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Trendiympäristö

Hallinnan ja 
huolettomuuden 

tila
Ilmaston 
muutos

Kestävä 
kehitys

Energia

Terveys

Turvallisuus



Lintukoto
Ilmakehällä ei ole 
valtionrajoja
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• Saharan hiekkamyrsky 
helmikuussa 2021

• Tulivuoren purkaus 
Islannissa maaliskuu 2010 
– lokakuu 2010

• Metsäpalojen vaikutukset
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Esimerkkejä…

Ilmakehä on 
yhteinen



• Tilanne Intiassa 9/10 
saastuneinta kaupunkia

• Intia vs. Pohjoismaat
• Raikkain ilma onkin sisällä 

eikä ulkona. 
• Mutta, onko se raikasta?
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• Olemme sisätiloissa 
nykyään 90 % ajastamme

• Pienhiukkaset aiheuttavat 
terveysvaikutuksia jo 
alhaisilla pitoisuuksilla

• Altistuminen tapahtuu 
pääosin sisätiloissa
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Maailma 
muuttuu ja 
haastaa 
vakiintuneet 
toimintatavat
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Kiinteistöalan 
nykytila
• Kiinteistökanta pääasiassa vanhaa
• Noudatetaan PTS:ää - Hoito on tulipalojen 

sammuttelua ja korjataan vain välttämättömät
• Ei kehitetä - katsotaan hyvin lähelle 

tulevaisuuteen - ei nähdä mahdollisuuksia
• Suurin yksittäinen energiankuluttaja –

potentiaalinen kehityskohde
• Ihmisten ja kansallisestikin suurin varallisuus
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Vakiintuneet 
toimintatavat
• Ei mietitä tulevia tarpeita ja aidosti 

kiinteistön kehittämistä tai arvon 
kasvattamista ihmisten kannalta.

• Parhaan mahdollisen hyödyn 
saaminen, jolla vaikutusta jopa 
terveyteen. 

Rakennuslain
säädäntö 

ohjaa

Suunnittelijat 
– suunnittelee

Tilaajat –
valinta ja 

päätöksen 
teko

Rakennus-
valvonta 
hyväksyy

Urakoitsijat –
tekee ja 
toteuttaa
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• Talotekniikka ->
• Olosuhdetekniikka
• Fokuksessa 

ihminen

Muutetaan 
käsityksiä – ei 
välttämättä keksitä 
pyörää uudelleen
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Lanseerataan 
talotekniikkakäsite 
uusiksi!



• Lentokoneilma-ilmaa ei 
vaihdeta

• Lentokoneessa istuu 550 
ihmistä jopa 12 tuntia

• Hyvä ilmanlaatu-Hepa 
• 100 % LTO
• Virukset suodatettu
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• Vertailun vuoksi….
mitä tapahtuu kun 
ilmanvaihto ei toimi yhtä 
hyvin kuin lentokoneessa?

• Naistenpäivän konsertti 
maaliskuu 2020
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• Ei ole enää järkevää tehdä 
kuten ennen.

• Innovaatiokello on jo 
käynnissä

• Pitää unohtaa  
mahdottomuudet ja nähdä 
mahdollisuudet

• ”Ei voi tehdä” ei ole 
vaihtoehto, ”mitä jos” on
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Mahdollisuudet
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• Pohjois-etelä 
suunnassa olevat 
huoneet.

• Jäähdytys vai 
lämmitystarve?

• Perusasiat eivät 
muutu, mutta 
mikä kaikki 
voikaan muuttua?
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Vaikutus kiinteistöjen 
suunnitteluun
• Jatkossa tekoälyn ohjaamaa
• Tekoäly vs. 100 suunnittelijaa
• Poikkeuksellista IV:tä. Isompia putkia - Entä jos 

kaikki toteutetaan viemärin kautta, sekä poistoilma 
että jätevesi?

• Esivalmistemaailma ja modulaarisuus + 
massaräätälöinti, VR-lasit asennus, 
suunnittelupöydältä – toteutukseen digitaalisesti

• Mittaaminen ja digitalisointi – AI-oppiminen 
• Rakennusten ja yksittäisten tilojen olosuhteiden 

mukautuvuus kiinteistön käyttäjän mieltymyksiin ja 
tarpeisiin tai biometristen tietojen perusteella 
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Hiilinielu-
teknologiat
• Lämmön tuotanto ilmasta 

siepatun hiilidioksidin avulla
• Mitä jos - poistoilmanvaihtoon 

asennetaan hiilidioksidin 
keräimet

CO2-siepparit



• Minidronet ja ”läpilennot” 
kanavissa/putkissa

• Maailman pienin 
kuituoptinen kamera on 
todella pieni – vain 0,457 
mm paksuisella kameralla 
räpsittiin kuvia hiiren 
verisuonen sisältä
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Yllätysten 
minimointi



• Teknologia on jo olemassa
• Laitteet yhteydessä 

toisiinsa
• IoE Internet of Everything
• IoT (Internet of Things) 

meni jo 
• Laitteet - automaattiset 

huoltokutsut
• Isoja määriä kuvaa ja 

dataa liikkuu
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5G verkon 
mahdollisuudet



• Tekniikka ja suunnittelu 
tehdään ihmistä, ei taloa 
varten

• Näytetään ja todistetaan 
asioita kuten ilmanlaatu, ei 
arvailla – ohjataan datalla ja 
tekoälyllä. Anturointi, 
mittarointi

• Tehdään olosuhteista 
houkuttelevat - design on nyt 
pintaa syvemmällä

• Tekniikka herää eloon kun 
lähestyt kotia
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Olosuhde-
tekniikkaa
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Talo säätää itse 
itseään ihmisen 
tarpeita varten
• Tiedetään mitkä tekijät vaikuttavat ihmiseen ja 

dataa löytyy: älykellot, -sormukset, -puhelimet, 
säätiedotukset, tietoa liikkumisesta, 
terveydentilasta, kalenterista + muut tekijät esim. 
psykologia, lääketiede, joiden tiedetään 
vaikuttavan ihmiseen huomioidaan 
talotekniikassa.

• Monitoroitu data ja kaikki muu saatavilla oleva 
data yhdistettynä AI-teknologiaan.

• Perinteisten lämpö, kosteus, päästöt lisäksi 
mittaaminen ja analysointi myös taudeilta 
ennalta!

IoE
Internet of 
Everything



• Tuotteet esivalmistettu. Ei 3 metrin 
kanavaa, vaan juuri oikea mitta 

• Ei turhaa logistiikkaa, tavaran 
siirtelyä tai hävikkiä

• Plug and play
• QR-koodi kertoo asennuspaikan
• Asentajalla AR-lasit, lisätty 

todellisuus
• Tietomallinnusten hyödyntäminen
• Osoittaa asennuspaikan ja 

varoittaa jos menee väärin
• Opastus äidinkielellä
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Esimerkiksi 
näin?



• Nanopinnoitteet, anturointi, 
tekoäly

• Laite lähettää itse 
huoltokutsun suoraan 
järjestelmään, tilaa 
varaosat, varaa 
kalenterista 
asennusajankohdan

• Opastaa asentajan 
paikalle AR-lasit
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Huollon 
vaivattomuutta
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Kymmenen vuotta 
on lyhyt aika

• Isolla tavalla tehtävät muutokset, jotka 
kestävät tulevaisuudessakin ja jotka 
ovat mukautuvia

• Alan uudistaminen ja 
tulevaisuusvisioiden esilletuominen ja 
analysointi

• Koko alan houkuttelevuus
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Minkälaisena haluamme nähdä 
alan tulevaisuudessa?



• Tekoäly
• Työn tekeminen muuttuu 

pelimäiseksi, kamerat 
kahteen suuntaan

• Osaajien tarve muuntautuu 
aivot narikkaan –
teknologia tukee

• Toisaalta järjestelmien 
rakentaminen ja ylläpito 
uudenlaista osaamista
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Tarve 
lähiesimies-
työlle vähenee



• Keskusteluissa puute 
asentajista

• Jatkossa tarvitaan 
enemmän koodareita ja 
tietotekniikan osaajia, 
joista jo ”paremmat alat” 
nyt jo kilpailevat

• Alan houkuttelevuuden ja 
arvon nostaminen

Palkkaus
Mielenkiintoiset tehtävät
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Taistelu 
osaajista

Mitä tarjota 
tulevaisuuden 
tekijöille?
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Liikevaihdosta yli 6% kehityskuluja
Kaksi koodaria, kehityspäällikkö ja kehitysjohtaja, 
ulkoiset konsultit
Oma työnohjausjärjestelmä SAARA, yhdeksän 
eri järjestelmää rajapintojen kautta yhdistetty
Virtuaalivarasto
Automaattikalenterointi
Robotiikkalla luetaan mm. ostolaskut, tilaukset 
kuten Tampuuri

Perustettu v. 2014

Henkilöstö n. 170

Liikevaihto 2017 4 M€

2018 6.3 M€ 

2019 10,8 M€

2020 12,8 M€ 

käyttökate viisinkertaistui.

Kasvu orgaanista.



14.4.2021 www.cervi.fi 27

Petri Valve
Toimitusjohtaja
p. 040 043 5447
petri.valve@cervi.fi

https://www.linkedin.com/in/petri-valve-59406b91/

