemiseksi.

Mikä on PropTech Oulu ja mistä se koostuisi?
Eri määritelmien mukaan PropTech tarkoittaa teknisiä ratkaisuita ja alustoja, jotka auttavat kiinteistöalan
ammattilaisia ja tavallisia käyttäjiä vuokraamaan, myymään, ostamaan, rakentamaan, hallinnoimaan ja
johtamaan kiinteistöjä. Toisen määritelmän mukaan PropTech on ratkaisuja, jotka jalostavat tai
hyödyntävät kiinteistö- ja rakentamisalan arvoketjuun liittyvää dataa. Suomenkielinen vastine sanalle voisi
olla kiinteistöteknologia.
PropTech Oulun ytimenä on n. 50 PropTech -ratkaisuja kehittävää yritystä, jonka ympärillä on laajempi
joukko ratkaisujen kehittäjiä ja hyödyntäjiä kuten esimerkiksi tutkimus- ja koulutustoiminta ja
rakennusliikkeet.
Kyseessä on poikkitoimialainen ekosysteemi, jossa tällä hetkellä toimii noin 200 yritystä. Tavoitteena on,
että mukana on lopulta myös isompia globaaleita toimijoita kuten CBRE, ISS, Schneider, Siemens ja että
Oulussa toimisi niiden digikehityksen osastoja kuten finanssisektorilla Nordea ja OP.
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Seuraavassa listassa on potentiaalisia PropTech Oulun yrityksistä. Yrityksellä on päätoimipaikka oulussa, tai
merkittävää omistusta oulussa, tai päätoimipaikka on muualla, mutta oulussa tehdään merkittävää
PropTech kehitystyötä. Yritysten yhteenlaskettuun liikevaihtoon ja henkilöstämäärään on laskettu vain
sellaisten yritysten tiedot, joilla on päätoimipaikka oulun seudulla.

Yhteenlaskettu liikevaihto on 1 135,3M€, ja yhteenlaskettu työllisyys vaikutus on 3322 työpaikkaa. Valtaosa
näistä yrityksistä on varsin pieniä, alkavia tai Pk sektorin yrityksiä. Joten ilman Oulun Energiaa, Lehtoa ja
Laptia yhteenlaskettu liikevaihto on 183M€ ja työllistävävaikutus 1248 työpaikkaa.
Tilastossa ei ole mukana Uroksen lukuja sillä konserni tekee tuloksensa ulkomailla.

Potentiaaliset PropTech Oulun yritykset
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Nostoja yrityksistä
Cubicasa ja Virtual Design Rendering Oy. CubiCasa on kehittänyt älypuhelinsovelluksen, jolla voidaan
skannata kiinteistön sisätilat. Lopputuloksena on pohjapiirros ja jäsennelty, luotettava ja tarkka
kiinteistöjen sisätietojen data. CubiCasa-sovellus on julkaistu vuonna 2019 ja se tukee sekä iOS- että
Android-laitteita. Tätä kehittynyttä tekoälyteknologiaa yhdessä sovellusliittymien ja SDK: n kanssa voidaan
soveltaa erilaisiin käyttötapauksiin kiinteistötoimialalla. Sitä voivat käyttää välittäjät, valokuvaajat, arvioijat,
kiinteistöportaalit, kiinteistönhoitajat ja teknologiayritykset. Liikevaihtoa Cubicasalla on noin 2M€ ja se
työllistää 25henkilöä. Cubicasa on perustettu vuonna 2014. Cubicasalla on tytäryritys Yhdysvalloissa.
Www.cubi.casa, www.virtualdesign.fi
Haltian Oy on Oulussa 2012 perustettu yritys, joka aloitti viiden ihmisen startupina Nokian
tuotekehityksestä. Haltianaloitti sopimussuunnittelun yrityksenä, jonka ensimmäisiä asiakkaalle kehittämiä
tuotteita oli Oura-sormus. Tämän jälkeen Haltian on alkanut kehittää omia IoT-tuotteita, joista myöhemmin
tuli Thingsee IoT -tuoteperhe. Haltianilla on nyt useita suuria, globaaleja IoT-asiakkaita, ja Haltian
toimittanut yli sata tuotesuunnitteluprojektia startup-yrityksille ympäri maailmaa. Hiljattain Haltian osti
Emphatic Building liiketoiminnot Tieto Evryltä. Kyseessä on kiinteistöjen käyttäjäorganisaatioille tarjottava
alusta ja palvelu, joka mahdollistaa muun muassa parempaa työntehokkuutta. Tämä on Haltianille
merkittävä avaus IoT sensoritoimijasta ratkaisutoimijaksi. Liikevaihtoa Haltianilla on noin 7M€ ja
työntekijäitä noin 80. https://haltian.com/
Group Builder Oy eli GBuilder toimii projektinhallinnan, asiakkaan ja työmaan välisenä yhteistyöalustana,
mahdollistaen tehokkaan asiakaspolkuun liittyvien prosessien hallinnan myynnin, materiaalivalintojen ja
muutostöiden, rakentamisen sekä takuun aikana. Ohjelmistoamme käyttämällä voitte säästää aikaa ja
resursseja, eliminoida virheet, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta! Liikevaihtoa
GBuilderilla on noin 1M€ ja se työllistää 22henkilöä. GBuilder on perustettu vuonna 2012. Etusivu GBuilder
Lehto Group Oyj on kempeleläinen, rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Lehdolla kolmella palvelualuetta:
Asunnot, Toimitilat ja Hyvinvointitilat. Lehdon missio on toimia rakennusalan innovatiivisena uudistajana.
Lehto kertoo myös, että se on talousohjatun rakentamisen pioneereja ja sen innovatiivinen toimintamalli
tehostaa rakentamisen tuottavuutta, varmistaa rakentamisen laadun sekä tuottaa asiakkaille merkittäviä
aika- ja kustannushyötyjä. Liikevaihtoa Lehdolla oli vuonna 2019 667,7 miljoonaa euroa. Lehto työllistää
noin 1300 henkilöä. Lehto Group on perustettu vuonna 2008. Lehto Group on toteuttanut muun muassa
Liikuntakeskus Zempin rakentamisen Kempeleessä. Lehdolla on tytäryritys Ruotsissa. https://lehto.fi/
iLOQ Oy on oululainen yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi digitaalisia lukitusratkaisuja. iLOQ
muuttaa mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsyoikeuksien hallinnaksi. iLOQ kertoo, että he tekevät
”mekaanisille lukoille saman mitä digikamerat tekivät valokuvaukselle. Ratkaisumme perustuvat
kehittämiimme patentoituihin teknologioihin, jotka mahdollistavat elektronisen lukituksen ilman paristoja
tai kaapeleita”. liikevaihtoa iLOQ:lla vuonna 2019 oli noin 61M€, ja se työllistää noin 150 työntekijää. iLOQ
on perustettu vuonna 2004. https://www.iloq.com/fi/
Lapti Group Oy on oululainen rakennusalan konserni. Laptin toiminta keskittyy asunto-, palvelu- ja
toimitilarakentamiseen sekä kiinteistökehitykseen Suomessa. Lisäksi Lapti tuottaa talotekniikkapalveluita.
Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 284 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee lähes 800 henkilöä,
joista yli puolet oulussa. Oulun kaupunginhallitus valitsi vuonna 2016 Rakennusliike Lapti Oy:n
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yhteistyökumppaniksi Välivainion koulun alueen kehittämiseksi. Välivainion vanhan koulun alueelle
rakennetaan 600-700 asuntoa, liike-, toimisto- ja lähipalvelutiloja. Suunnitteilla on yhteensä noin 50 000
kerrosneliön rakentaminen 5-10 vuodessa siitä kun asemakaava on valmistunut. Asemakaavaa odotellaan
vielä joulukuussa 2020. https://lapti.fi/

PropTech aihepiiriin liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa
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Toimintaympäristö
Rakennetun omaisuuden tila 2019 - raportti määrittelee ekosysteemin käsitettä rakentamis- ja
kiinteistöalalla: Ekosysteemi on eri tahojen verkostoitumista ja yhdessä tekemistä yhteisen päämäärän
saavuttamiseksi. Ekosysteemi on verkostomaista toimintaa, jossa verkoston toimijat muodostavat yhdessä
suuremman kokonaisuuden kuin kukin erikseen. Yhden tahon menestys riippuu verkoston menestyksestä
kokonaisuutena. (https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf)
PropTech ekosysteemissä on toisiaan täydentävien poikkitoimialaisten yritysten joukko, jota tuetaan
koulutus- ja tutkimustoiminnalla. Työelämän poluille lähtevien nuorten kouluttamisen lisäksi kiinteistö- ja
rakentamisala tarvitsee jatkuvasti uudenlaista osaamista, erityisesti digiosaamisen taitoja. Koulutuksen on
tuettava entistä vahvemmin työelämän uudistumista.
PropTech liittyy perinteisen KIRA-toimialan digimurrokseen, jossa olemassa olevat arvontuotannon verkot
muuttuvat hyvin poikkitoimilaisiksi. Tällaiseen liiketoimintaympäristöön tähtäävä ekosysteemi alkaa
etsintävaiheesta, jolloin kyseessä on innovointipainotteinen toiminta. Innovaatioekosysteemissä korostuvat
osaamiset, tutkimus ja kehitystoiminnot. Innovaatioekosysteemit synnyttävät uusia
liiketoimintaekosysteemejä, joissa taas korostuvat kasvuhakuisuus ja kansainvälinen liiketoiminta.
Ekosysteemin osapuolten, yritysten ja tutkimuslaitosten, verkostot ovat globaaleja mutta uudet innovaatiot
syntyvät useasti paikallisesti, jolloin ihmisten vuorovaikutus on tehokkaampaa. Erityisesti PropTechiin
liittyen törmäyttämistä pitää tehdä eri toimialojen välillä avoimesti, yhteistyössä ja jatkuvan oppien.
Oulun ekosysteemi on vasta muodostumassa ja siinä vuorvaikutus on alkanut kehittämistoimintana ja myös
tämän selvotyksen aikana pidetyissä työpajoissa. Innovaatioekosysteemin osaset ovat parhaillaan
hahmottumassa.
PropTech Oulu liittyy kahteen kansallisen tason verkostoon:
PropTech Finland. Vuonna 2019 perutetun PropTech Finland kerää Suomen kiinteistö- ja rakentamisalan
teknologiaan keskittyneet kasvuyritykset yhteen, auttaa oikean ongelman löytämisessä sekä tarjoaa niille
tukea verkostojen rakentamiseen ja näkyvyyteen. PropTech Finland on verkottunut laajasti kansainvälisiin
PropTech toimijoihin ja näitä verkostoja voidaan hyödyntää paikallisten kumppaneiden löytämisessä ja
paikallisten markkinavaatimuksien selvittämisessä. Suomen oma PropTech-tapahtuma on Raklin perustama
ja marraskuussa järjestettävä RecoTech, joka on kasvanut neljässä vuodessa yhdeksi kansainvälisesti
seuratuimmista tapahtumista tällä saralla. http://proptechfinland.org/
KIRAHub. KIRAHubin visiona on tehdä Suomesta rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation
edelläkävijä. Tavoitteena on rakennetun ympäristön toimijoiden ja toimintojen välisten siilojen
poistaminen, asioiden läpinäkyväksi tekeminen kaikista kestävyyden näkökulmista käsin, asioihin
vaikuttavien ja niiden vaikutuksen alaisena olevien tahojen ja monipuolisten ajatusten tuominen yhteen
sekä saman datan saamisen mahdollistaminen kaikille osapuolille ovat lähtökohtia, joiden avulla kestävää
digitalisaatiota mahdollista lähteä vauhdittamaan.
KIRAHub toimii aktiivisesti useissa kansainvälisissä verkostoissa ja kotimaassa muassa Rakennetun
ympäristön yhteen toimivuutta rakentamassa RYHTI projektissa. KIRAHub työskentelee aktiivisesti
Rakennetun ympäristön kansallisen kasvuohjelman sekä kokeilutoiminnan rahoittamisen
mahdollistamiseksi. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä 2021 syksyllä, ja aiemmin keväällä on tilaisuuksia,
joissa on mahdollista osallistua ko. ohjelman valmisteluun. Vuosittain syksyllä KIRAHub:n, RIL:n ja
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Ympäristöministeriön yhdessä järjestämä WDBE tilaisuus kokoaa laajan kansainvälisen kuulijajoukon, 2020
tilaisuus järjestettiin virtuaalisessa Helsingissä ja Tallinnassa. https://kirahub.org/
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Oulussa on hyvä edellytys vahvan PropTech ekosysteemin rakentamiseksi. Sen koko on sopiva siihen, että on
helppoa aikaansaada yhteistyötä. Olemme ratkaisukeskeisiä, ja yhdistettynä oululaiseen vahvaan ja laajaalaiseen osaamiseen voimme tähdätä korkealle ja luoda toimivan ekosysteemin.

PROJEKTIT:

YRITYKSET:
PropTech ratkaisuita kehittävät ja
kaupallistavat yritykset
Haltian, Gbuilder, Cubicasa, Uros, Bittium,
Embelin, iProtoxi, Oviku, Riots Global,
Ceruus, Idesco, Tosibox, Playsign,
Augumenta, Valossa Labs, Smartblock…
Hyödyntävät yritykset
SYK, Senaatti, SRK, VTT, OAMK, ISS, PPSHP,
Technopolis, OSAO, Oulun Kaupunki, ARE,
Granlund, Hoivatilat, Schneider, Siemens…

Digitaalinen Oulu –ohjelma, Fiksu
kaupunki, Tulevaisuuden Talohiilineutraali rakentaminen, DIGIAEC, EKA, GLoRealS, My Data….

–> Koulutusjärjestelmä
Nuoret
Opiskelijat
Osaajat
Toinen aste
Korkeakoulut
TE-toimistot/Ely
Työnhakijat & työnantajat
-> www.ictrekry.fi
Työelämän uudistuminen
ja digiosaamisen taidot

Business Finland, BusinessOulu
PropTech Finland, KIRA Hub,
Yritykset, Ekosysteemit/Klusterit

PropTech
Oulu
Ekosysteemi

TYÖVOIMA &
OSAAMINEN

JULKINEN SEKTORI
Mahdollistamassa, Hyödyntämässä ja
toimintaympäristönä
Oulu & isot kaupungit.
PPSHP.
Ministeriöt.
Digitaalinen Oulu –ohjelma,
MRL-uudistus, /Rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä projekti (RYTJ).

YRITYSYHTEISTYÖ / KLUSTERIT
Oulun seutu;

VIENTI JA KV KANAVAT:

ALUEEN
ELINVOIMA /
VETOVOIMA

RAHOITUS:
Business Finland
ELY, PP-Liitto, Rahastot,
Yksityinen rahoitus, EU…

•
•
•
•
•
•

Oulu Innovation Alliance (OIA)
Oulu Health Ecosystem
Printocent klusteri
Allied ICT Finland (AIF)
Pohjois-Suomen Rakennusklusteri
Kauppakamari Digitaalisuus
valiokunta
• Kauppakamarin Rakennusalan
valiokunta
• Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
• N.n
Kokeiluympäristöt:
• Oulu Health Labs, 5GTNF,
BusinessAsema, Smart Campus,
Hybridilaboratorio, Oulun Satama
Hartaanselkä, Karjasilta, Välivainio
jne.
Toimijat:
• BusinessOulu, Oulun yliopisto,
OAMK, PPSHP, VTT, Iin Micropolis,
yritykset.

TAPAHTUMAT
PropTech Oulu, PropTech oulu
aamiaistilaisuudet, PS Rakentajapäivä, …

Muutamia poimintoja mahdollisesta ekosysteemistä:
Pohjois-Suomen Rakennusklusteri.
Klusteri yhdistää Pohjois-Suomen rakentamisalan yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset toimimaan
rakentamisalan sekä alueellisen kehittymisen parhaaksi. Ensimmäisen vaiheen tuloksena Klusterin
toiminnassa on mukana jo lähes 100 asiantuntijaa ja rakentamisen koulutusta tullut takaisin yliopistoon,
mm. Hyvä sisäilma ja rakennusterveys –professuuri (Ulla Haverinen-Shaughnessy). Tästä eteenpäin P-S
Rakennusklusteri keskittyy toimialakohtaiseen sisältötyöhön ja PropTech on yhtenä sen näkyvistä ”tähdistä”.
Digitaalinen Oulu -ohjelma ja alueen elinvoima ja vetovoima.
Oulun kaupunkistrategia 2026 nostaa keskeiseksi tavoitteeksi digitalisaation mahdollisuuksien
hyödyntämisen. Digitaalinen Oulu -ohjelma kokoaa kaupunkitasoiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
kahden painopisteen alle. Oulun Digi -liikelaitos vastaa Digitaalinen Oulu -ohjelman toteuttamisen ja
kehittämissalkun koordinoinnista. Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki hallintokunnat Oulun Digin
asiantuntijoiden tukemina. Ohjelman eteneminen raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.
https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/digitaalinen-oulu
Oulun innovaatioallianssi
Oulun innovaatioallianssi (OIA) perustuu Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, VTT:n ja Technopolis
Oyj:n vuonna 2009 muodostamaan strategiseen sopimukseen. Nykyisiin sopimuskumppaneihin kuuluvat
myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus
Luke. Allianssi jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin
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välisessä yhteistyössä. Sen päätavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla
tunnettuna
innovaatiokeskuksena.

Hankkeita
TKI -hankkeita
Oulussa on käynnistynyt vuoden 2020 alussa Projektiklubitoiminta AIF-hankkeeseen (https://alliedict.fi/)
liittyvänä pilottina, jonka tavoitteena on kerätä systemaattisesti eri osapuolten hankeideoita ja edistää niitä
konkreettisiksi ja vaikuttaviksi hankkeiksi. Parin viikon välein järjestettävissä palavereissa on ollut mukana
Oulun yliopiston, OAMK:n ja Business Oulun henkilöitä. Projektiklubitoimintaan liittyvissä hankkeissa täytyy
olla aina kytkentä ICT- alueeseen. Projektiklubin listalla oli marraskuussa 2020 noin 80 eri vaiheessa olevaa
hanketta.
Myös P-S Rakennusklusteri pyrkii kokoamaan näkymää rakentamisen alaan liittyvistä hankkeista.

Rakentamisen hankkeita
Käynnissä on esimerkiksi seuraavia suurempia hankkeita, jotka tarjoavat sovelluskohteita ja
pilotointimahdollisuuksia PropTech – toimijoille:
Karjasillan kulma. Alueelle rakennetaan 11 kerrostaloa Uudisrakennusten kokonaispinta-ala on 36 000
kerrosm2 , joka tarkoittaa n. 650 asuntoa. Alueen rakentaminen alkaa koulun saneerauksella v. 2020.
Ensimmäiset asuinkerrostalot alkuun 2020. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain ja kestää n. 5-8 vuotta.
Päätoteuttaja Hartela Pohjois-Suomi Oy. https://beta.hartela.fi/oulun-karjasilta?preview=true
Välivainion koulun alue. Välivainion vanhan koulun alueelle rakennetaan 600-700 asuntoa, liike-, toimistoja lähipalvelutiloja. Suunnitteilla on yhteensä noin 50 000 kerrosneliön rakentaminen 5-10 vuodessa siitä
kun asemakaava on valmistunut. Asemakaavaa odotellaan vielä joulukuussa 2020. Päätoteuttaja
rakennusliike Lapti Oy.
OYS 2030 – maailman älykkäin sairaala. OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen
sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin.
Muutosvisio on, että vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia,
modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon.
https://oys2030.fi/
Terwa Tower, Terwa Kiinteistökehitys Oy, Terwa Management Oy ja YIT Talo Oy ovat saaneet
suunnitteluvarauksen Oulun kaupungin omistamalle rakennuspaikalle, joka sijaitsee Oulun
kaupunginkirjaston takana korttelissa 38 tontin 5 ja Meritorin alueella. Suunnitteluvaraus on voimassa
22.4.2022 saakka. http://terwakiinteistokehitys.fi/terwa-tower/
Oulun uusi Oikeustalo. Uusi oikeustalokortteli osoitteessa Torikatu 34 – 40 kokoaa pääosan
oikeushallinnon toimijoista saman katon alle. Torikadun tilojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022
loppupuolella. https://www.senaatti.fi/2020/05/29/ouluun-rakentuu-uusi-oikeustalokortteli/
Asuntomessut 2025 ja Hartaanselänranta kattaa alueet Hartaanselän uoman molemmin puolin - siihen
kuuluu lännessä mantereen puoleinen Hartaanranta ja idässä Toppilansaareen kuuluva Vaakunakylä
lähipuistoineen. Hartaanranta lienee monille oululaisille tuttu punatiilisestä varikkorakennuksestaan.
Aluetta kokonaisuudessaan kehitetään parhaillaan monipuoliseksi asumiseen painottuneeksi alueeksi, joka
istuu suistoon niin kaupunkikuvallisesti, kuin luontoarvoja kunnioittaen. Alueen toivotaan jatkossa
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palvelevan kaikkia oululaisia ja kytkeytyvän suistossa kulkevaan virkistysverkkoon, samalla täydentäen sitä.
Alue toimii vuoden 2025 Suomen asuntomessujen areenana ja alueesta järjestettiin suunnittelukilpailu
2019. Hartaanselänrannan maankäytön yleissuunnitelma laaditaan 2020 ja sitä tarkentava asemakaava
2021. https://www.ouka.fi/hartaanselanranta

Mitä alalla tapahtuu
Palvelullistuminen
Kiinteistöt voidaan nähdä alustana, jossa kohtaavat monet erilaiset markkinatoimijat. Jokaisella toimijalla
on omat tavoitteensa kiinteistön suhteen. Kiinteistösijoittaja pyrkii saavuttamaan taloudellista hyötyä niin
vuokratuottojen kuin arvonnousunkin kautta ja toisaalta myös minimoimaan kiinteistöstä aiheutuvat kulut
ja erilaiset sijoittamiseen liittyvät riskit (esim. markkina, kohde, vuokralaiset jne.). Kiinteistön vuokralainen
on kulujen ohella kiinnostunut siitä, kuinka hyvin tilojen avulla voidaan tukea tiloissa harjoitettavaa
toimintaa, oli se sitten asumista, toimistotyötä, kaupankäyntiä tai tuotantoa. Kiinteistön käyttäjäomistaja
on puolestaan sekä sitonut pääomia kiinteistöön että myös riippuvainen siitä, kuinka hyvin tilat tukevat
hänen ydinliiketoimintaansa. Markkinoilla toimii myös kasvava määrä erilaisia palveluntuottajia, jotka
tekevät liiketoimintaa tiloissa, joita eivät omista tai ole edes vuokralaisina. Erilaisista tavoitteista ja
aikaperspektiiveistä huolimatta nämä toimijat ovat sidoksissa toisiinsa alustana toimivan kiinteistön kautta.
Kiinteistösijoittaja on kiinnostunut vuokralaistensa tilatoiveista ja niiden kehittymisestä. Mitä halutumpi
tila, sitä korkeampi on sijoittajan saama vuokratuotto ja täten myös kiinteistön arvo. Toisaalta vuokralaisten
tyytyväisyys vähentää myös riskiä vuokralaisten vaihtuvuudesta tai tilojen vajaakäytöstä. Näin ollen
kiinteistönomistajan täytyy osata vastata tilojen käyttäjien asettamiin toiveisiin. Tulevaisuudessa nämä
toiveet ovat kasvavassa määrin sidoksissa digitaaliseen toimintaympäristöön, joka tulee mahdollistamaan
uudenlaisia räätälöityjä käyttäjäpalveluita ja uudenlaista ansaintaa kiinteistöjen omistajille.
Lähde: GLoRealS projektivalmistelu, Saija Toivonen, kiinteistötalouden apulaisprofessori Aalto yliopisto,
Jarmo Lehto, Jalecon Oy.

Joustavan työtilan ja yhteisten mukavuustilojen
ennustetaan US:ssa kattavan noin 30%
toimistomarkkinoista vuoteen 2030 mennessä.
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Saman suuntaista kehitystä on näkyvissä myös
Suomessa, ja koronakriisin johdosta tapa työskennellä
on muuttunut nopeammin ja pysyvästi.
Ennen koronakriisin puheamista Niko Pulli
Technopolikselta totesi. ”Työn tekeminen on
valtavassa muutoksessa. Ei pelkästään yritysten
kulttuuri, vaan myös yksittäisten ihmisten tavat tehdä
työtä muuttuvat.”
Toimistoympäristössä palvelutarjoama vaihtelee
kohteen mukaan:
•

•
•
•

Personoidut on demand –tilat ja palvelut, ja
kustannusten kohdistaminen
käyttöperusteisesti (”tilat palveluna”)
Tilapalvelu- ja tietohallinto ratkaisuiden
tuottaminen. mm smart office ratkaisut
Hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä
palveluita,
concierge palvelut, jotka auttavat keskittymään
tuottavaan toimintaan

Palvelullistumista tapahtuu myös asumisessa ja erilaiset ”asuminen palveluna” -konseptit ovat nostaneet
päätään. Oululaiseen COR Group Oy:n kuuluva Health City Finland Oy on kehittänyt Lipporannalla
monipuolisesti erilaisia asumisen palveluita, joissa on mukana yhteiskäyttöisiä tiloja ja omaisuutta.
Yleisimpiä asumiseen liittyviä palveluita:
•
•
•
•
•

Tuettu asuminen ja kotona jaksaminen (ml turvallisuus palvelut),
Energia ja olosuhdepalvelut (alueelliset, asuntoyhtiökohtaiset tai korttelitason säätövoimalaitokset)
Uudenlaiset tavat ostaa ja toimittaa tuotteita ja palveluita. (e-commerce)
Asuminen as a Service (maksat vain palveluista)
Jakamistalouden palvelut, yhteiskäyttö tilat ja irtaimisto.

Tulevaisuudessa esimerkiksi lohkoketju teknologiat mahdollistavat hyvinkin monimutkaisten
palveluveloitteisten ansaintalogiikoiden muodostumisen.
Kiinteistöliiketoiminnassa on tapahtumassa sama murros kuin kännykkäbisneksessä: Älypuhelimista tuli
alusta erilaisille palveluntarjoajille ja käyttäjät muokkaavat niitä itselleen sopiviksi. Myös tilat muuttuvat
palvelualustoiksi.
”Ilmastonmuutos ja ympäristö- ystävällisyys nousevat esiin ihmisten valinnoissa. Nuoret ovat omaksuneet
sellaisen arvo- maailman, ettei tarvitse olla tavaraa ja omistaa.” Peetu Keskinen, PTT
”Tilastokeskuksen mukaan palveluihin kulutettu rahamäärä ylitti tavaroihin kuluttamisen vuosituhannen
vaihteessa. Tavaroihin kuluttamisen kasvu pysähtyi vuoden 2010 tienoilla, kun taas palvelukulutuksen määrä
on jatkanut kasvuaan” KTI Kiinteistötieto Oy, Mistä KIRA-ala puhuu - 2019 Kiinteistöjen omistaminen
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Kiinteistöalan palvelullistuessa perinteinen vuokranantajan rooli ei enää riitä. Uutena roolina
Palveluoperaattori toimii palveluntarjoajana kiinteistön omistajan ja asiakkaiden välissä. Operaattori
mahdollistaa pidempiaikaista vuokratuottoa kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajan tuottamana
palveluoperointi toiminta mahdollistaa parempaan ansaintaa mutta myös lisääntyviä riskejä. Kiinteistön
omistaja voi kehittää oman operaattorimallin tai vuokrata tila esimerkiksi Kiinteistömanageritaustaisille
toimijoille, jotka toimivat kiinteistönomistajan lukuun joko omalla tai kiinteistönomistajan brändillä. lähde:
Mistä KIRA-ala puhuu 2019 Kiinteistöjen omistaminen, KTI Kiinteistötieto Oy.

Myös perinteiset kiinteistöjen ylläpitopalvelut kehittyvät.
Yleistyvät ja halpenevat IoT-ratkaisut mahdollistavat tehokasta
tiedon keräämistä ja hyödyntämistä erilaisten arvontuotannon
mittareiden muodossa. Tiedolla johtaminen, eli oikeaan tietoon
perustuva päätöksen teko, tulee kehittämään toimialaa
huomattavasti, ja mahdollistaa aivan uudenlaisia
lopputuloskeskeisyyttä. Muutokseen liittyvät uudet KPI mutta
myös uudenlaiset liiketoimintamallit kuten esimerkiksi
olosuhteitten tarjoaminen kiinteistönomistajalle tai -käyttäjille
palveluna. Verkkoon kytketyt prosessit mahdollistavat myös sen,
että ylläpito työtä voidaan siirtää verkon kautta tehtäväksi aisaa
parhaiten osaaville erityisasiantuntijoille.
Jos nyt pyritään ymmärtämään sitä, mitä tapahtui. Niin tiedon,
eli datan analytiikan ja datan visualisoinnin avulla voidaan kertoa
ymmärrettävästi, miksi jotain tapahtui. Koneoppimisen ja tekoälyn
avulla voidaan myös selvittää mitä tulee tapahtumaan, sekä
vaikuttamaan tapahtumiin ennakoivasti. Tiedolla johtamisen ansiosta
voimme tehdä oikeita asioita oikeissa paikoissa ja voimme muun
muassa ennakoida kiinteistön erilaisia käyttötilanteita.

lähde: Mistä KIRA-ala puhuu
2019 Kiinteistöjen
omistaminen, KTI
Kiinteistötieto Oy.

Teknologiatoimittaja, laitevalmistaja, järjestelmätoimittaja, palveluntuottaja?
Keskeistä tässä muutoksessa on eri toimijoiden tavoite kohti arvoverkon yläpäätä kohti loppukäyttäjää ja
laitteiden ja projektien toteuttamisesta kohti skaalautuvampaan palveluliiketoimintaan. Arvoverkon
toimijoiden perinteiset roolit hämärtyvät, esimerkiksi ilmanvaihtolaitevalmistaja Halton on sijoittanut
tilojen joustopalveluita tarjoavaan Spacent - yritykseen ja Ensto osti Mountkelviniltä toimistoliiketoiminnot
ja tarjoaa nyt Workspace ratkaisuita. Kiinteistön omistajat joutuvat tänä päivänä pohtimaan erikseen
jokaisen pilviratkaisun mielekkyyttä, ja miten se yhdistyy muihin taloteknisiin ratkaisuihin. Tämä synnyttää
tarvetta suuremmille kokonaisuuksille ja asiayhteyksiä ymmärtäville integraattoreille, ja digitaalisen
ympäristön rakennuttajille.
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Myös Oululainen aiemmin sensori toimijana tunnettu Haltian hakee kasvua skaalautuvasta
palveluliiketoiminnasta. Tässä pari uutista liittyen Haltianin uuteen liiketoimintaan. Hiljattain Haltian
osti Emphatic Building liiketoiminnot Tieto Evryltä. Kyseessä on kiinteistöjen käyttäjäorganisaatioille
tarjottava alusta ja palvelu, joka mahdollistaa muun muassa parempaa työntehokkuutta kuten ISS:n
kumppanuuden kautta kehittämisessä. Tämä on Haltianille merkittävä avaus IoT sensoritoimijasta
ratkaisutoimijaksi kiinteistöalalla.

Uutta liiketoimintaa digitaalisista kaksosista
Tyypillisesti suurin osa, jopa 80%, kiinteistöjen elinkaarikustannuksista syntyy käytön ja ylläpidon aikana,
kun mukaan lasketaan henkilöstökulut (Lewis et al., 2010; Becerik-Gerber et al., 2012).
Kiinteistöliiketoimintaa voitaisiin tehostaa merkittävästi ja luoda parempaa käyttäjäkokemusta
hyödyntämällä paremmin kiinteistön elinkaaritietoja digitaalisessa muodossa. Valitettavasti suunnittelun ja
rakentamisen tietomallintamisen käytänteet eivät vielä tue ylläpidon kaikkia tietotarpeita, joten
elinkaaritietojen hyödyntäminen on hankalaa. Alalla ei myöskään ole yhteistä teknistä tai
prosessinäkemystä siitä, miten parhaiten hyödyntää tietomalleja ylläpidossa.
Kiinteistöjen elinkaaritiedon lähtökohtana on suunnittelutieto, jota suunnittelijat tuottavat nykyisin yhä
enemmän digitaalisilla työkaluilla. Kiinteistöjen omistajilla ja ylläpitäjillä on käytössä monenlaisia
tietojärjestelmiä kiinteistön ylläpitoon ja käyttöön liittyen. Tämä tarkoittaa, että kiinteistötieto on
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hajautettuna erilaisissa tietojärjestelmissä, ja valitettavasti tätä
tietoa on haastavaa siirtää järjestelmästä toiseen. Digitaalisten
palveluiden tuottajat eivät näin ollen voi hyödyntää tätä tietoa
luodakseen uusia tietoon perustuvia kiinteistön käyttöön ja
ylläpitoon liittyviä palveluita.
Kiinteistöjen digitaalisen tiedon tarvitsijat hyötyisivät niin kutsutusta
kiinteistön ylläpitomallista. Käytännössä ylläpitomalli on
toteumamalli, jossa on huomioitu käytönaikaisten
käyttötarkoitusten vaatimukset. Toteumamalli taas on
suunnittelumalli, johon on päivitetty rakentamisen aikaiset
muutokset.

Gartner arvioi, että Digitaalisiin kaksosiin liittyvän busineksen
arvioidaan kasvavan 35.8 miljardiin dollariin vuoteen 2025
mennessä.

BuildingSMART Finland on
suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan
omistajien ja palvelujen tuottajien
muodostama yhteistyöfoorumi.
Mukana ovat omistajien lisäksi
laajasti suunnittelijat, urakoitsijat,
ohjelmistotalot, yliopistot ja
korkeakoulut ja muut rakennusalan
yritykset. Foorumin tarkoituksena on
levittää tietoa tietomallintamisesta ja
tukea toiminnassa mukana olevia
tietomallipohjaisten prosessien
käyttöönotossa.
https://buildingsmart.fi/

Mikä on Digitaalinen kaksonen, ja mikä on rakennusten
suunnittelutyökaluista syntyvän tietomallipohjaisen toteumamallin suhde Digitaaliseen kaksoseen?
Tietoteollisuuden alalla Tietomallinnus (engl. data modeling) tarkoittaa TIETOJEN RAKENTEIDEN JA
TIETOSISÄLTÖJEN KUVAAMISTA.
Taas KIRA alalla Tietomallintaminen (engl. Building Information Model, BIM), tarkoittaa MYÖS
GEOMETRIAN määrittämistä ja esittämistä kolmiulotteisesti.
Digitaalisista kaksosista puhutaan kuitenkin vasta, kun digitaalinen kaksonen ja reaalimaailman kiinteistö
ovat kytketyt toisiinsa kiinteistöstä saadun datan avulla. Internet of Things -ratkaisuilla on juuri tämä
tarkoitus. BIM, eli Rakennuksen tietomalli, on vain staattinen näkymä kohteesta.
Kiinteistöjen elinkaaren aikana digitaalisia kaksosia hyödynnetään sovellusten kautta, voimme puhua myös
käyttöliittymätasosta. Näissä sovelluksissa käytetään muassa peliteollisuudesta peräisin olevia ratkaisuita,
joita kutsutaan myös pelimoottoreiksi.
Pelimoottoreita hyödyntävä koneavusteisen virtuaalisen tuotannon ennustetaan automatisoivan myös
KIRA alan suunnitteluprosesseja. Esimerkkiä tästä voi hakea elokuva teollisuudesta, jossa tunnetuimpana
esimerkkinä on toiminut The Lion King.
Digitaalinen kaksonen voi tukea kiinteistön kunnossapitoa, operointia ja kiinteistön käyttäjille tarjottavien
palvelujen tuotantoa integroimalla se ko. palvelujen tuotantojärjestelmien sovellusten kanssa. Digitaalinen
kaksonen voi esittää reaaliaikaisesti näiden sovellusten muodostamia tilannekuvia ja myös esimerkiksi
turvallisuusriskejä ja taloteknisiä häiriötilanteita. Digitaalisen kaksosen hyödyt saadaan esimerkiksi
alentuneina käytönaikaisina kuluina.
Digitaaliset kaksoset ovat tulossa yhä suositummiksi, sillä ne vähentävät merkittävästi Internetin
ekosysteemien monimutkaisuutta ja lisäävät samalla tehokkuutta.
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Oululaisia toimijoita tietomallintamiseen ja Digitaalisiin kaksosiin liittyen:
Digitaalisiin kaksosiin ja Tietomallinukseen perustuvia PropTech ratkaisuita alueella kaupallistavat muun
muassa BimOne Finland Oy, CubiCasa Oy, Enterprixe Software Ltd, Group Builder Oy, Haltian Oy,
PlaySing Oy, Saikotek Oy, VividWorks Oy. Tietomallinnusta hyödynnetään laajasti alueella tehtävässä
rakentamisen suunnittelussa ja rakentamisessa, kuten arkkitehtitoimistoissa, suunnittelutoimistoissa ja
rakennusliikkeissä.
Tietomallinnukseen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa löytyy muun muassa Oulun yliopistolta,
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka osastolta ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy:ltä Rakennus-, energianja talotekniikka osastolta.
Esimerkiksi rakennusliike Lehto on yksi tietomallintamista voimakkaasti hyödyntävä toimija ja haluaa
tarjota tulevaisuudessa tilaajille rakennuksen valmistuttua palveluna ”digitaalista kaksosta”.
Senaatti-kiinteistöt, on Suomessa valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka omistaa kiinteistöjä ja
tuottaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Senaatti on yksi tietomallintamisen
suunnan näyttäjistä suomessa. Senaatin ylläpito liiketoimintoja johdetaan oulusta käsin, ja Senaatti on
lähtenyt jälkikäteen mallintamaan olemassa olevia kiinteistöjä.
Oulussa on useita pelialan yrityksiä ja näistä Playsing:in lisäksi myös Ludocraft on toteuttanut KIRA alan
projekteja. OAMK vetää Pelipääkaupunki Oulu (Game Capital Oulu) hanketta vielä 2020 loppuun saakka.
OAMK:lta on saatavilla pelialan koulutusta.
Oulun Yliopiston Center for Ubiquitous Computing, on kaikkialla läsnä olevan ja ihmiskeskisen
teknologian tutkimuskeskus. https://ubicomp.oulu.fi/. Se on suurin Suomessa ja yksi suurimmista
Euroopassa. Ubicomp:lla on monenlaista tietojen käsittelyyn ja ihmisen ja tietokoneen väliseen
vuorovaikutukseen ja lisättyyn todellisuuteen hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta.
Oululainen Augumenta kehittää ja kaupallistaa lisätyn todellisuuden ratkaisuita teollisuuden käyttöön
muun muassa KIRA alalle. Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä useiden suurten AR lasivalmistajien kanssa.

Rakentaminen on prototyyppiteollisuutta
Jo nyt valtaosa kiinteistöjen digitaalisesta omaisuudesta on peräisin suunnittelu- tai toteumamalleista, jotka
syntyvät suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Toteumamalli luo mahdollisuuksia suunnittelu- ja
rakentamisvaiheen toimijoille ylläpitovaiheeseen- sekä Digitaalisiin kaksosiin liittyvään businekseen.
Rakentamisen aikaiset urakointimallit ja vastuualueet ovat osaltaan toimialan kehittymisen esteinä.
Uudenlaiset projektointi mallit kuten Allianssit ja PPP mallit haastavat perinteiset tavat toimia, mutta
edelleen elinkaaripalveluntuottaja tulevat mukaan projekteihin liian myöhään. Koska rakentamisen
teollisuus on vielä prototyyppi teollisuutta, niin on totuttu siihen, että rakentamisen aikana joudutaan
ratkomaan lukuisia ongelmia, joita ei ole syystä tai toisesta ratkaistu suunnittelu vaiheessa. On kuitenkin
valitettavan yleistä, että toteumamalleja nähdä tarpeellisiksi. Näiden toteumamallien puuttuminen
aiheuttaa datan siiloutumisen tuotteiden elinkaaren yli, ja tiedon virtaus on vaikeata tai joskus melkein
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mahdotonta. Siiloutumisen syyt ovat sekä teknisiä että tiedon omistajuuskysymyksiin liittyviä sopimusten ja
yhteisten hyötyjen puuttuessa.

KIRA alan kehittymisen varmistamiseksi on välttämätöntä kuroa kiinni tämä merkittävä epäjatkuvuuskohta
rakentamisen ja käytön välissä. Esimerkiksi elektroniikka ja ICT alalta on kopioitavissa hyväksi koettuja
tuotteiden elinkaaren hallintaan liittyviä käytäntöjä. Nämä PLM (engl. Product Lifecycle Management)
käytännöt ovat myös verkostomaisen toiminnan edellytys. Onneksi tämän digitaalisen omaisuuden arvoa
ollaan jo alettu ymmärtämään myös KIRA alalla.

Rakentamiseen liittyy paljon tehottomuutta, on arvioitu että vain noin 20% rakentamiseen käytetystä ajasta
on tehokasta. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Katerra:n perusti globaalin elektroniikan sopimusvalmistaja
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Flextronicsin entinen toimitusjohtaja Michael Marks, joka toi elektroniikan toimitusketjun osaamisensa
rakennusalalle. Katerra panostaa myös valtavasti teknologian hyödyntämiseen. Katerra on kerännyt
yhteensä 1,3 miljardin dollarin rahoituksen yhteensä 21:ssä sijoitus kierroksessa. https://www.katerra.com/
Pärjätäkseen 2020 luvulla voimakkaasti digitalisoituvalla toimialalla on myös tilaajan ja rakennuttajan
ymmärrettävä uusia digitalisen toiminnan luomia vaatimuksia rakentamiseen ja suunnitteluun. Jokaisen
rakennuttajan onkin syytä panostaa suunnittelun ohjeistuksen. Esimerkiksi tietomallintamisen julkisesti
saatavilla oleva Building Smart Finlandin Yleiset tietomalli vaatimukset vuodelta 2012
https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv/ , ei huomioi digitaalisien kaksosiin tai elinkaari
liiketoimintaan liittyviä vaatimuksia. Building Smart Finlandilla on tahtotila päivittää nämä yleiset
tietomallivaatimukset, mutta ainakaan joulukuun alussa 2020 tähän työhön ei ole löytynyt rahoitusta.

Oululaisia toimijoita elinkaarihallinnan alueella:
Tuoteiden elinkaaren hallintaan liittyvää osaamista löytyy useista oululaisista ICT -taloista jotka ovat
kehittäneet ja kaupallistaneet omia tuotteita. Nokia on ollut vuosituhannen vaihteessa yksi aihepiirin
kärkiyrityksistä ja Nokialta peraisin olevaa ja edelleen kehitettyä osaamista löytyy lukuisista Oulun
alueen yrityksistä. Tuotetiedon hallintaa ja PropTech osaamista löytyy muun muassa Bittium, Haltian,
Nokia.
Esimerkiksi Hoivatilat, Sivakka, PSOAS, rakennuttavat itselle. Itselle rakentajien lisäksi oulun alueella
muun muassa rakennusliike YIT:lla ja NCC:llä on kokemusta Elinkaari- ja PPP-malleista, (Public Private
Partnership) joissa vastataan rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja pitkän aikavälin käytöstä
sekä hoitosta- ja ylläpidosta.
Muun muassa Oulun yliopisto, teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden yksikkö tutkii ja kouluttaa
tuotteiden elinkaaren hallintaa.

IT-alan toimijat tulevat KIRA alalle.
KIRA alan liiketoimintaympäristössä tapahtuvat
muutokset muovaavat alan ympäristöä
sopivimmiksi perinteisille IT-alan yrityksille ja
samalla myös kansainvälisille suuryrityksille.
Nämä kansainväliset pääasiassa Yhdysvalloissa
sijaitsevat IT jätit ovat kuluttajabisneksen
voittajia, mutta ne ovat muun muassa IoT
alustojensa kautta vahvasti jo mukana myös KIRA
-alalla.

Myös tietoliikennealan toimijat ovat tulossa entistä vahvemmin sisätiloihin
Ihmisten lisäksi myös laitteet tulevat kytkeytymään tietoliikenneverkkoihin. Seuraavan sukupolven 5G:n
myötä mobiiliverkko muuttuu tiedonsiirtoputkesta yhä enemmän jaetuksi tietojenkäsittelyn ja tietojen
tuottamisen alustaksi, ja mobiiliverkon operoinnin fokus siirtyy uusiin palveluihin sekä fyysisten prosessien
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digitalisoitumisen. Todennäköisesti syntyy uusi arvontuotannon ketjun toimija, joka tarjoaa yhteyksien
lisäksi paikallisia palveluita. Tällaisesta toimijasta käytetään nimitystä paikallisoperaattori. Kun
televerkkojen operoinnin fokus siirtyy palveluihin, ovat kiinteistöpalveluiden tuottajat avainroolissa. He
tuntevat hyvin kiinteistötoimialaa, tuottavat jo nyt paljon käyttäjäpalveluita, sekä rakentavat ja ylläpitävät
monenlaista ja monen merkkistä tekniikkaa, eli ovat integraattoreita.
Kiinteistöpalvelun tuottajilla on yleisesti tahtotila siirtyä arvoverkossa lähemmäksi loppukäyttäjää, eli
tilojen käyttäjiä, organisaatioita ja ihmisiä. 5G paikallisoperointi auttaa heitä tämän uuden liiketoiminnan
kasvattamisessa. Kiinteistöpalveluntuottajilla on vielä tänä päivänä aika vahva markkinakohtaisesti
räätälöity palvelun tarjoamansa. Toimiala on kuitenkin kehittymässä alustamaisen ajattelutavan suuntaan,
jossa palvelut perustuisivat samaan perusplatformiin.
5G -teknologian murrokseen kuuluu uusi tietoliikennearkkitehtuuri. Siihen kuuluu uusi paikallinen laskentatallennus- ja I/O kytkentäkyvykkyyden toteuttava Edge-laitteisto, joka sijoitetaan esimerkiksi kiinteistön
laitetiloihin. Tämä mahdollistaa edullisempia IoT-ratkaisuiden käyttöä ja matalan viiveen ratkaisuiden
hyödyntämistä esim. prosessien ohjauksessa ja lisätyn todellisuuden ratkaisuissa. Mutta erityisesti se
mahdollistaa fyysiseen paikkaan sidotun tiedonkäsittelyn. Lisätyn todellisuuden ratkaisut mahdollistavat
vaativampien työtehtävien suorittamista yksinkertaisemmalla osaamisella tai paikallistiedolla, tästä
esimerkkinä jotkin talotekniikan ylläpitotehtävät ovat nykyään erityisosaamista vaativia.
Tietoliikenne arkkitehtuuri – tietoturva. 5G:n myötä käyttäjistä, organisaatioista ja laitteista on mahdollista
kerätä huomattavasti enemmän merkityksellistä dataa kuin aiemmin. IoT laitteiden ja mobiililaitteiden
kautta lisääntyviä tietoturvariskejä. Tietoturvasta tulee tärkeä tekijä kiristyvässä kiinteistöalan kilpailussa.

Oulussa tietoturva alueella osaamista:
Tosibox, Capricode, Bittium, Netox, Secureplan Turvatekniikka Oy, Rollock Oy, Iloq Oy, Idesco Oy, Livion
Oy.
Oulun yliopistossa Tieto ja sähkötekniikan tiedekunnassa toimii tutkimusyksikkö Cyber Security and
Software Engineering Research Site.

5G verkkojen paikallisoperointi ja Edge Computing eli
verkonreunalaskenta luovat myös mielenkiintoisen
vastavoiman näille pääosin USA:ssa sijaitseville suurille
Informaatioteknologia-alan jäteille. Ja tämä luo
mahdollisuuksia uusille arvoverkon toimijoille, jossa on
mukana mm Nokia, Ericsson, Huawei.
KEKO projekti on hyvä esimerkki ekosysteemistä, jossa KIRA alan suomalaiset kärkiyritykset YIT, Caverion,
Halton, Kone tekevät yhteistyötä tietoteollisuuden ja tietoliikenneteollisuuden toimijoiden kuten Nokian
kanssa. Tässä projektissa yhtenä pääkumppanina on mukana vielä pienehkö oululainen tietoteollisuuden
toimija Netox. Tämä on yksi esimerkki siitä millaista osaamista Oulussa on ja miten tätä pitää rohkeasti
tarjota.
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Oulussa tietoliikenne alan osaamista:
Oulun on langattoman osaamisen keskus; noin 60 prosenttia maailman matkapuhelinliikenteestä käyttää
teknologioita, jotka on kehitetty Oulussa.
Nokialla on Oulussa merkittävä T&K -yksikkö. Tietoliikenneverkkojen myötä Nokia on myös tulossa
kiinteistöjen sisälle ja KIRA-alalle. Nokia päivittää juuri strategiaa, johon kuuluu 1.1.2021 voimaan astuva
organisaatiomuutos: ”Cloud and Network Services - liiketoimintaryhmä tulee myös toimimaan joidenkin
tuotteidemme jakelukanavana yritysasiakkaille. Se tähtää kasvuun hyödyntämällä markkinamuutosta
kohti pilvipohjaisia network as a service -verkkopalveluratkaisuja ja ohjelmistovetoista arvonluontia.
Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin kolme
miljardia euroa. Cloud and Network Services -liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty Raghav
Sahgal.”
Centre for Wireless Communications (CWC) on langattomien verkkojen korkeatasoinen kansainvälinen
oppimis- ja tutkimusympäristö. Oulun yliopiston ja Nokia Bell Labsin yhteinen Joint Center for Future
Connectivity -tutkimuskeskus perustettiin helmikuussa 2017. Sen painopisteitä ovat 5G-verkkojen
sovellukset ja uusi liiketoiminta, 5G-radioteknologiat ja 5G-verkkojen jälkeen tulevat langattomat
järjestelmät.

Tiedon jakaminen ja Alustatalous
Alustatalousajattelu on vielä lapsen kengissä kiinteistö- ja rakennusalalla, joka perinteisesti toimii
projektikohtaisessa transaktiomaailmassa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa:
”Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota on jarruttanut luotettavan datan puute. Tekoälyä tai
algoritmeja ei tällä hetkellä hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla, koska olemassa olevaa dataa on
joko liian vähän, sen laatu on liian huono tai se on siiloutunutta. Yritykset muuttaa tilannetta ovat tähän
mennessä kuitenkin kaatuneet siihen, että ne eivät ole koskettaneet koko alaa ja riittävän monia toimijoita.
Alustalouteen perustuva Platform of Trust -hanke aikoo muuttaa tämän.” Suomen Tilaajavastuun
toimitusjohtaja Lars Albäck 19.12.2018.
Platform of Trustilla (PoT) on tärkeä rooli avoimena alustana, jonka avulla KIRA-alan hyvin erilaiset tiedon
tuottajat ja sen hyödyntäjät saadaan liittymään ja organisoitumaan yhteen. PoT mahdollistaa myös monen
eri toimijan omien alustojen tiedon yhdistelemisen. Tämä on ainutlaatuista maailman mittakaavassa, ja
tämän luo Suomelle mahdollisuuden nousta KIRA alan suunnannäyttäjäksi ja suomalaiset yritykset pääsevät
hyödyntämään kansainvälistä potentiaalia etunojassa.
”Kuluttajapuolen alustabusiness on jo jaettu, mutta (KIRA) teollisuuden ja julkisen toiminnan alustoissa
meillä on vielä iso mahdollisuus.” Petri Ahokangas, dosentti, Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun
Kauppakorkeakoulu.
Platform of Trust Oy on kerännyt 10M€:n rahoituksen KIRA alan toimijoilta ml Tilaajavastuulta ja Business
Finlandilta. Platform of Trust -ekosysteemi tähtää 1,3 miljardin euron liikevaihdon luomiseen viidessä
vuodessa.
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Muita alustatalouden hankkeita
Olemme menossa kohti yhteen toimivien alustapalveluiden verkostoa. Esimerkiksi FEDeRATED EU projekti
digitaalisesta yhteen toimivuudesta tavaraliikenteen ja logistiikan alalla. EEBUS rakentaa yhteentoimivuutta
energiasektorilla. GAIA-X on Ranskan ja Saksan aloitteesta liikkeelle lähtenyt tavoite rakentaa
eurooppalainen tietoinfrastruktuuri: turvallinen, yhdistetty järjestelmä, joka täyttää digitaalisen
itsemääräämisoikeuden korkeimmat vaatimukset ja edistää samalla innovaatioita. Aloite on julkaistu
lokakuussa 2019. Ja yli 300 organisaatiota on mukana hankkeessa. Asiaan liittyy myös euroopan data
strategia joka on julkaistu helmikuussa 2020. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fi
Yhteistä näissä hankkeissa on tavoite datan hyödyntämisen yhteentoimivuus, avoimmuus, läpinäkyvyys,
määräysvalta.

Oulussa alustataloutta, data-analytiikkaa ja koneoppimista
Useat oululaiset ICT alan yrityksen hyödyntävät dataa ja koneoppimista omissa tuotteissa ja palveluissa.
Useat oululaiset ICT alan yrityksen hyödyntävät Dataa ja koneoppimista omissa tuotteissa ja palveluissa.
esimerkiki Valossa kaupallistaa video analytiikkaa, jonka avulla voidaan tunnistaa muun muassa ihmisten
tunnetiloja. Data ja koneoppimisen osaamista löytyy esimerkiksi Indalco Oy, Siili, Solita, Tieto.
Oulun yliopistossa Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät (BISG)
tekee työtä älykkäiden järjestelmien parissa, ja tutkimusalueiseen kuuluvat muun muassa tiedon
louhinta, koneoppiminen, robotiikka ja tietoturva, jotka sovelletaan esimerkiksi teollisuuden
valmistusprosessien optimointiin ja liikkuvien robottien ympäristömonitorointiin
Oulun VTT koordinoi suomessa GAIA-X for Finland – aloitetta ja co-creation projektia, jonka tavoitteena
on yhdistää suomalaiset toimijat ja GAIA-X hanke. https://gaiax.fi/
Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun Kauppakorkeakoulu, data- ja alustatalouden tutkimusta ja koulutusta.
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Yllä kuvakaappauksia alustatalouden hankkeista.

Rakennusten toimivuus ja energiatoimiala:
Esimerkiksi suomessa Sanna Marinin
hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa
hyvinvointiyhteiskunta. EU on sitoutunut tavoittelemaan
hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.
Kiina on luvannut olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä.
Rakennuksilla on merkittävä rooli taistelussa ilmastonmuutosta
vastaan, sillä rakennusten osuus Euroopan unionin
hiilidioksidipäästöistä on noin 36%. Maailman laajuisesti
rakennukset kuluttavat 30-40 % kokonaisenergiasta.
Rakennuksen energia saadaan jatkossa useista eri lähteistä, joiden
yhteensopivuus on tärkeää (energiankäytön optimointi):
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Aurinkosähkö, aurinkolämpö, maalämpö, poistoilmalämpöpumput, tuulienergia, kaukolämpö joko
hajautettuna tai keskitettynä. Säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman osuus kasvaa
merkittävästi Länsi- ja Pohjois-Euroopassa voimakkaasti lähivuosina. Suomessa päivittäisen säätötarpeen
arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.
KIRA-alan energiaratkaisuilla on valtava globaali businesspotentiaali.
”Tärkeä työkalu muutoksen aikaansaamiseksi on rakennusten energia - tehokkuusdirektiivi eli EPBD.
Direktiivi on EU:n olennaisin lainsäädännöllinen työkalu, jonka tarkoitus on parantaa rakennusten
energiatehokkuutta ja lisätä niiden älykästä ohjaamista. Direktiivi pohjaa Kioton ilmastosopimuksen
tavoitteisiin, ja se astui ensimmäisen kerran voimaan tammikuussa 2003. Vuonna 2018 voimaan tullut
direktiivin muutos (2018/44/EU) nopeuttaa olemassa olevien rakennusten peruskorjauksia ja lisää älykkään
teknologian käyttöä rakennuksissa entisestään. Suomessa hallituksen lakiesitys direktiivin muutoksen
toimeenpanosta hyväksyttiin maaliskuussa 2020, ja se eteni kiireellisenä eduskunnan käsiteltäväksi. Lakien
on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tämä opas on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille ja
kiinteistöjä hallinnoiville ammattilaisille. Se antaa kattavat tiedot direktiivin muutoksen kolmesta
pääkohdasta ja käytännön ohjeet muutosten toteuttamiseen kiinteistöissä.” Caverion Oy - Rakennusten
energiatehokkuusdirektiivi Suomessa – kaiken kattava opas kiinteistöpäättäjille
EU:n Energiatehokkuusdirektiivi (EU) 2018/844 edellyttää rakennusautomaatiojärjestelmien kehittämistä
ja rakennuksista kerättävän tiedon parantamista. Suomessa laki rakennusten varustamisesta
sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä, tuli
voimaan 11.11.2020
EU:n komissio laati kesällä 2020 SRI (rakennusten älykkyystasoindeksiä) - luokitusjärjestelmän. Tämän
luokitusjärjestelmän avulla voidaan arvioida rakennusten älykkyys valmius, ts. Rakennusten (tai
rakennusyksiköiden) kyky mukauttaa toimintaansa asukkaiden tarpeisiin, optimoida myös
energiatehokkuus ja yleinen suorituskyky sekä energian kysyntäjoustotoimenpiteet.
https://smartreadinessindicator.eu/
Energiatehokkuutta parannettaessa pitää huomioida rakennusten kokonaistoimivuus. Esimerkiksi
sisäilmaongelmista kärsivissä rakennuksissa asuu ja työskentelee yksi suomessa yli 0,5 milj ihmisitä,
kosteus- ja homevaurioiden suorat korjauskustannukset ovat olleet 6-7 % vuotuisen
talonrakennuskustannusten arvosta (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012). 50 % Suomen
varallisuudesta on kiinni rakennetussa ympäristössä. Samaan aikaan näiden kiinteistöjen korjausvelka on
arviolta 30-50 miljardia euroa. Lähde: Timo Kauppinen, Mutsal.
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Oulussa Energia alaan liittyvää toimintaa:
Muunmuassa Cleworks Oy, Oulun Energia, Smart Heating Oy, Moxiecon Oy, Reactive Technologies
Finland Oy
Myös valaistuksen toimijoita voidaan pitää energia-alan toimijoina, näitä Oulussa ovat muun muassa
Flexbright Oy, Greenled Oy, Ledistys Oy, Lumous lighting Oy
Sisäilmaratkaisuita kaupallistaa Oulussa muun muassa: Fresh Air Global Oy, Ceruus Oy, Haltian Oy, Riots
Global Oy, Inspector Sec Oy
Oulun ammattikorkeakoulussa energia-aiheista tutkimusta ja koulusta tekee Rakennus-, energia- ja
talotekniikkaosasto. OAMK:lla on myös monipuolinen Hybridilaboratorio rakennettuna Oulun
Linnanmaalle.
Oulun Yliopistossa tutkimusta ja koulutusta tekevät muun muassa Teknillisen tiedekunnan, vesi-, energiaja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, sekä Oulu Business School: Kestävä energiatalous,
sähkömarkkinoiden toiminta, regulaatio, toimialatalous.
VTT:llä Energia alaan liittyvää tutkimusta tehdään muun muassa Machine intelligence tutkimusyksikössä.

Rakennusten kokonaistoimivuuden kehittämisessä vielä paljon tehtävää ja liiketoimintaa ICT -alan
toimijoille. Rakennusten kokonaistoimivuuden kehittämisessä korostuu rakennusautomaation rooli, joka
kattavuus kasvaa, samoin rakennusautomaation ohjauksessa hyödynnetään enemmän tietoa muista
taloteknisistä ratkaisuista, prosesseista ja jopa kiinteistön käyttäjistä peräisin olevaa tietoa.

Enenemässä määrin näitä talotekniikan laitteitten ja prosessien kytkentöjä tehdään tietoteollisuudesta
peräisin olevilla tavoilla ja internetin kautta, mikä onkin useasti se edullisempi ja joutavampi tapa.
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Nykyaikainen rakennusautomaatio valvomo toimii pilvessä ja on yhteydessä IoT alustaan. Tässä IoT
alustassa tapahtuvat integraatiot, tiedon kerääminen ja tiedon jalostaminen. Nähtävillä on matkapuhelin
toimijoiden kaltaisten ekosysteemien ja arkkitehtuurien syntyminen. Rakennusautomaatiotoimijat ovat
rakentaneet kehitysympäristöjä sekä markkinapaikkoja, jota kautta voidaan hyödyntää kolmansien
osapuolten kehittämiä ratkaisuita. Samalla toki avautuu myös mahdollisuuksia esimerkiksi pienemmille
toimijoille päästä osaksi näiden suurten globaalien rakennusautomaatiotoimijoiden tarjoamaa.
Rakennusautomaatiotoimijat pyrkivät alustojensa kautta KIRA toimialan de facto alustatoimittajoiksi.
Esimerkiksi Schneiderin panostus ecoStruxture alustaan vuosina 2013-2015 on ollut yhteensä 2,5miljardia
Euroa.

Kun talotekniikan ja rakennusautomaation kytkentöjä ja dataa prosessoidaan pilvessä, avautuu
mahdollisuuksia esimerkiksi ICT alan toimijoille, jotka kaupallistavat Iot ratkaisuita. Rakennusautomaation
ohittavat älykkyyttä lisäävät ratkaisut tulevat yleistymään etenkin olemassa olevassa kiinteistökannassa. IoT
ratkaisut tarjoavat usein edullisemman ja ketterämmän tavan smartata olemassa olevaa rakennuskantaa.

IoT toimijoita Oulussa:
Esimerkiksi Riots Global Oy on yhdessä Lehto Rakennusliikkeen kanssa toteuttaneet kerrostaloja ilman
perinteistä kiinteistöautomaatiota.
Iot toimijoita Oulussa esimerkiksi: Haltian, iProtoxi, Bittium, Embelin, Fresh Air Global, Ceruus, Kaltiot
Technologies, Uros.
Oulun Yliopistossa IoT tutkimusta ja kulutusta tehdään muun muassa CWC:lla ja Ubicombilla. Oulun
ammattikorkeakoulussa IoT -aiheista tutkimusta ja koulusta tehdään Informaatioteknologian osastolla.
VTT:llä muun muassa Machine intelligence ja Collaborative systems tutkimusyksikössä

Mikä PropTech Oulun fokus voisi olla?
KIRA-alaa pidetään perinteisesti vanhoillisena toimialana, jossa ICT-alan yritykset ja sijoittavat pohtivat
resurssien sijoittamista. Miksi ala olisi siis nyt kiinnostava? Ainakin toimialan ulkopuolelta tuleva paine on
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nyt suurin koskaan. Muun muassa globaalit IT jätit ovat hiipineet toimialle IoT alustojensa kautta.
Asiakkailta tuleva paine on myös suuri. Omistamisen kulttuurin muutos ja joustavuuden vaatimukset
lisääntyvät. Datan avoimuuden lisääntyessä myös arvontuotannon seuranta ja uuden arvon kehittäminen
paranee. Myös lainsäädäntö vauhdittaa muutosta. Kiinteistöt ovat vastuussa jopa 30-40% maailman
hiilidioksidi päästöissä ja energiatehokuutteen liittyvä direktiivi vaatii älykkyyden lisäämistä kiinteistöissä.
Finanssisektorilla sekä Nordea että OP ovat sijoittaneet Ouluun kehitystoimintaa. Voisimme vastaavasti
tavoitella kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden kohdalla, että muutama kärkiyritys sijoittaisi Ouluun ja
perustaisi tänne KIRA-alan digiosaamiskeskuksen yhteistyössä alueen kärkiyritysten ja tutkimus- ja
koulutustoimijoiden sekä kaupungin toimesta. Kehitystyö pitää tehdä isompina ja uudella tavalla toimivina
kokonaisuuksina, joissa toimijoilla on yhteistarjontaa demoympäristöissä, esim. smart-korttelissa.
Pohjana PropTech Oulun kehittämispotentiaalin ymmärtämiselle toimii myös, että kiinteistöjen ylläpidon
vuosittainen liiketoiminta ovat Suomessa samaa luokkaa kuin rakentamisen eli 15 mrd€. Suhde on
samanlainen globaalilla markkina-alueella. Potentiaalia on rakentamisen lisäksi yhä enemmän myös
ylläpidon ja käytön aikana.
Rakennusten ylläpidon laskennalliset
kokonaiskustannukset olivat vuonna 2018 Suomessa
arviolta 14,8 miljardia euroa. Tästä kiinteistön hoidon ja
ylläpidon palveluiden osuus oli 9,51 mrd. euroa (64%)
lämpö-, sähkö- ja vesihuollon aineiden osuus oli 5,31 mrd.
euroa (36 % ).

Ylläpitovaiheen business on suurempi kuin rakentamisen vaiheen kustannus, mutta se jakaantuu
kymmenille vuosille. Jos vertailuun otetaan myös kohteessa tapahtuva operatiivinen toiminta, vastaavat
esimerkiksi sairaalan rakennustöiden kustannukset suuruusluokaltaan 1-2 vuoden operatiivisia kuluja.
Otetaan toinen esimerkki: Oopperatalo, joka rakennettiin Helsinkiin vuonna 1993. Sen alkuperäinen
kustannusarvio oli 400 miljoonaa markkaa - eli noin 76 miljoonaa euroa. Talon rakentaminen maksoi
kuitenkin 740 miljoonaa markkaa (yli 100 miljoonaa euroa). Oopperatalon käyttökustannukset ylittivät
rakentamisen kokonaiskustannukset jo kolmessa vuodessa.
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Operatiiviset kustannukset vaihtelevat voimakkaasti kiinteistön käyttötapauksen mukaisesti, mutta joka
tapauksessa kiinteistöjen käyttäjille tarjottavissa palveluissa on suuri businesspotentiaali. Tämä pitää näkyä
myös mahdollisessa PropTech Oulu ekosysteemin fokuksessa.
Toki myös rakentamisen digitalisaatiossa, sekä muissa elinkaaren palveluissa on valtava potentiaali sillä
KIRA ala on yksi viimeisistä teollisuudenaloista, joka ei ole vielä kunnolla omaksunut teknologia-aikakautta.
PropTech ratkaisuihin liittyvä liiketoimintapotentiaali on valtava; Forbesin mukaan kiinteistöalan arvo on
maailmanlaajuisesti noin 280 biljoonaa $. McKinsey:n mukaan Rakennusteollisuuteen liittyvien menojen
osuus on 13 prosenttia maailman BKT:sta, eli 11,5 biljoonaa $.
* kattaa kiinteistöt, infrastruktuurin ja teollisuusrakenteet Lähde: IHS Global Insight; ISSA – Infrastructure
Stock & Spend Analyzer; World Bank; McKinsey Global Institute analysis)

Voisimme perustaa ouluun KIRA-DIGI OSAAMISKESKUKSEN. Toiminta ja siihen liittyvä yhteistyöalusta
voidaan kehittää Oulun Innovaatioallianssin (OIA) alle. Toiminnan ensivaiheen tavoitteena voisi olla:
1. Parantaa rakennusten kokonaistoimivuutta elinkaaren aikana suunnitellulle tasolle
(omistajan/käyttäjän näkökulma)
2. Toteuttaa kokonaisvaltaista toimivuutta (tilankäyttö/muuntojoustavuus, resilienssi, informaation
vaihto, energiatehokkuus, sisäolosuhteet, FM - kiinteistön ohjaus-, -hallinta ja –ylläpito) luomalla
erilaisia työkaluja uusia ja olemassa olevia yhdistämällä (mallintaminen, lämmön- ja
aineensiirtomallit, sisäolosuhdemallit ym) virtuaali- ja reaalitasolla ja toimia living-lab-perustana
3. Kehittää rakennuksen tiedonkeruu-, -siirto- ja –raportointijärjestelmiä siten, että
4. KIRA-DIGI osaamiskeskus palvelee yritysten, kiinteistönomistajien, viranomaisten sekä tutkimus- ja
koulutusorganisaatioiden tuella uuden yritys- ja palveluliiketoiminnan kehittämistä ja olemassa
olevien käytäntöjen parantamista
Lähde Timo Kauppinen, Mutsal. Jarmo Lehto, Jalecon Oy.
PropTech:llä on vahva kosketus pinta myös meidän jokapäiväiseen arkeemme, sillä on arvioitu, että
länsimaissa asuvat ihmiset käyttävät ajastaa jopa 92% sisätiloissa. PropTech Oulun ekosysteemin yksi fokus
voisi olla Oulun vetovoimaisuuden kehittäminen PropTech ratkaisuita hyödyntäen. PropTech ratkaisut
lopulta linkittyvät ympärillä olevaan Smart City kontekstiin.

Visio kiinteistön käytön ajalle:
Kiinteistöjen perinteiset fyysiset palvelut ja uudet digitaaliset palvelut muodostavat saumattoman
kokonaisuuden. Kiinteistöt muuttuvat alustoiksi, jotka mukautuvat ketterästi käyttäjätarpeiden mukaan ja
joihin ulkopuoliset toimijat pystyvät helposti liittymään. Digitaalisuus tarjoaa lisäksi kiinteistöjen omistajille
uudenlaisia ansaintakeinoja. Uudet digitaaliset palvelut tarjoavat käyttäjilleen elämyksiä ja vaivatonta
arkea. Palveluntuotannossa korostuu ohjelmistopohjaiset palvelut fyysisten palvelujen sijaan, mikä
mahdollistaa skaalautuvaa ja parempikatteista tarjontaa. Digitaalisten palvelujen taustalla on toimijat, jotka
integroivat ja ylläpitävät alustan kiinteistössä tapahtuvien palvelujen mahdollistamiseksi. Integraatioalustat
ja seuraavan sukupolven mobiiliverkot muodostavat yhtenäisen tietoliikenteen ja tiedonhallinnan alustan,
joka mahdollistaa uusia palveluita sekä fyysisten prosessien tehostumista digitalisoitumisen avulla.
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Konkreettisia kehitystoimenpiteitä ideoitiin työpajoissa kesä ja elokuussa
2020
Kesäkuun työpajan tulokset:
Ekosysteemi hyvin jäsennetty, yhteinen näkemys mitä siihen kuuluu. Suunnittelu/design –ajattelu vallalla.
Positiivinen ja kehitysmyönteinen asenne. Kasvu ja kansainvälistyminen tavoitteena

Työpajassa totesimme että kehitettävää;
•

Millaisia kehitysasioita pitäisi tehdä yhdessä, fokus, keihäänkärjet?

•

Mitkä ovat alueen vahvuudet joiden varaan rakentaa?

•

Ketkä nousevat keskeisiksi toimijoiksi?

•

Miten lisäämme proptech-osaamista ja asiakasymmärrystä?

Elokuun työpajan tulokset:
Elokuun työpajan toimeksianto kesäkuun työpajan pohjalta. Proptech-teeman tekemisten ja tavoiteltujen
tulosten priorisointi keskeisiksi työpaketeiksi ryhmätyönä: Mistä aloitetaan ja miten jatketaan, Ketkä
toimijoita ja miten resursointi. Lopuksi esittelimme työpaketti ehdotukset yhteisesti.
Työpajoissa luotiin 15 työpakettia, jotka lopulta muotoiltiin Jaleconin toimesta viideksi työpaketiksi.
Ensimmäisiä huomioita työpakettien yhteenvedosta oli se että:
100% ryhmistä (66% työpaketeista) ehdottaa avustamista osapuolten tuotteiden, ratkaisuiden, palveluiden
kehittämisessä tai myynnissä
100% ryhmistä ehdottaa ekosysteemin yhteistarjoaman rakentamista
100% ryhmistä näkee pilotointi ympäristöjen tärkeyden
100% ryhmistä näkee datan hyödyntämisen tärkeyden
100% ryhmistä ehdottaa toimialan kokonaiskuvan rakentamista

Lopulliset 5 työpakettia olivat seuraavat:
1. Ekosysteemin aktivointi / Yhteisen toimintamallin rakentaminen (BO, Yritykset, OIA)
➔ Rakennetaan yhteinen visio Oulun Proptech-toimintamallista
2. Uusien palveluiden rakentaminen (Yritykset, T/K, BF)
➔ Joukko yritys/yrityskonsortioprojekteja joissa rakennetaan uutta liiketoimintaa
3. Kokeilu/demoympäristö/aluekehitys (BO/BF/Yritykset, T/K)
➔ Proptech alustat, kokeilualueet, demot, testaaminen älykkään kaupungin kontekstissa
4. Datavastuut ja tiedonhallinta (Yritykset, T/K, BF)
➔ Osaaminen ja sopimukset poikkitoimialaisten datapohjaisten palveluiden kehittämiseksi
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5. Toimialaosaaminen ja kansainvälistyminen (T/K, B0, Yritykset, BF)
➔ Myynnin ja kansainvälistymisen tukemiseksi
Teimme myös Jaleconin ja Business Oulun kanssa ehdotuksen, miten tästä eteenpäin: Järjestetään seuraava
Proptech-aamiaistilaisuus, jossa esitellään tulokset ja käydään yritysvetoisesti miettimään kuinka viedä
ekosysteemiä eteenpäin. Taustatyönä Business Oulun ja muiden toimijoiden kanssa varmistaa tuki ja
tarvittavat toimintamallit ekosysteemin kehittämiselle. Lisäksi tavoitteena on resurssien löytäminen
Proptech ekosysteemin kehittämiseen.

Ehdotetut työpaketit tarkemmin avattuina:
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Muita KIRA alan toimijoita oulun alueella, ja mahdollisia PropTech ekosysteemin jäseniä.
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