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SUOMEN
T E KO Ä LY K I I H D Y T TÄ M Ö
Suomen Tekoälykiihdyttämö auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä.
Fasilitoimme kiihdyttämöjaksoja, joissa mukana olevat organisaatiot
kehittävät kykyään viedä tekoälyratkaisuja tuotantoon nopeammin ja
liiketoiminnan kannalta merkityksellisemmin.
Kiihdyttämöjaksot rakentuvat yritysten tarpeiden pohjalta yhteisten
teemojen ympärille. Yhdistävänä teemana voi toimia yleiskäyttöinen
teknologia, jota useat organisaatiot voivat hyödyntää, kuten esimerkiksi
puheentunnistus (josta opas ladattavissa täältä) tai chatbotit (opas
julkaistaan 9.4.2020). Yhdistävä teema voi olla myös jaksoon mukaan
lähtevien yritysten samankaltainen tilanne, kuten tämän oppaan
taustalla olevassa Tekoälyn perusteet -kiihdyttämöryhmässä.

LUPAUKSEMME:

1

Organisaation kyky oppia nopeutuu

2

Ymmärrät, mitä tekoälyn tuotantoon vieminen vaatii

3
4

Vältät yleisimmät virheet ja pääset jakamaan
onnistumiset ja opit ryhmässä

Suomen Tekoälykiihdyttämö
on yhteishanke Työ- ja
Elinkeinoministeriön,
Teknologiateollisuuden ja

Voit luottaa, että palveluntarjoajat ovat neutraalin tahon

Silo.AI:n välillä.

hyväksymiä ja edustavat Suomen parhaimmistoa.

Haluatko työskennellä kanssamme? Palveluntarjoajat, tutkijat ja
soveltavat organisaatiot ovat kaikki tervetulleita. >> Ole yhteydessä.
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T E KO Ä LY S U O M E S S A
Suomessa oli Tekoälykiihdyttämön tekemän selvityksen mukaan
vuonna 2019 hieman yli tuhat yritystä, jotka kehittävät ja hyödyntävät
tekoälyä. Se on noin 2,4 prosenttia kaikista yli viiden hengen
yrityksistä. Luku on suurempi, jos laskuihin otetaan mukaan kaikki
pienimuotoisia tekoälykokeiluja tehneet yritykset, mutta kaiken
kaikkiaan suomalaisyritysten hitaus tekoälyn hyödyntämisessä on
huolestuttavaa ja yllättävää.
Miksi pitäisi olla huolissaan? Liikkeellelähdön hitaus ei koske vain
tekoälyä, vaan paljon laajemmin yritysten halua uudistaa toimintojaan
digitalisaation keinoilla. Yritysten ja yhteiskunnan digitalisaatiota
kartoittavissa tutkimuksissa on nähtävissä samankaltaisia trendejä
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Digibarometri: Vaikutukset
(kaikki sektorit).
Digin vaikutuksissa Suomi on vasta
kuudes Yhdysvaltojen, EteläKorean,
Alankomaiden, Tanskan ja Ruotsin
jälkeen. Brasilia, Italia ja Venäjä
ovat peränpitäjinä.

Kuva 1: Digitalisaation vaikutukset
Suomessa eivät vastaa niitä hyviä
edellytyksiä, jotka meillä on.
(Digibarometri 2019)

– Suomella on hyvät edellytykset (infrastruktuuri, koulutustaso jne.),
mutta

edellytyksiin

Esimerkiksi

Etlan

vuonna, kuin ne, jotka vielä miettivät ensimmäistä askeltaan. Liikkeessä

havaittavissa,

että

olevat yritykset myös jatkuvasti kiihdyttävät tahtiaan ja oppivat uutta.

digitalisaation vaikutukset Suomen talouskasvuun ovat jäämässä

Hypen tai seuraavankin hypen laantumista rauhallisesti odottavat

verrokkimaista jälkeen. Sitran yritystutkimuksessa todettiin, että

puolestaan pysyvät oppimisen suhteen paikallaan, jäävät takamatkalle,

suomalaisten

eivätkä ehkä tule koskaan saavuttamaan niitä kansainvälisiä ja

Digibarometrin

nähden

vuoden

yritysten

2019

heikot

tulokset.

tuloksista

asenteet

on

digitalisaatiota

kohtaan

ovat

negatiivisemmat kuin muissa Euroopan maissa ja tämä näkyy myös

kotimaisia kilpailijoitaan jotka lähtivät liikkeelle ajoissa.

siten, ettei digitalisaatioon investoida.
Tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä tulisi ajatella enemmän jatkuvana
Kansalaisten arkisen tietotekniikkaosaamisen yhteydessä puhutaan

oppimisprosessina kuin pistemäisinä investointeina. Tekoälyprojektien

usein digitaalisesta kuilusta, joka jakaa osaajia ja digiasioista syrjään

kannattavuutta punnittaessa tulee myös huomioida ymmärryksen

jääneitä yhä kauemmas toisistaan. Sama kahtiajakautuminen on

lisääntyminen ja oppiminen sekä

nähtävissä yrityksissä.

Suomen Yrittäjien tekemän tutkimuksen

kilpailukykyyn – Return on Learning (ROL) onkin monessa mielessä

mukaan ne yritykset, jotka ovat jo investoineet digitalisaatioon, ovat

parempi tai ainakin tärkeä täydentävä mittari perinteisen investoinnin

moninkertaisella todennäköisyydellä investoimassa lisää seuraavana

tuottoasteen (ROI) rinnalla.
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niiden vaikutukset yrityksen

7

Miksi suomalaisten yritysten verkkainen tahti tekoälyn käytössä on
yllättävää? Tekoäly kiinnostaa suomalaisia. Helsingin yliopiston ja
Reaktorin toteuttaman, kansainvälistä mainetta saaneen Elements
of AI -kurssin kunnianhimoinen tavoite oli saada yksi prosentti
suomalaisista perehtymään tekoälyn perusasioihin. Avoin ja ilmainen
kurssi lanseerattiin toukokuussa 2018, ja se rikkoi tämän tavoitteen
jo neljän kuukauden kohdalla. Nyt jo yli 100 000 suomalaista on
tutustunut tekoälyn perusteisiin kurssilla.
Elements

of

AI

-kurssin

käyneitä

ja

muuten

vain

tekoälystä

kiinnostuneita henkilöitä on varmasti paljon suuremmassa joukossa
yrityksiä kuin niissä tuhannessa, jotka ovat jo tarttuneet toimeen.
Monessa yrityksessä on siis jo henkilöitä, jotka voisivat käynnistää
oman organisaationsa oppimisprosessin tekoälyn alueella. Suurella
todennäköisyydellä sinä, joka luet tätä opaskirjaa, olet juuri tällainen
henkilö. Siinä, missä Elements of AI on menestyksekkäästi skaalannut
tekoälyn perusteita laajalle, pyrkii tämä opas kertomaan tekoälyn
perusteista organisaatioiden näkökulmasta. Se toimii tukimateriaalina
niille, jotka omassa yrityksessään ovat ensimmäisten innostuneiden
joukossa.
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TÄMÄ OPAS KERTOO TEKOÄLYN
PERUSTEISTA ORGANISAATIOIDEN
NÄKÖKULMASTA JA TOIMII
TUKIMATERIAALINA NIILLE,
JOTKA OMASSA YRITYKSESSÄÄN
OVAT ENSIMMÄISTEN
INNOSTUNEIDEN JOUKOSSA .
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Kyselyn mukaan suuri osa KIRA-alan yrityksistä painii vielä enemmän
ensimmäisen kuin toisen haasteen kanssa. Kokosimme KIRA-alan

YKSI TOIMIALA MURROKSESSA

toimijoista

Tämän oppaan sisältö painottuu vahvasti oppeihin ja havaintoihin,
jotka

on

tunnistettu

Tekoälykiihdyttämön

Kiinteistö-

ja

rakentamisalalle (KIRA) suunnatussa kiihdyttämöjaksossa. Alana KIRA
on digitalisaatiokehityksen ja tekoälyn soveltamisen näkökulmasta
mielenkiintoinen: kooltaan ja vaikutuksiltaan jättimäinen mutta
tuottavuuskehitykseltään heikko. Kasvu on hidasta ja tutkimus- ja

Tekoälyn

perusteet

-kiihdyttämöryhmän.

Ryhmässä

löydetyt ja tässä oppaassa esitetyt havainnot palvelevat kuitenkin
tekoälykehityksen alussa olevia organisaatioita alasta riippumatta.
Alkuvaiheen haasteet ovat hyvin samankaltaisia: perusymmärryksen
kerryttäminen, ideoiden keruu ja arviointi, oikeanlaiset realistiset
odotukset, organisaation sisäinen myyntityö ja organisoituminen
sekä yhteisen kielen löytäminen.

kehitysinvestoinnit matalia. Ulkopuolisin silmin kyse on haastavasta
kierteestä: olisi

uudistuttava nopeasti, mutta helppoja ja halpoja

keinoja ei välttämättä ole saatavilla.
Kesällä 2019 Suomen Tekoälykiihdyttämö ja KIRAHub selvittivät
tekoälyn soveltamisen tilannetta kiinteistö- ja rakentamisalalla
Suomessa. Neljäkymmentä alan yritystä jakoi näkemyksensä alan

TEKOÄLYN HYÖDYNTÄMISESSÄ
ON KAKSI SELKEÄÄ KYNNYSTÄ:

tekoälytilanteesta ja lisäksi tapasimme ja haastattelimme vastanneiden
joukosta useampaa organisaatiota. Alan yritysten kyvykkyydet tekoälyn
hyödyntämisessä eroavat toisistaan merkittävästi. Edelläkävijät ovat
keränneet ja kehittäneet omia datavarantojaan ja niiden päälle on

1) liiketoimintamahdollisuuksien
ymmärtäminen ja

jo rakennettu toimivia tekoälyratkaisuja. Valtaosa alan yrityksistä on
kuitenkin vasta tekoälymatkansa alussa.

2) tekoälyratkaisujen vieminen

Tekoälykiihdyttämön toiminnassa on jo aiemmin huomattu, että KIRA-

kokeiluista laajempaan käyttöön.

alaa laajemminkin tekoälyn hyödyntämisessä on organisaatioilla
yleensä kaksi selkeää kynnystä:
1) tekoälyn liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen ja
2) tekoälyratkaisujen vieminen kokeiluista laajempaan käyttöön.
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ja paljon enemmän aikaa kuluu kaikkeen ympärillä olevaan:
datan määrittelyyn ja keruuseen, datan siivoamiseen ja muuhun
työstämiseen, integraatioihin jne. Monen organisaation ensimmäinen

Arkikäytössä analytiikalla, koneoppimisella, tekoälyllä ja tukiälyllä

havainto onkin, että käsillä olevaan ongelmaan on harvoin tarjolla

tarkoitetaan suunnilleen samaa asiaa. Tämä on johtanut siihen, että

valmiita avaimet käteen-ratkaisuja. Dataurakka on usein vahvasti

määritelmiä on yhtä paljon kuin tieteenharjottajia. Edellä mainituilla

organisaatiokohtainen.

määritelmillä ei kuitenkaan ole juuri väliä, kun ilmiötä tarkastelee
suurempien linssien läpi: tekoäly on osa datan hyödyntämistä (ja

Koneoppiminen on siis vain pieni osa käytännön tekoälyratkaisuja ja

digitalisaatiota). Tekoäly on tällä hetkellä pinnalla, mutta keskustelu

organisaatiotasolla tekoälyä tulisi katsoa vielä suurempien kehysten

laantuu sitä mukaan kun erinäiset ratkaisut arkipäiväistyvät.

läpi. Ratkaisut vaativat laki- ja sopimusosaamista, taustalla toimivien
prosessien perkaamista, henkilökunnan sitouttamista ja perehdystä

Kun tekoälyn kanssa lähdetään liikkeelle, on tavallista, että asiaa

uuteen sekä joissain tapauksissa jopa liiketoimintamallien muutosta.

tarkastellaan

jolloin

Kun kaiken tämän laittaa yhteen, saadaan tekoälyn soveltamisen

teknologiasta, datasta, algoritmeistä ja koneoppimismalleista tulee

suuri kuva, joka on paljon muutakin kuin teknologiaa, dataa tai

helposti itseisarvo. Todellisuudessa hyvin pieni aika kehitystyössä

laskentatehoa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun tekoälyä

menee varsinaisen koneoppimismallin tai koodin kehittämiseen

ei tarkastella irrallisena ilmiönä, vaan tuodaan osaksi organisaation

mustavalkoisesti

“tekoälylinssien

läpi”,

ydinprosesseja ja normaalia tuotekehitystä.

Konfiguraatiot

Datan
keräys

Resurssoinnin
hallintajärjestelmät

Datan
tarkastus ja
työstäminen

ML

Koneoppimismallit ja koodi

Kone
resurssien
hallinta

Monitorointi
Palveluinfrasturktuuri

LIIKETOIMINTAMALLIT
JA PROSESSIT

JURIDIIKKA JA
SOPIMUSASIAT

Analysoinnin
työkalut
Konfiguraatiot

TAUSTAPROSESSIT

Prosessihallintatyökalut

Datan
keräys

Resurssoinnin
hallintajärjestelmät

Datan
tarkastus
ja työstäminen

ML

Koneoppimismallit ja koodi

Monitorointi
Palveluinfrasturktuuri

Prosessihallintatyökalut

Kuva 2: Vain pieni osa käytännön tekoälyratkaisuista koostuu varsinaisesta
koneoppimismallista ja -koodista (kuvassa pieni musta laatikko keskellä),
kun ympäröivä infrastruktuuri puolestaan on laaja ja monimutkainen. Lähde:
Sculley et al. 2015., Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems.

Kuva 3: Tekoälyn
soveltamisen suuri
kuva organisaatiossa.
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Kone
resurssien
hallinta

Analysoinnin
työkalut

JNE.

HENKILÖKUNNAN
PEREHDYTTÄMINEN
JA KOULUTTAMINEN
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pitää ymmärtää mihin omassa liiketoiminnassa dataa, analytiikkaa,

TEKOÄLY OSANA ORGANISAATIOIDEN
NORMAALIA TUOTEKEHITYSTÄ

tekoälyä ja automaatiota voi hyödyntää. Tätä ymmärrystä ei voi

Kannattaa suhtautua varauksella sellaisiin tekoälyn myyntipuheisiin,

Onnistuneiden tuotantoon vietyjen tekoälyratkaisujen suurin ajuri ei

ulkoistaa.

joissa kahden viikon kehitystyöllä luvataan huima tehokkuuden
parantuminen. Talouslehti Forbesin julkaisemien tilastojen mukaan
Yhdysvalloissa

ainoastaan

joka

kymmenes

koneoppimisprojekti

etenee kokeiluvaihetta pidemmälle. Ei ole syytä uskoa, että Suomessa
tilanne olisi merkittävästi parempi. Syynä kokeilujen kuihtumiseen on,
että liian usein tekoälyä ajatellaan irrallisena mahdollisuutena eikä
osana päivittäistä tuotekehitystä ja ydinprosesseja. Irralliset kokeilut

ole tekoälyn asiantuntija tai datatietielijä vaan hyvä tuoteomistaja.
Tuoteomistajan (tittelistä riippumatta) on henkilö yrityksessä, jonka
roolin kuuluu tuntea hyvin liiketoiminta, tuote ja asiakkaat. Hän ei
mieti tekoälyä irrallisena mahdollisuutena vaan osana päivittäistä
tuotekehitystä ja prosesseja. Onnistuakseen tuoteomistajan pitää
ymmärtää tekoälyn perusteet.

jäävät usein elinkaareltaan lyhyiksi ja vaikutuksiltaan pieniksi.
Organisaation

ydintoiminnot

ovat

tekoälyn

näkökulmasta

ne

kaikkein kiinnostavimmat. Syy on yksinkertainen: on huomattavasti
helpompaa automatisoida tai lisätä älykkyyttä olemassa olevaan
kuin toisin päin. Tämän takia asteittaiset, hallitut parannukset, kuten
tehokkaampi varastonhallinta tai tarkempi laadunvalvonta ovat hyviä
kehityskohteita.

ONNISTUNEIDEN TUOTANTOON
VIETYJEN TEKOÄLYRATKAISUJEN
SUURIN AJURI EI OLE TEKOÄLYN
ASIANTUNTIJA TAI DATATIETIELIJÄ
VAAN HYVÄ TUOTEOMISTAJA .

Tekoälyratkaisujen toteuttaminen vaatii erikoisosaamista, kuten
vaikka kieliteknologioiden osaamista, jota organisaatiossa harvoin
on. Osaamisen puute tarjoaa helpon syyn olla aloittamatta tekoälyn
hyödyntämistä. Kyse on kuitenkin hahmotusvirheestä: ei leipomo
tarvitse parasta uunin rakentajaa palkkalistoilleen, se tarvitsee
parhaan leipurin. Jos uuni hajoaa, paikalle kutsutaan korjaaja. Vasta
sitten kun leipomossa on tarpeeksi uuneja, kannattaa miettiä oman
korjaajan palkkaamista. Sama sääntö pätee myös tekoälyratkaisuihin:
saatat tarvita ulkoista erityisosaamista hetkellisesti, mutta pysyvästi
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PERUSTEET KUNTOON

Tunnistatko tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset? Tekoälyn
eettinen ja vastuullinen hyödyntäminen on noussut laajalti
keskusteluun.

Tekoälyaika-hankkeen

Etiikkahaasteen

Kolme suurinta haastetta, jotka hidastavat tekoälyn hyödyntämistä

listattuihin

organisaatioissa ovat: 1) puutteet henkilökunnan osaamisessa,

periaatteita lukemalla voi tutustua aiheeseen.

materiaaleihin

ja

yritysten

julkaisemiin

sivuilla
eettisiin

2) vajavainen ymmärrys tekoälyn hyödyistä ja 3) datan määrään ja
laatuun liittyvät ongelmat. Näistä kaikista on kirjoitettu runsaasti
laadukasta materiaalia. Seuraavat valikoidut linkit tarjoavat apua
näiden haasteiden kohtaamiseen.

YMMÄRRYS TEKOÄLYN HYÖDYISTÄ
Koneoppimista voidaan käyttää hyvin monipuolisesti eri käyttökohteissa, mutta samalla se vaatii kapeasti määritellyn ongelman toimiakseen. Tekoälyn soveltamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
ratkaisua kaipaavien ongelmien selkeään määrittelyyn.

HENKILÖKUNNAN OSAAMINEN
Tekoälyn perusteiden hallinta tasolla, johon ei tarvita teknologian
syvää ymmärrystä, kuuluu teknologiaa hyödyntävissä yrityksissä
yleissivistykseen. Yleiskäyttöisten tekoälyteknologioiden tuntemus
auttaa ymmärtämään, missä tekoälystä voisi olla hyötyä ja mitkä ovat
teknologioiden rajoitteet.

Ymmärrätkö mitä hyötyä tekoäly tuo liiketoiminnalle? Alkuun
pääsee

tutustumalla

McKinseyn

johtajille

suunnattuun

pelikirjaan sekä artikkeleihin tekoälyn tosielämän hyödyistä ja
hyödyntämistrategioista.
Tunnetko oman toimialasi esimerkkejä? Kannattaa aloittaa

Tunnetko tekoälyn perusteet? Suomessa kehitetty maksuton
Elements of AI -verkkokurssi antaa hyvän perusymmärryksen

verkkohaulla “AI use cases” + toimialasi nimi. Käytännön
esimerkkejä

tekoälyn

hyödyntämisestä

eri

toimialoilla

löytyy

tekoälyn toiminnasta. Keskustelut organisaation sisällä ovat paljon

muun muassa Emerjin julkaisemasta tietokannasta ja McKinseyn

helpompia, jos osallistujilla on lähtötasona vähintään Elements of AI

keskustelupaperista (katso erityisesti s. 23 Exhibit 6 ja s. 42 alkaen

tai vastaavat tiedot.

Appendix A).

Miltä tekoäly näyttää ja tuntuu käytännössä? Visualisoitu ja
selitetty
auttaa

esimerkki

hahmottamaan

yksinkertaisesta
tekoälymallien

luokittelualgoritmista

toimintaa.

Tekoälymallin

Osaatko määritellä ongelmat niin että ne sopivat koneen
ratkaistaviksi? Googlen oppimateriaali ratkaistavien ongelmien
määrittelystä on hyvä lähtökohta.

tekemistä ilman koodaustaitoja voi kokeilla Googlen Teachable
Machine-työkalulla.

Tunnetko Suomen tekoälykentän? FAIA:n kahdesti vuodessa
päivittyvä AI landscape listaa Suomen parhaat erityisesti
tekoälyyn keskittyvät yritykset.
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DATAN MÄÄRÄ JA LAATU

tai prosessien muokkaaminen edellyttää aina ohjelmiston kehittäjän

Käytettävissä olevan datan riittävä määrä ja laatu mahdollistavat

eli ihmisen toimia.

ongelmien ratkomisen tekoälyn avulla ja toisaalta puutteet näissä
rajoittavat mahdollisuuksia. Usein tekoälyprojektissa yli puolet

Koneoppiminen puolestaan tarkoittaa koneen kykyä oppia annetun

ajasta käytetään datan muokkaamiseen. Omien datakyvykkyyksien

ja toistuvan datan pohjalta, ilman erillistä sääntöjen ohjelmointia.

tunteminen keskeistä kaikille tekoälyn hyödyntämistä suunnitteleville

Koneoppimisalgoritmia harjoitetaan syöttämällä sille suuria määriä

organisaatioille.

opetusdataa, jossa on merkitty myös haluttu lopputulos. Esimerkiksi
kuvantunnistusalgoritmin opetusdatana voidaan käyttää lääkärin

Tiedätkö miten ja mitä dataa organisaatiosi kerää? Onko data

analysoimia keskenään samankaltaisia syöpäseulonnassa otettuja

strukturoitua vai strukturoimatonta? Onko organisaatiollasi

röntgenkuvia, jotka on luokiteltu sen mukaan, onko niissä havaittavissa

datastrategiaa? Hyvä artikkeli datan matkasta keräämisestä tekoälyn

kasvaimia vai ei. Opetusdatan pohjalta algoritmi muokkautuu ja

hyödynnettäväksi. SITRAn data network rulebookin toiminnallinen

löytää säännöt, joiden pohjalta se voi myöhemmin toimia myös uuden

osa ja siinä olevat apukysymykset voi olla hyödyllinen apuväline

datan kanssa. Näitä sääntöjä ei siis tarvitse ennakkoon ohjelmoida,

datan määrittelyssä.

kuten

perinteisessä

ohjelmoinnissa.

Syöpäseulontaesimerkin

tapauksessa: kun algoritmi on opetusvaiheessa nähnyt riittävästi
esimerkkiröntgenkuvia sekä terveiltä että sairailta potilailta se on

T E KO Ä LY J A D ATA

oppinut tunnistamaan kuvista piirteet, jotka viittaavat kasvaimiin
ja jatkossa se voi analysoida vastaavia röntgenkuvia ja luokitella ne
ihmisen puolesta. Mikäli jotain itsestäänselvää asiaa ei löydy juuri

Nykymenetelmillä tekoäly tarvitsee dataa toimiakseen ja merkittävä
määrä tekoälyn kehitykseen käytettävästä työajasta kuluu datan

koneoppimisalgoritmin koulutuksessa käytetystä datasta, ei algoritmi
tätä asiaa myöskään opi.

keräämiseen ja sen laadun parantamiseen. Datan laatu ja määrä

PERINTEINEN
OHJELMOINTI

korostuvat, koska tekoäly oppii sille syötetyn datan pohjalta. Datasta
oppiminen erottaa koneoppimisen perinteisestä ohjelmoinnista.
Perinteisessä ohjelmoinnissa säännöt luodaan ohjelmointivaiheessa.

SYÖTE
SÄÄNTÖ

Käytön aikana ohjelmistolle syötetään tietoa, jonka se käsittelee

myyntidata,

kone

käsittelee

datan

ohjelmoitujen

sääntöjen

TULOS

KONEOPPIMINEN

ennalta ohjelmoitujen sääntöjen perusteella ja tuottaa tuloksen.
Esimerkkinä kuukausikohtainen myynnin raportti: koneelle syötetään

KONE

SYÖTE
TULOS

KONE

SÄÄNTÖ

mukaisesti ja luo tuloksena raportin myyntitapahtumista. Sääntöjen
18
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Kuva 4: Havainnollistus perinteisen ohjelmoinnin ja koneoppivan
algoritmin välillä. Perinteisen ohjelmoinnin ja koneoppimisen ero.
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Usein saatavilla oleva data ei sellaisenaan sovellu koneoppimismallien

mikä tarkoittaa sitä, että käyttöliittymässä ihmiset voivat annotoida

käyttöön. Edellä mainitussa syöpäseulontaesimerkissä röntgenkuvat

dataa myös sovelluksen käytön aikana niin, että koneoppimismallin

eivät itsessään auta mallia tunnistamaan kasvaimia, vaan tähän

havainnointikyky paranee asteittain ajan myötä.

tarvitaan lääkärien luokittelemia kuvia, joihin on merkitty onko niissä
kasvaimia vai ei. Tällaista dataa kutsutaan annotoiduksi dataksi (eng.
labeled data). Datan annotointi on usein työläs prosessi, joka nostaa
koneoppimisprojektin

hintaa.

Joissakin

tapauksissa

annotointi

voidaan ulkoistaa, mutta usein datan tulkitseminen vaatii alan
asiantuntijuutta, mikä tekee tästä haastavaa.
Annotoidun datan tuottaminen on helpompaa jos tekoälyratkaisuihin
rakennetaan niin sanottu oppimissilmukka (eng. learning loop),

Koska datan rooli korostuu koneoppivien järjestelmien toteutuksessa,
on

myös

hyvin

tavallista,

että

organisaation

ensimmäiset

kompastuskivet tekoälyn kanssa liittyvät joko datan keräämiseen tai
sen laatuongelmiin.
Dataan liittyvät tarpeet on hyvä tiedostaa kun lähdetään miettimään
mitä mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiselle on organisaatiossa.
Ensimmäisten tekoälysovellusten toteutuksen yhteydessä joudutaan
usein kehittämään organisaation käytäntöjä datan keräämiseen,
säilyttämiseen ja työstämiseen sekä hallintaan (ns. datainfra).

1.
Liiketoiminnallinen
tavoite

3.
Datan
työstö

Kun organisaatiolla on hyvä käsitys omista tietovarannoista ja

5.
Arvionti

niiden käytettävyydestä niin on huomattavasti helpompi siirtyä
tekoälyn käyttöönotossa seuraavaan vaiheeseen: hyvän tekoälyn
käyttötapauksen tunnistaminen.

2.
Datan
ymmärrys

TAV O I T E

D ATA

U U S I D ATA

20

4.
Mallin
rakentaminen

KONEOPPIMISMALLIT

6.
Käyttöönotto

TULOS

OPPIMISSILMUKKA

TEKOÄLY JA DATA

Kuva 5: Tekoälyratkaisu datan näkökulmasta.
Datan työstäminen ja luokittelu on usein työläs
prosessi, tämä takia ratkaisuun kannattaa
rakentaa oppimissilmukka mikä mahdollistaa
datan annotoinnin myös käytön aikana.
Lähde: Silo.AI.
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T E KO Ä LY M A H D O L L I S U U K S I E N
T U N N I S TA M I N E N
HYVÄN KÄYTTÖTAPAUKSEN TUNNISTAMINEN
Parhaiden

käyttötapausten

hahmottaminen

vaatii

yleensä

kahdenlaista osaamista - tuoteomistajan sekä datatieteilijän - koska

KOLME DATAVINKKIÄ
TEKOÄLYPROJEKTIN
ALKUUN:

organisaation prosessit, tuotteet ja asiakasymmärrys tulee liittää
sujuvasti ymmärrykseen siitä, mitä tekoälyllä todellisuudessa voidaan
tehdä.
Liikkeelle kannattaa lähteä aina ongelmasta, eikä ratkaisusta. Arvioi

1) Tunnista omat datavarantosi ja
millainen data olisi arvokasta.

erilaisia tapoja

ratkaista tunnistetut ongelmat ja käsittele tekoälyä
yhtenä mahdollisena ratkaisuvälineenä. Tekoälystä voi olla hyötyä
monessakin, mutta teknologian käyttöönotto vain uutuudenviehätyksen

2) Aloita puuttuvan, mutta
tarpeellisen datan kerääminen.

ja trendien seuraamisen takia on varma tie epäonnistumisiin.
Tekoälyprojektien, kuten kaikkien ohjelmistoprojektien, tulisi luoda
arvoa ja olla liiketoimintalähtöisiä.

3) Älä hienostele, joskus
yksinkertainen tekoälytön
sovellus voi tarjota hyvän
alustan datan keräämiselle.

Jos ongelmasi täyttää seuraavat kriteerit, olet oikealla tiellä:
☐ Ongelma on liiketoimintalähtöinen
☐ Se on tarpeeksi arvokas (huom. myös oppiminen on arvokasta!)
☐ Ongelma voidaan ratkaista tekoälyllä – se on hyvin määritelty
ja tarvittava data on saatavilla tai kerättävissä
☐ Ratkaisulla on selkeä tuoteomistaja (ks. sivu 15)
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Ensimmäisten tekoälyn käyttötapausten valinta ja onnistumiset ovat

MAHDOLLISUUKSIEN TUNNISTAMINEN
ORGANISA ATIOSSA

jatkon kannalta tärkeitä. Vaikka tekninen toteutus olisikin onnistunut,
niin mikäli ensimmäinen kokeilu ei tuota lisäarvoa, niin se ei myöskään
innosta

organisaatiossa

panostamaan

tekoälyyn

jatkossa

vaan

saattaa päin vastoin johtaa lisääntyneeseen tekoälyskeptisyyteen.
Tästä syystä on viisasta valita käyttötapaus, jonka arvo on helposti
osoitettavissa.
Usein liian suuri pala syötäväksi,
muutokset ovat hitaita ja vaatii
koko organisaation mukaan
tekemiseen. Saattaa soveltua,
jos organisaatio on pieni.

Kun olet löytänyt hyvän käyttökohteen, kuvaile miten tekoälyratkaisun
tulisi toimia ja miltä ideaali lopputulos näyttäisi. Mikä on ratkaisun
lisäarvo ja miten asiakas tai loppukäyttäjä siitä hyötyy? Seuraavaksi
on syytä kehittää mittaristo, joka määrittelee onnistumisen kriteerit.
Arvioi millaista dataa sinulla käytössä tekoälymallin kouluttamiseen.

O R G A N I S A AT I O
Y KS I K KÖ
PROSESSI

Monessa tapauksessa
ideaali paikka tunnistaa
tekoälyn mahdollisuuksia.
Ei liian lavea, mutta ei
myöskään liian kapea.

Voiko dataa hyödyntää jo sellaisenaan, miten ja millä hinnalla? Entä
mitkä tahot ovat ratkaisun ydinjoukko, entä kuka on loppukäyttäjä?
Millaisia rajapintoja ja integraatioita vaaditaan?

Kuten huomaat,

avoimia kysymyksiä on paljon.

T E H TÄVÄ

Tätä

PÄ ÄT Ö S
Ydinprossessin tunnistaminen
yksikkötasolla. Usein kaikista
konkreettisimmat tekoälyn
sovellusmahdollisuudet
lyöytyvät täältä.

varten

voit

hyödyntää

“Tekoälyratkaisu-kanvaasia”.

Kun

seuraavalla
hyödynnät

aukeamalla
samaa

olevaa

kanvaasia

jokaisen käyttötapauksen kohdalla, huomaat nopeasti mikä toimii ja
mikä ei.

Taso, jossa tekoäly voi lisätä
organisaation kyvykkyttää
ja/tai automatisoida tiettyjä
rutiinitehtäviä.

Kuva 5: Havainnollistus siitä, millä tasolla organisaation
toiminnassa koneoppimisella on yleensä saatavissa eniten hyötyjä.
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TEKOÄLYRATKAISU-KANVA ASI
Kuva 7: Tekoälyratkaisu-kanvaasi. Kanvaasin täyttäminen kannattaa aloittaa keskeltä ja siirtyä sen jälkeen vasemmalta oikealle. Lähde: Silo.AI

Arvolupaus

Millaista dataa meillä
on? Millaista dataa
tarvitsemme?

Millaista arvoa
luomme asiakkaalle/
loppukäyttäjälle?

Sidosryhmät &
Loppukäyttäjät

Prosessit

Ketkä ovat projektin
avainhenkilöt?

Minkälaisia prosesseja meillä
on jo käytössä? Ovatko
nämä automatisoitavissa?

Metriikka

Rajapinnat

Miten mittaamme
ratkaisun suorituskykyä?

Millaisessa vuorovaikutuksessa
loppukäyttäjä on ratkaisun kanssa?
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Haasteet

Hyödyt

Mitä haasteita
tunnistamme?

Mitkä ovat hyödyt kun ratkaisu
on otettu käyttöön?

M I TÄ

MITEN

Data

MIKSI
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TEKOÄLYPROJEKTIN ALOITTAMINEN
Tekoälyprojekti

sisältää

monta

vaihetta:

suunnittelusprintistä

testaamiseen ja tuotantoon viemiseen (katso kuva Tekoälyprojektin
eri vaiheet). Edellisen aukeaman tekoälyprojekti-kanvas toimii hyvänä
pohjana tulevalle työlle. Projektit ovat tyypillisesti iteratiivisia eri
vaiheiden välillä saatetaan seilata edestakaisin. Kokonaisuudessaan
projektit koostuvat datasta, koneoppimismalleista, koodista ja
ihmisistä.
TEKOÄLYPROJEKTIN ERI VAIHEET
Saatavilla olevan ja tarvittavan
datan sekä sidosryhmien
määrittäminen, resurssointi,
projektin aikajana, käyttökokemus,
projektin toivotun lopputuloksen
määrittäminen, metrikka, alustava
liiketoimintahyödyn arviolaskelma,
alustava vaikutuslaskelma.

1.
Suunnittelusprintti

Tekoälymallien
rakentaminen,
parhaan toimivan
mallin valitseminen
testaamista varten.

3.
Mallintaminen

2.
Datan käsittely

Datan saatavuuden
varmistaminen, alustavan
datan siivous ja käsittely,
eri mallien kokeilu.

5.
Mallien jalostus

4.
Testaaminen

Mallin käyttöönotto
ja vertailu valittujen
metriikoiden
mukaisesti.

* MVP = Minimun viable product, Pienin toimivin tuote.
Kuva 8: Tekoälyprojektin eri vaiheet, lähde Silo.AI.
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Suorituskyvyn ja
toiminnallisuuksien
parantaminen ja vertailu
suunnittelusprintissä
asetettuihin tavoitteisiin.

ONNISTUNUT TEKOÄLYPROJEKTI
VAATII USEIN MONEN IHMISEN
YHTEISTYÖTÄ JA HYVÄÄ
KOMMUNIKOINTIA .

7.
MPV*
käyttöönotto

6.
Loppukäyttäjien
kouluttaminen
Asiakaskokemuksen
varmistaminen ja
kehittäminen.

8.
Jatkokehitys
TEKOÄLYPROJEKTIN ALOITTAMINEN
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Datan käsittely

Tekoälymallien testaaminen

Nykymuodossa koneoppiminen on pääosin ohjattua oppimista, mikä

Testaaminen on projektin tärkeimpiä vaiheita, sillä se antaa

tarkoittaa, että malli oppii esimerkeistä. Jotta malli pystyy erottamaan

realistisen kuvan siitä, mitä tekoälyllä voidaan saavuttaa.

oikeat esimerkit vääränlaisista, pitää harjoitusdatan sisältää erilaisia

johtaa usein käyttötapauksen tarkempaan rajaamiseen tai ongelman

esimerkkejä, niin positiivisia kuin negatiivisia. Jos halutaan opettaa

uudelleentarkasteluun.

Tämä

konenäköön perustuvan mallia havaitsemaan tuotevikoja, pitää sitä
varten olla tarpeeksi esimerkkejä tuotteiden erilaisista virheistä ja

Alustavalla harjoitusdatalla voidaan tehdä nopeita testauksia eri

vastaavasti kuvia tai videoita virheettömistä tuotteista. Se, että on

koneoppimismallien suorituskyvystä, mutta lopullista arviointia

runsaasti valmistusprosesseihin liittyviä dataa ei riitä.

tehdessä kannattaa testauksessa aina hyödyntää aitoa historiallista
dataa.

Dataa

on

60 prosentin tarkkuus saattaa riittää. Tällainen tapaus voisi olla

suhteutettuja eroavaisuuksia, kuten lämpötilamuutoksia tai eroja

esimerkiksi paketin viivästymisen ennakointi. Sen sijaan toisissa

kuluttajakäyttäytymisessä. Tällöin dataa tulisi olla tarpeeksi monelta

tapauksissa 60 prosentin todennäköisyys on täysin riittämätön, kuten

vuodelta, jotta malli osaa ottaa kausivaihtelut huomioon.

esimerkiksi lakisopimusten läpikäynnissä.

Datan käsittelyyn, sen työstämiseen ja keräämiseen menee aikaa.

Koneoppivan mallin kehitys voi olla iteratiivinen prosessi, koska

Kuten oppaan aiemmassa luvussa kerrottiin, saattaa datan annotointi

mallin puutteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään, millaisia

olla työlästä ja kallista, mikäli työstö vaatii usean asiantuntijan

lisäominaisuuksia ratkaisuun tulee tuoda. Lisäksi saadaan tietoa

(esimerkiksi röntgenlääkärin) panosta. Tästä johtuen on järkevää

siitä, mitä kannattaa jättää pois. Testausten seurauksena pystytään

kartoittaa organisaation tietovarannot jo projektin alkuvaiheessa.

myös määrittelemään sopivat mittarit (jatko)projektin onnistumisen

on

pitkältä

esimerkiksi

ajalta.

käyttötapauksen

vuodenaikoihin

joissa

riittävän

vaihtelevat

ja käytettävissä olevien työkalujen mukaan. Jossain tapauksissa

tapauksissa,

myös

tarkkuusvaatimukset

Tämä

korostuu

kerättävä

Mallin

arvioimiseksi.
On myös hyvä pitää mielessä, että käyttöön otettu malli ei ole
koskaan staattinen ratkaisu; tullakseen älykkäämmäksi ja voidakseen
mukautua prosessin mahdollisiin muutoksiin, mallin tulisi jatkuvasti
oppia kaikesta uudesta datasta. Oppimissilmukat ovat arvokkaita,
koska ne mahdollistavat mallin jatkuvan kehityksen.
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Teknisten

Ihmiset määrittelevät, rakentavat ja käyttävät tekoälyä

asiantuntijoiden

on

tärkeää

ymmärtää

käyttötapaus

yksityiskohtaisesti ja heillä olisi hyvä olla kokemusta erilaisista
Jokaisen projektin keskiössä on ihmiset. Hyvän tuoteomistajan

tekoälymalleista,

jotta

voidaan

valita

sopivin

malli

kyseiseen

lisäksi tarvitaan teknistä asiantuntemusta, jota ei välttämättä

tapaukseen. Lisäksi tekoälyprojektin tiimillä tulee olla käytettävissään

aina organisaation sisältä löydy eikä onneksi tarvitsekaan löytyä.

loppuratkaisuun liittyvää toimialakohtaista tietoa, jotta voidaan

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö voi olla helpompaa etenkin,

varmistaa mallin oppivan oikeita asioita.

jos tarve on väliaikainen. Teknisten asiantuntijoiden tulisi kattaa
tietotekniikan valmiudet, koneoppimismallintamisen asiantuntemus

Onnistunut tekoälyprojekti vaatii usein monen ihmisen yhteistyötä

sekä ymmärrys tekoälyratkaisun käyttöönotosta.

ja hyvää kommunikointia. Tuoteomistajan vastuu ja loppukäyttäjien

Alla on kuvattu,

roolit korostuvat. Loppukäyttäjät kannattaa ottaa jo ratkaisun

minkälaista osaamista on hyvä olla missäkin vaiheessa projektia:

suunnitteluvaiheeseen

mukaan.

Käyttökokemuksen

pitää

olla

intuitiivinen ja miellyttävä. Loppukäyttäjät ovat monesti se taho, jotka
lopulta vastaavat ratkaisun jatkokehityksestä; heidän on pystyttävä
luottamaan ratkaisuun ja ymmärtää ratkaisun tuoma arvo.

T U OT E O M I S TA J A
K ÄY T TÄ J Ä

1.
RAJAUS

D ATAT I E T E I L I J Ä

2.
DATAL ÄHTEET
JA VA R A N N O T

3.
DATAN
TYÖSTÄMINEN

D ATA I N S I N Ö Ö R I

4.
MALLINNUS

OHJELMISTO-/
U X- K E H I T TÄ J Ä

5.
K ÄY T T Ö ÖNO T T O

K ÄY T TÄ J Ä

6.
L I V E-T I L A

TA K A I S I N K Y T K E N TÄ

Kuva 9: Osaaminen tekoälyprojektin aikana. Projektin aikana tarvitaan
monenlaista asiantuntijuutta ja yhteistyötä eri asiantuntijan välillä. Yllä olevassa
kuvassa on yritetty kuvata osaamistarve tekoälyprojektin eri vaiheessa.
Lähde: Silo.AI.
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K I I H D Y T TÄ M Ö J A K S O N
LOPPUTULOKSIA JA OPPEJA
HAVAINTOJA
Alla esitellään kiihdyttämöryhmässä mukana olleiden organisaatioiden
hankkeita ja havaintoja. Vaikka ryhmän organisaatiot tulevatkin
yhdeltä alalta, palvelevat ryhmässä löydetyt ja tässä oppaassa
esitetyt havainnot

tekoälykehityksen alussa olevia organisaatioita

alasta riippumatta.

BST-Arkkitehdit

suunnittelee

korkeatasoista

arkkitehtuuria asiakasta kuunnellen.
Rakennusten

ei

vielä

tällä

hetkellä

sovellu

kuvalliseen

ongelmanratkaisuun - suunnittelutyö on jatkossakin ihmisen työtä.
Hyvien suunnitteluratkaisujen tunnistaminen sisältää paljon vaikeasti
määriteltäviä arvoja, kuten millaisia ovat tilan sisäiset näkymät, tilojen

suunnittelussa

tuotettavien

tietosisältöihin liittyvät vaatimukset vaihtelevat
yhteistyökumppanista

ja

projektista

riippuen.

Tämä

aiheuttaa

yhteensopivuusongelmia luokittelun näkökulmasta ja tietosisältöjen
muuntaminen eri käyttötarpeisiin on vaikeaa. Ratkaisuksi ongelmaan
on

rakentamassa

nimikkeistön

ja

nimikkeistöä

rakennusosan

2
ja

Tekoälyn opettaminen vaatii suuren määrän oikeaa, vakioitua
koneluettavaa

tietoa.

Saatavilla

on

paljon

rakennusten

pohjapiirustuksia, mutta tekoälyn opettaminen erityyppisistä hyvistä
ratkaisuista pirstoo materiaalin pieniksi ryhmiksi. Tällöin ei ole

tietomallien sisältö ei ole vakiomuotoista ja

Yhteisen

Tekoäly

käytettävyys, kuinka tila koetaan, jne.

BST-ARKKITEHDIT: TYÖKALU TIETOMALLIN VAKIOINTIIN

BST-Arkkitehdit

1

rakennusosille.

ominaisuuksien,

kuten

saatavilla riittävästi tietoa hyvien ratkaisujen tunnistamiseksi.

3

Tekoälyllä voidaan vapauttaa resursseja toistuvasta rutiinityöstä

hyödyllisempään ja mielekkäämpään työhön. Tekoälyllä tehtävä
luokittelu poistaa tarpeen tiedon syöttämiselle käsin. Käsin syötettävä
luokittelutieto on altista kirjoitus- ja asiavirheille. Mallien tietosisältöä
on mahdollista yhtenäistää kansallisella tasolla. Tämä poistaa esteitä
tiedonsiirrosta ja tehostaa kiinteistö- ja rakennusalaa kauttaaltaan.

esimerkiksi materiaalin, mittojen ja sijainnin perusteella, ne voidaan
koneoppimisen avulla automaattisesti tunnistaa ja luokitella eri

Tekoälyn tulee hoitaa toistuvat ja työläät tehtävät, jotka

järjestelmiin. Esimerkiksi suunnitelmassa käytetty ovi luokitellaan

eivät edellytä suunnittelijan erikoisosaamista ja kokemusta."

kokonsa

– Sergej von Bagh, toimitusjohtaja, BST-Arkkitehdit Oy

luokittelu

ja

käyttötapansa

vapauttaa

perusteella

kunkin

hankkeen

luukuksi.

Automaattinen

osapuolen

käyttämään

omia toimintatapojaan, mutta silti tietomalli saadaan muokattua
palvelemaan esimerkiksi budjetointia, rakentamista tai ylläpitoa.
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RAKENNUSTIETO: ASIAKASÄLYÄ ENNEN TEKOÄLYÄ
Rakennustietosäätiö ja sen omistama
Rakennustieto
yleishyödyllisen

Oy

muodostavat

ja

arvopohjaisen

yhteisön, joka edistää ohjeistuksella,
digitaalisella tiedolla ja palveluilla hyvää rakennustapaa.

hyödyntämisen

tiekartasta,

jotta

ymmärretään

1

miten

koneoppimisen mahdollisuuksia kannattaa organisaationa lähestyä ja
mitkä olisivat mahdollisia ja hyödyllisiä ensimmäisiä sovelluskohteita.
Samalla luotiin tarpeellista perustason osaamista henkilöstölle, jotta
tiekartan käytäntöönpanossa voidaan edetä.
Rakennustieto on tiedon tuottaja ja tiedon jakelija, ja keskeisimmät
tekoälyyn liittyvät mahdollisuudet liittyvät tekstimuotoisen tiedon
rakenteellistamiseen. Kenties tunnetuin Rakennustiedon palvelu
on kattava RT-kortisto, jonka sisällön kehittäminen rakenteelliseen

Asiakasäly edellä. Projektit, joihin tekoälyä voisi hyödyntää,

kannattaa raamittaa asiakastarpeiden kautta. Tuotoksien pitää olla
hyödyllisiä – ihmiset haluavat tehdä hyödyllisiä asioita.

2

Kiihdyttämöjakson aikana Rakennustieto teki ensimmäisen version
tekoälyn

HAVAINTOJA

Teknologia ei ole määräävä tekijä. Nykyteknologia tarjoaa hyviä

ratkaisukeinoja, mutta alkuun voi lähteä kynällä ja paperilla. Tärkeää
on, että lähtee liikkeelle muiden kanssa.

3

Katse horisonttiin. Yksinäinen pilottiprojekti kuihtuu helposti

päätyttyään eivätkä hyödyt välttämättä realisoidu. Onnistunut projekti
etenee pilotista tuotantovaiheeseen.

4

Ymmärrä tietopääoma. Tekoäly on kokoelma matematiikkaa, joka

syö dataa. On tärkeää nähdä miten tekoälyä voi ruokkia ja ymmärtää
mitä datalle pitää tehdä, jotta sitä voidaan hyödyntää koneoppimisen
pohjana.

digitaaliseen muotoon on koko rakennusalan kannalta erittäin suuri
mahdollisuus.

Automaation hyödyntäminen rakennetun ympäristön
sovelluksissa on kutkuttava; dataa on paljon ja
pienillä teoilla on mahdollisuus saada aikaan suurikin
prosessimuutos.

Opimme

ettei

kehitysjuoksua

kuitenkaan voiteta tekoälyllä vaan asiakasälyllä. Aloita
asiakastarpeista ja tuot ratkaisut ja teknologia mukaan vasta kun tarpeet
on kirkastettu.” – Tommi Arola, tutkimusjohtaja, Rakennustietosäätiö
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A-INSINÖÖRIT: TEKOÄLYÄ SUUNNITTELIJOIDEN ARKEEN
A-insinöörit on Pohjoismaiden suurimpia
rakentamisen suunnittelu- ja konsulttitaloja.
Kiihdyttämäjaksossa

A-Insinöörit

valitsi

projektiksi suunnittelutyön kustannusten, resurssien ja aikataulujen
ennustamisen tietomallien pohjalta. Tämä valinta tehtiin siksi, että
se tukee

insinöörityön

ydinprosessia, suunnittelua. Kun projekti

HAVAINTOJA

1

Hanki tietoa tekoälyn perusteknologiosta ja niiden soveltamisesta,

myös oman alan ulkopuolelta.

kytkeytyy suoraan pääliiketoimintaan, ovat sen hyödyt ilmeiset, eikä

2

kokonaisuutta katsota vain teknologisesta näkökulmasta.

Pohdi ja tunnista mikä data on juuri sinun työssäsi arvokkainta?

Keräätkö sitä systemaattisesti?
Tekoälysovelluksen

ideana

on

luoda

kustannus-,

resurssi-

ja

aikatauluarviot hankkeiden eri vaiheiden tarpeiden mukaisesti alkaen

3

Keskustele tekoälystä avoimesti työyhteisön sisällä eri asemissa

tarjoustoiminnasta, ja edeten sekä suunnittelu-, että toteutusvaiheisiin.

olevien ihmisten kanssa. Haasteiden ja toiveiden samanlaisuus voi

BIM-mallista, tai vaikka arkkitehtien tasokuvista, voidaan päätellä

yllättää.

kohteen kompleksisuus, mutta näiden lisäksi lähtötietoina tarvitaan
muutakin dataa, kuten rakennuksen sijainti sekä käyttötarkoitus.
Tätä dataa saadaan A-Insinöörien oman työn luomasta aikaisempien

Kiinteistö-

projektien dataomaisuudesta ja sitä kerrytetään jatkuvasti lisää.

digitalisaatio mahdollistavat välineinä myös pyrkimykset

Datastrategian merkitys korostuu entisestään tekoälysovelluskohteita

korkeampien

kehitettäessä. Ensimmäisenä vaiheessa tehtiin kevyt data-analyysi,

ja

rakentamisalalla
tavoitteiden

tekoälytyökalut

saavuttamiseksi.

ja

Näistä

tärkein on ihmisten sujuvampi arki.” – Pieti Marjavaara, A-insinöörit

joka kertoo konkreettisesti voidaanko projekti toteuttaa vai pitääkö
palata takaisin suunnittelupöydälle.
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GRANLUND: TEKOÄLY APUNA TALOTEKNIIKAN
URAKKALASKENNASSA
Granlund Oy on voimakkaasti kasvava rakennusja

kiinteistöalan

Kiihdyttämöjakson
taloteknisen

asiantuntijakonserni.
tavoitteeksi

suunnittelun

menetelmien

valittiin
alkuvaiheen

1

Tiedon yhdenmukaisuus, ymmärrettävyys ja standardimuotoinen

esitys on äärimmäisen tärkeää.

2

Pelkästään taloteknisistä malleista tuleva tieto ei ole riittävää,

paremmin

tieto pitää yhdistää mm. kohteen arkkitehtimallista saataviin tietoihin

palveleviksi.

tilatyypeistä. Haasteena oli mm. se, että arkkitehtimallien tilojen

kehittämisen

projektinjohtourakkamuotoa

HAVAINTOJA

Urakkalaskentaa varten olisi hyödyllistä, jos pystyttäisiin luotettavasti
arvioimaan talotekniikan erilaisten koneistojen, materiaalian ja
tilantarpeiden määrätietoja jo tarjousvaiheessa ennen kuin kohteesta

nimeäminen eri kohteissa on täysin irrationaalista.

3

Ensivaiheessa ei ollut tarpeen hyödyntää koneoppimista, vaan

perinteisellä tilastollisella mallintamisella saatiin riittävän hyvä

on tehty toteutustason suunnittelua tai tietomallinnusta.

lopputulos. Jatkossa mallia voi täydentää yhdistämällä siihen muita
Granlundilla on laajat tietovarannot arkkitehtimalleja ja taloteknisiä

tietolähteitä, esim. hankkeiden tuntiseurantaa ja taloushallintaa

tietomalleja aiemmin toteutetuista yli kymmenen vuoden ajalta.

jotta voimme arvioida myös omaa suunnittelun työmäärää tulevissa

Näitä analysoimalla ja yhdistelemällä sisältöjä luotiin tilastollinen

suunnittelutarjouksissa.

laskentamalli, jonka avulla suunnittelija voi helposti arvioida
uuden

kohteen

määrätietoja

(esimerkiksi

ilmastointikanavien
projektin

Hanke osoitti, että tekoälyä ei voi ostaa kaupan hyllyltä.

alkumetreillä. Rakennustyypiksi ensimmäisessä projektissa valittiin

Pitää olla oma, todella selkeä visio siitä mitä tavoitellaan.

metrimääriä)

kustannuslaskennan

tueksi

jo

aivan

sairaalarakennukset.

Se, että on paljon dataa - tietyllä tavalla jopa semanttisessa
muodossakin - ei ole vielä riittävä lähtökohta tekoälypalveluiden
kehittämiselle. Lähdin hankkeeseen hieman ”soitellen sotaan” -asenteella.
Palasin paljon nöyrempänä takaisin” – Tero Järvinen, Granlund Oy
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T E KO Ä LY K E H I T Y S J AT KO S S A

Nimi

Liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä

Kirjoitimme oppaan alkusanoissa, että tekoälyn käyttöönottoa tulisi
ajatella enemmän jatkuvana oppimisprosessina kuin pistemäisinä
investointeina. Toivomme oppaan toimivan hyvänä tukimateriaalina
niille, jotka omassa yrityksessään ovat ensimmäisten innostuneiden
joukossa, eli oppimisprosessin alkulähteillä.

						
Vastaava tuottaja

Alexander Törnroth • Suomen Tekoälykiihdyttämö

Antti “Jogi” Poikola • Suomen Tekoälykiihdyttämö
						
Tuottaja

kanssa Tekoälyn perusteet -kiihdyttämöryhmiä.

Pauliina Alanen • Silo.AI

Kiihdyttämöjakso kestää kuusi kuukautta ja sen aikana
organisaatio oppii:
tekoälyn

Suomen Tekoälykiihdyttämö • Teknologiateollisuus

Tuottaja

Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä. Järjestämme Tekoälykiihdyttämön

• Tunnistamaan

Julkaisija

Tuottaja

Tomasz Mucha • Aalto-yliopisto

soveltamismahdollisuuksia

omissa

ydinprosesseissa.
• Ymmärtämään omat datavarannot ja niiden mahdolliset puutteet.
• Työskentelemään datan kanssa.
• Työstämään ensimmäistä tekoälyprojektia.

Tuottaja

Minna Mustakallio • Silo.AI
Toimittaja

Jussi Mäkinen • Teknologiateollisuus
Toimittaja

Haluatko työskennellä kanssamme? >> Ole yhteydessä.

Marjo Ollikainen • Teknologiateollisuus
Toimittaja

Marianna Jokila • Teknologiateollsuuden
100-vuotissäätiö
Graafinen suunnittelu

Melina Luukka • Magee Group Oy
Taitto

Melina Luukka • Magee Group Oy
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