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Motto:  Asukkaiden turvallisuuden tunne lisää 
hyvinvointia alueella 



Tällä hetkellä mukana 

• As Oy Suursuontie 10 

• As Oy suursuontie 12 

• As Oy Suursuontie 14 

• As Oy Suursuonlaita 2 

Tilanne 

• Taloyhtiöt ovat nimenneet seuranta ja inforyhmää 1-2 jäsentä 

• Viikolla21 työryhmän jäsenet tutustuivat viiteen (5) alan toimittajaan, luodakseen kuvaa markkinoilla 
olevista  

– tuotteista,  

– järjestelmistä ja  

– toimittajien antamista mahdollisuuksista 

– Eino Rantala, joka toimii projektin johtajana teki jokaisesta käynnistä muistion 

• Kävimme seuraavien toimittajien luona 
– RCO/Electrolux 

– FINELEC 

– HAARNIO 
KODINPORTTI 

– ONE4ALL 

 



Toimittajien lähettämästä materiaalista analysoidaan ja valmistetaan  
- Tarjouspyyntöasiakirjat 
- Tilaajakohtainen teknologia infopaketti, joka sisältää 

- Palvelukuvauksen (Info- ja varaus) 
- Yleistä 
- Asukaslista 
- Ilmoitusnäkymä 
- Asukkaan omat sivut 
- Järjestelmä ja teknologia  
- Käyttö- ja huoltovaatimukset 
- Yhteistoiminta muiden rakennuksen älyjärjestelmien kanssa 

 
Yhteistoiminta 
- Materiaalin analysoinnin jälkeen pidetään yhteistyökokous, jonka tavoitteena on löytää yhteinen 

toimintamenetelmä  
- Eri menetelmien hyväksyminen tapahtuu aina talokohtaisesti hallitustasolla ja yhtiökokouksissa 
- Tarjouspyyntöasiakirjojen perustat tehdään yhdessä siten, että tarjoukset ovat mahdollisimman 

vertailukelpoiset 
- Jätetyt tarjoukset kertovat syntyvät kustannukset 
- Kustannukset hyväksytään yhtiökokouksissa 
- Jättää keväällä 2017 ja toteutus sen jälkeen keväällä 2017 
Aikataulu 
-  Tavoitteena on, että tilaukset voidaan  

 



Turvallisuus taloyhtiön strategisen suunnittelun ympäristössä 
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Hankesuunnittelu 

Suunnittelu 

Urakan valmistelu 

Urakan toteutus 

Takuuajan tehtävät 

Hankevalmistelu 

Linjasaneerauksen 

suunnittelu- ja 

toteutusprosessi 

Käyttö ja ylläpito 
- elinkaari 

Teolliset 
saneerausmenetelmät 

Teolliset 
saneeraustuotteet 

 Rakennusautomaatio 

Talotekniikka 

Taloyhtiöiden turvallisuus ja alueellinen 
yhteistoiminta  
-  Viestintä avainasemassa  



Turvallisuus, tilojen varaaminen ja infotaulut tämän päivän paleluilla ja tuotteilla 

1.  Ovipuhelinjärjestelmä 

4. Palo- ja murtohälytys 

6.  Hallinnolliset tiedotteet 3.  Varausjärjestelmä 

5.  Informaatio 

2.  Kulunvalvonta 

Vartiointipalvelut 

Käyttöliittymä  voi olla infotaulussa, asukkaan tietokoneella, mobiilisti tai kuten tänä päivänä.  Viestintä 
etäkäyttöisesti. 



 
 
Turvallisuuden kehittymisen ja yleistymisen taustalla on yhteiskunnallisia, teknisiä 
ja taloudellisia tekijöitä.  
 
Yhteiskunnallisia tekijöitä ovat mm. 
 kaupungistuminen eli kaupunkien tiivistyminen ja väestömäärän kasvaminen ja 

tulevaisuuden epävarmuustekijät 
 väestön arvomaailman muuttuminen, joka vaikuttaa mm. asumistottumuksiin 

sekä lisäävästi asumisympäristöön kohdistuviin vaatimuksiin 
 rakennusten ja asumisen turvallisuus ja terveellisyys 
 Vuorovaikutussuhteet ja muut ihmiset sekä sosiaalinen kontrolli 
 Ympäristön piirteet ja ympäristösuunnittelu ja liikennevaarat asuinalueella 
 Häiriökäyttäytyminen (taloyhtiöiden antamat selkeät toimintaohjeet) 
 



 
Teknisiä tekijöitä ovat kehittyvät tieto-, sähkö-, 
rakenneteknologiat kuten esim.  
tieto- ja viestintätekniikka 
Internet ja IP-teknologiaan perustuvat mobiiliratkaisut  
sensoriteknologia ja robotiikkaa  
nanoteknologia ja muu materiaali- ja tuoteteknologia 
Oviympäristöjärjestelmät (lukitus) 
 
 



Kiinteistö- 
automaatio, 
 mittaus- ja  
Ohjaus-  
järjestelmät,  

Energian tuotto- ja 
siirtojärjestelmät 

Talotekniset järjestelmät    
(LVIS, palo, oviympäristö  

Järjestelmät 

 Rakennetekniset 
järjestelmätja komponentit 

Kiinteistön tietojärjestelmät, tietomallinnus 

TALOYHTIÖ JA SEN PALVELUTARJONTA 

ÄLYKÄS ASUINALUE – SMART CITY BIG DATA 

BIG DATA 

ÄLYKKÄÄN ASUINALUEEN YMPÄRISTÖÖN KUULUU MYÖS TURVALLISUUS 


