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V
arsinaisen tulipalon ai-
heuttamien suorien ta-
loudellisten ja inhimil-
listen vahinkojen lisäksi

sammutustyön sivuvaikutuksena
on usein myös huomattavan suu-
ret välilliset vahingot. Esimerkik-
si jouduttaessa rikkomaan seiniä
ei tiedetä kriittisten tietoliikenne-
kaapeleiden eikä hengenvaarati-
lanteita mahdollisesti aiheuttavi-
en sähkökaapeleiden sijaintia. Li-
säksi runsas vedenkäyttö voi aihe-
uttaa vaaratilanteita.

Pelastusorganisaation toimin-
taa voidaan tehostaa, mikäli palo-
tilanteessa on käytettävissä ajan-
tasaista tietoa rakennuksesta, sen
varustuksista ja käyttäjistä. Ky-
seistä tietoa on olemassa hajal-
laan rakennuksen eri tietojärjes-
telmissä, mutta tietoa ei ole integ-
roitu toimintaa tukevaksi järjestel-
mäksi.

Projektin johtaja Harri Lassila
SCC Viacon Oy:stä kertoo, että
PARK-hankkeen tavoitteena on ke-
hittää uusiin informaatioteknolo-
gioihin pohjautuvia tuote- ja tek-
nologiaratkaisuja, jotka mahdol-
listavat tulipaloihin liittyvien va-
hinkojen minimoimisen. Tämä saa-
vutetaan, kun pelastustyötä voi-
daan nopeuttaa tuottamalla pelas-
tusorganisaatiolle pelastustilan-
teessa tarvittavaa ajantasaista, ra-

Pelastusajoneuvoon
raportoiva kiinteistö (PARK)

kennukseen liittyvää täsmätietoa.
“Tällaista tietoa on esimerkiksi

tieto palon sijainnista, hyökkäysrei-
teistä, vaarallisten aineiden sijain-
nista, tulvimisvaarallisista tiloista,
hengenvaarallisia tilanteita mah-
dollisesti aiheuttavien sähkökes-
kusten ja muuntajien sijainnista,
suojeltavista kohteista, olosuhteis-
ta palopaikalla, rakenteista, talo-
tekniikan reitityksistä, pääsuluista
ja -kytkimistä sekä talotekniikan
vaikutusalueista. On ensiarvoisen
tärkeää, että tieto on oikeaa ja ajan-
tasaista”, Lassila sanoo.

Kiinteistötieto usein hajallaan
Suomessa on tuotettu atk-pohjai-
sia kiinteistötietojärjestelmiä 90-
luvun alkupuolelta alkaen. Kun
kiinteistöjärjestelmät tulivat mark-
kinoille, oli hankintapäätöksen ta-
kana usein jokin yksittäinen tarve,
esimerkiksi tilahallinta ja huoltokir-
ja. Organisaatioiden kiinteistöstra-
tegioita pyrittiin ratkaisemaan kiin-
teistöhallinnan osa-alueiden kaut-
ta ja tämä johti siihen, että pahim-
massa tapauksessa organisaatioil-
la oli, ja on vieläkin, käytössään
useita järjestelmiä, joilta puuttuu
yhteinen tietokantaratkaisu. Sama
tieto sijaitsee useammissa tiedos-
toissa ja ylläpito muodostuu käy-
tännössä mahdottomaksi.

Kiinteistön kuvadokumentit

mielletään usein erilliseksi asiaksi
ylläpitotoiminnassa ja niiden tuot-
tamiseen ja ylläpitoon on kiinnitet-
ty huomiota järjestelmällisesti vas-
ta 2000-luvulla. Lassilan mukaan
rakennustietojen ylläpito on hanka-
linta toteuttaa julkishallinnon ra-
kennuskohteissa, joiden käyttäjäor-
ganisaatiot ja omistussuhteet ovat
vaikeasti hallittavissa dokument-
tien ylläpitoa ajatellen.

Yksi selitys asialle on, että doku-
menttien tuottaminen maksaa, nii-
den ylläpito maksaa ja kummankin
osa-alueen oikea toiminta edellyt-
tää ammatti-osaamista. Syntyneitä
kustannuksia ei välttämättä mielle-
tä osaksi kiinteistön elinkaarta. In-
vestoinnit ylläpitoon tulevat kui-
tenkin takaisin järkevämpänä tapa-
na hallinnoida kiinteistöjä, mistä
on lukuisia hyviä esimerkkejä.

“Oikein toteutettu kiinteistöjoh-
taminen sekä elinkaaren hallinta
huomioivat myös kiinteistödoku-
menttien sekä niihin liittyvien ra-
kennusten perustietokantojen sau-
mattoman yhteenliittymisen ja yl-
läpidon.”

“Uusissa, 90-luvun puolivälin jäl-
keen käyttöönotetuissa rakennuk-
sissa nämä asiat on kohtuullisesti
otettu huomioon, mutta koko ra-
kennuskantamme (jonka arvo noin
400 miljardia euroa ja joka työllis-
tää välillisesti noin 500.000 henki-

löä) muodostuu suurimmaksi
osaksi aiemmin rakennetuista
kohteista, joiden kiinteistötietojen
ylläpito ei ole ajan tasalla.”

Onnettomuustilanteessa
saatava tieto vähäistä
Rakennuksissa sattuu 5-10 viran-
omaistoimenpiteitä vaativaa va-
hinkotapausta päivässä. “Luku ei
tunnu suurelta, mutta tapausten
mahdolliset seuraukset kosketta-
vat pahimmillaan välillisesti mei-
tä kaikkia, joten asiaan täytyy suh-
tautua vakavasti.”

“Onnettomuustapahtumassa
tänä päivänä kiinteistöistä saata-
vissa oleva tieto on todella vähäis-
tä. Lähes jokaisesta kiinteistöstä
saadaan aikaiseksi rakennusval-
vontaviraston tiedot sisältävä koh-
dekortti, mutta usein se jää aino-
aksi dokumentiksi, jonka avulla pe-
lastustöistä vastaavan ammattilai-
sen pitää tehdä päätökset, miten
kohteessa toimitaan.”

“Vaikka meillä on kehitetty ns.
älytaloja, ei niiden tietoja kyetä
hyödyntämään täysipainoisesti
onnettomuustilanteessa. Olen
seurannut hälytyskeskusten toi-
mintaa useissa yhteyksissä, mm.
PARK-hankkeen suunnitteluvai-
heessa ja voin sanoa, että älytalot
eivät raportoi tänä päivän itses-
tään”, Lassila toteaa.

Tulipalon sammutustilanteessa joudutaan yleensä tekemään nopeita ratkaisuja ilman tarkempaa
tietoa kiinteistöstä. Pelastusorganisaation toimintaa voidaan tehostaa ja vahinkoja vähentää, jos
palotilanteessa on käytettävissä ajantasaista tietoa rakennuksesta, sen varustuksista ja käyttäjis-
tä. Meneillään olevan PARK-hankkeen tavoitteena on integroida nyt hajallaan oleva tieto pelastus-
toimintaa tukevaksi järjestelmäksi.

Liisi Vähätalo
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Yksittäinen tieto vain
yhdessä paikassa
Viatekissa on kehitetty kiinteistö-
tietojärjestelmiä sekä tuotettu ja
ylläpidetty niiden tietosisältöä 10
vuoden ajan. Kiinteistötietojärjes-
telmän rungon muodostaa ylläpi-
dettävä Oracle-pohjoinen kiinteis-
törekisteri. Sitä hallinnoidaan käyt-
töliittymillä, jotka valitaan tehtä-
vän mukaisesti. Ylläpitotyökalut
muodostuvat rakennusten kuvatie-
touden osalta AutoCad-pohjaisis-
ta työkaluista ja alfanumeeerisen
sekä raportointityökalujen osalta
Microsoft Acces-työkaluista.

Tärkeimmäksi käyttöliittymäksi
on muotoutumassa web-pohjai-
nen selainkäyttöliittymä. Se mah-
dollistaa tiedon jakamisen halli-
tusti koskemaan vaikkapa koko
kiinteistössä toimivan henkilöstön
(turvallisuussuunnitelmat, poistu-
mistiet, vikailmoitukset ym.) sekä
muut kiinteistötietojen parissa toi-
mivat tahot (suunnittelu, huolto,
isännöinti ym.)

Jokainen yksittäinen tieto on jär-
jestelmässä vain yhdessä paikassa
ja tämä mahdollistaa hajautetun,
toimenkuviin sidotun ylläpitorat-
kaisun.

Kiinteistötietojärjestelmän käyt-

täjät ovat pääosin valtakunnalli-
sesti merkittäviä kiinteistönomis-
tajia liikekiinteistöjen, teollisuu-
den, kaupan sekä terveydenhoidon
aloilta.

Osa järjestelmän kehityksestä
on tapahtunut Tekesin teknologia-
ohjelmien kautta. Myös PARK-
hanke kuuluu vuonna 2002 aloitet-
tuun CUBE-teknologiaohjelmaan.

Talotekniikan
teknologiaohjelma CUBE
Vuosina 2002-2006 toteutettavan
CUBE-ohjelman tavoitteena on
saada ajan- ja tarpeenmukaiset
tilat käyttäjille sekä elinkaariedul-
lisista ja toimivista tiloista lisäar-
voa kiinteistöjen omistajille. Oh-
jelman avulla kehitetään kansain-
välisesti kilpailukykyisiä talotek-
niikkaan tukeutuvia palvelutuot-
teita.

Ohjelman projektit keskittyvät
teemoihin e-info, energia ja elin-
kaari. Kiinteistön e-info muodos-
taa palvelualustan, joka yhdistää
viestintäverkon välityksellä kiin-
teistön ja siihen liittyvien tilojen
tekniset palvelut, järjestelmät ja
laitteet toiminnalliseksi palvelu-
kokonaisuudeksi. Teknologiaoh-
jelma hyödyntää tieto-, viestintä-

, automaatio- ja anturiteknologian
suomat mahdollisuudet talotek-
niikan palveluiden kehittämiseksi.

Elinkaariedullisuus on nouse-
massa talotekniikkainvestointeja
koskevan päätöksenteon pohjaksi
ennen kaikkea pitkäjänteisessä
kiinteistöliiketoiminnassa ja julki-
sessa kiinteistönhallinnassa

PARK-hanke etenee
yhteistyössä
PARK-hankkeen kokonaisvastuu
on SCC Viacon Oy:llä. Hankkeen
tutkimusosuuden toteutuksesta
vastaa VTT Rakennus- ja yhdyskun-
tatekniikan osasto. Lassila kertoo,
että SCC Viatek Oy on tehnyt yh-
teistyötä kiinteistötietojärjestel-
mien kehittämisessä VTT:n talotek-
niikan osaston kanssa jo useam-
man vuoden ajan.

Hankkeen pilot-rakennusten
omistajina ovat Nordea Suomi
Henkivakuutus Oy, Fortum Oyj,
Stockmann Oyj, YLE ja Oulun yli-
opistollinen sairaala. Palo- ja vies-
tintätekniikkayrityksistä mukana
ovat Esmi Oy, Securitas Tekniikka
Oy, Marioff Corporation Oy, Suo-
men Erillisverkot Oy ja TeliaSone-
ra Finland Oyj. Vakuutusyhtiöitä
edustaa Vakuutusyhtiöiden kes-

kusliitto ja viranomaistahoja Hel-
singin pelastuslaitos ja Hätäkes-
kuslaitos.

Hankkeessa kehitettävät atk-työ-
kalut ja menetelmät tulevat ole-
maan avoimia. Tavoitteena on luo-
da Suomeen kattava palotietokan-
ta, jota kaikki kiinteistönomistajat
voivat hyödyntää ja toteuttaa
omissa kiinteistöjen ylläpitostrate-
gioissaan. Hankkeen myötä tuote-
taan entistä turvallisempia kiin-
teistöjä sekä uusia menetelmiä
kiinteistötiedon ylläpitoon, ja kiin-
teistön omistajille paremmat työ-
kalut ennaltaehkäisevän turvakult-
tuurin edistämiseksi.

Hanke aloitettiin keväällä 2003
ja se valmistuu 2005 kesäkuussa,
jolloin hankkeen tulokset testataan
todellisissa olosuhteissa kaikkien
hankkeen osapuolten toimesta.

Lisätietoja hankkeesta www.tekes.fi/
ohjelmat/talotekniikka.

Pelastustoimintaa tukevan järjestelmän rakenne.


