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Mikä on pilvipalvelu?
Pilvipalvelut on toimintamalli, joka mahdollistaa 
vapaan pääsyn vapaasti konfiguroitaviin ja 
skaalautuviin tietotekniikkaresursseihin, jotka 
voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
helposti ja nopeasti.

Viisi ominaisuuspiirrettä pilvipalveluille: 

• nopea joustavuus

• resurssien yhteiskäyttö

• Itsepalvelullisuus

• Päätelaiteriippumattomuus

• tarkka resurssien käyttö ja valvonta

http://fi.laovirtualisointi.wikia.com/wiki/Pilvipalveluiden_määritelmä
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Etäseuranta ja -ohjaus
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• Suurissa kiinteistöissä käytössä aina

• Hyödynnetäänkö kaikkea potentiaalia?
– Suunnitteluvaiheen datan ja käytön datan yhdistäminen

– Simulointien kalibrointi => rakennuksen toiminnan ennakointi

– Saako suunnittelija palautetta?



Etäseuranta ja -hallinta
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• Pientaloissa käyttö kohtuullisen harvinaista
– Korkea hinta

– Saadut hyödyt koettu vähäisiksi

– Palvelujen puuttuminen

• Etäohjaus sisäänrakennettuna LVI tuotteessa
– Haasteena kokonaisuuden hallinta

– Kustannustehokkain ratkaisu ohjelmistorajapintojen (API) kautta



NIBE Uplink API
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NIBE Uplink API
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• Olisiko LVI-suunnittelijalle hyötyä koodaamisen 
osaamisesta?

• Pitäisikö koodareille opettaa LVI perusteet?



Miksi käyttää 
pilvipaveluja?
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Miksi tilaajan kannattaa käyttää pilvipalveluita?
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• Mukavuus
– Poikkeamiin reagointi nopeampaa

• Kustannustehokkuus
– Energiankulutuksen hallinta

– Ylläpidon kustannusten hallinta

• Energiatehokkuus
– Vastaaminen muuttuneisiin tarpeisiin

– Hienosäätö historiatietojen avulla

• Turvallisuus
– Tieto laitteiston toiminnasta reaaliajassa

– Tieto mahdollisista häiriöistä



Miksi urakoitsijan kannattaa käyttää pilvipalveluita?
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• Toiminnan varmistaminen
– Tieto laitteiston toiminnasta reaaliajassa

– Historiatiedot toiminnasta

– Tiedot mahdollisista häiriöistä

• Kustannustehokkuus
– Poikkeamiin reagointi nopeampaa

– Vastaaminen muuttuneisiin tarpeisiin

– Järjestelmän hienosäätö

• Asiakaspalvelu ja takuu
– Mitä urakoitsija on luvannut toimittaa?

– Miten urakoitsija varmistaa toimituksensa 
laadun?



Miksi tavaran toimittaja haluaa että pilvipalveluita käytetään?

2019-02-12

• Toiminnan varmistaminen
– Tieto laitteiston toiminnasta reaaliajassa

– Historiatiedot toiminnasta

– Tiedot mahdollisista häiriöistä

– Ongelmien ratkaiseminen helpompaa

• Kustannustehokkuus

• Asiakaspalvelu ja takuu



Mitä suunnittelija voisi hyötyä pilvipalveluista?
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• Toiminnan varmistaminen
– Tieto laitteiston toiminnasta reaaliajassa

– Historiatiedot toiminnasta

– Tiedot mahdollisista häiriöistä

– Ongelmien ratkaiseminen helpompaa

• Kustannustehokkuus

• Palautteen saaminen ja 
oman osaamisen 
parantaminen



Dataa täytyy katsoa riittävän kaukaa
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• NIBE F750 
ilmanopeusanturi

• Suodattimen 
likaantumisen vaikutus 
nähtävissä



Energy Data Ecosystems
and Services - EDES
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Mistä on kysymys?
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Energiamarkkinoiden digitalisaatio tuo yrityksille sekä riskejä 
että mahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea pakottaa yrityksiä 
miettimään uusia, innovatiivisia keinoja energiadatan 
hyödyntämiseen.

https://www.vtt.fi/sites/EDES/

https://www.vtt.fi/sites/EDES/


Kuluttajakysely
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• Toteuttajana VTT

• Kysely toteutettiin web-pohjaisesti

• Kysely oli avoinna 5.11. - 9.12.2018. 

• Pienkuluttajakyselyyn saatiin 2110 vastausta
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