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Kokeilu Helsingin 
kaupungin kanssa
• Maaliskuu 2020-joulukuu 2020
• 3 Helsinkiläistä alakoulua, 3 luokkaa 

aktiivikäyttäjinä + opettajat kouluista
• 2 BIM mallia, yhdestä ei mallia

• Tyypillistä, ettei ole mallia
• Playsignin järjestelmä

• Valmiiksi yleiskäyttöinen, on 
hyödynnetty muissa kiinteistöissä

• Yhteiskehittäminen oli tavoitteena-
korona hankaloitti



Järjestelmän 
esittely









Mitä on opittu tähän 
mennessä?



Käyttäjät ja käyttö

• Tarve: Oppimateriaaleja opetuksen tueksi 
järjestelmän lisänä

• Datan laatu kriittisempää kuin silloin kun 
esitetään ammattilaisille:

• Olosuhteet - Sisäilma herkkä aihe
• Kaksikielisyys: Pilottikohteissa monet 

osasivat englantia paremmin kuin suomea
• Tulevaisuudessa järjestelmään tarvitaan 

historiatiedot
• Lapset hyvin tarkkoja ja vaativia käyttäjiä, 

osaavat käyttää digikaksosta (pelilogiikka)
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Turvallisuusnäkökulmat

• Digitaalinen kaksonen ongelmallisempi 
turvallisuuden kannalta: geometria

• 3D-mallista pois esim. valvontakamerat
• Salasanasuojaus toteutettu
• AD-kirjautuminen tulevaisuudessa paras 

ratkaisu oppilaille
• Ns. pääkatkaisija tarpeen, että saadaan 

nopeasti pois linjoilta, jos tarvetta
• Tarve: kaupunkitasoinen linjaus 

tiedonjakoon (ettei aina tapauskohtaisesti 
tarvitse päättää tätä)



Datayhteydet ja laatu

• Datayhteydet eivät ole vielä riittävän 
luotettavia, datakatkoja mm.

• Huoltotauot, häiriöt
• Kehittämistoimet (RAU)
• Palomuurit
• Anturidatan kulku

• Anturidatasta löytynyt virheitä, 
visualisointi tuo ne esiin helposti, tämä 
on tosi hyvä juttu

• Datakatkosten korjaaminen on hankalaa, 
kun datan ketju on pitkä
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Tekninen toimivuus

• Digikaksonen vaatii reippaasti 
koneilta (vrt. yhteiskäyttökoneet)

• Malleja pitää optimoida ja esim. 
ovenkahvoja ja ikkunoita kevennetty

• Nuukan REST api rajapinta ei tehty 
visualisoinnin käytöstä luokassa 
aiheuttamaan jatkuvaan kyselyyn –
kehitystarve, helppo ratkaista

• BIM mallien hankinnan vaatimuksissa 
visualisointi kannattaa ottaa 
huomioon tulevaisuudessa
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Energian tavoitteet

• Riittämättömiä käyttäytymisen 
vaikutuksen havaitsemiseen:

• energiankulutuksen datayhteydet (data 
purskeena)

• mittarointitavat pilottikohteissa (ryhmittely 
esim. ”sektori 1” vs. ”valaistus”)

• päivittymistaajuus (viive pari päivää)
• Ei ole motivoivaa, jos ei näe oman 

käyttäytymisen vaikutusta kulutuksessa, 
mutta se ei ole vielä mahdollista (näissä 
pilottikohteissa)

• Energiavisualisointi vaatii kehitystä
• Tavoitteiden asetanta energiasta 

hankalaa › korona + ilmanvaihto
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Vaikuttavuus

• Toteutettu: Alku ja loppukyselyt
• Palautekyselyitä myös käytön aikana –

kehitystä palautteen pohjalta
• Vaikuttavuusarviointi yhä kesken, tehty parille 

luokalle vasta
• Oppilaista 62 % arvioi, että tietämys kasvanut, 

mutta tulokset vaativat vielä tulkintaa
• Järjestelmä tekee energiasta 

kiinnostavamman, mutta oppiminen ja 
ymmärtäminen vaativat kehitystä, että opitaan 
oikeita asioita

• Pelkkä energiatieto riittävä alakoululaisille, nyt 
helposti esim. lämpötilat ja lämpöenergia 
menivät sekaisin. Olosuhdetiedon voi ehkä 
jättää vielä pois
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Energia on vaikea aihe – Mahtavaa, 
että voitiin tehdä seurantaa omasta 

rakennuksesta. Oli tosi kiva juttu 
kaiken kaikkiaan! Hienoa, että 

tuollaisia tehdään! 

Johanna - Luokanopettaja

”



Yhteystiedot

• Toni Alatalo, Playsign Oy – toni@playsign.net

• Emma Berg, Helsingin kaupunki – emma.berg@hel.fi
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