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Viisaan Kankaan määrittelyt, 09/2019 
Nämä Viisaan Kankaan määrittelyjen periaatteet kuvaavat tavoitetilan ja antavat suunnan Kankaan älykaupungin kehittymiseksi. Periaatteita täydentävät 
vaatimukset, jotka ohjaavat rakenteellista toteutusta yhtenäiseen ja innovaatioita mahdollistavaan toimintaympäristöön. Kunkin vaatimuksen kohdalla on 
dokumentissa myös selitys, joka kuvaa edelleen vaatimuksen tarkoitusta. Kunkin osa-alueen kohdalla on laadittu rakennusten lupaprosessiin liittyvä lupaehto 
kuvaamaan vaatimusta. Lisäksi usean osa-alueen kohdalle esitetään myös suosituksia. 

Dokumenttia päivitetään tarvittaessa. Päivityksen tarve määritellään kussakin kaavavaiheessa.   

Viisaan Kankaan määritysten osa-alueet: 

- Sähköinen kulunvalvonta 
- Laitetilat ja infrastruktuuri 
- Alueverkko ja tietoliikenne 
- Älykäs mittaus ja ohjaus 
- Alueportaali  
- Resurssien viisas käyttö. Resurssien viisas käyttö ei sisällä lupaehtoa vaan on enemmän tavoitetilaa kuvaava osa-alue.  
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SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA 

 

Vaatimukset Selitys
Vaatimus 1_1: Kankaan tiloihin ja yhteisiin järjestelmiin (esim. jätehuolto,pysäköinti, 
yhteispihat ja niiden varusteet sekä laitetilat) tulee toteuttaa viranomaisvaatimukset 
täyttävä sähköinen lukitus ja kulunhallinta

Selitys 1_1_1: Kulunhallinta tarkoittaa fyysisten ja digitaalisten avainten liittämistä 
pääsyihin (kulkuoikeus eri tiloihin).

Selitys 1_1_2: Kulunhallinta mahdollistaa sujuvan ja turvallisen avaintenhallinnan sekä  
poikkeustilanteiden jälkikäteisen analysoinnin kulunhallinnan datasta.

Vaatimus 1_2: Sähköisen lukituksen ja kulunhallinnan toiminnallisuus tulee olla turvattua 
myös poikkeustilanteissa kuten sähkökatkojen aikana. 

Selitys 1_2_1: Tämän vaatimuksen tarkempi toteutus on lukitusteknologiariippuvainen, 
jolloin vaatimus tulee asettaa teknologiatoimittajalle.

Vaatimus 1_3: Kaikissa Kankaan yhteiskäyttöisissä tiloissa ja järjestelmissä tulee olla 
sähköiset lukijat.

Selitys 1_3_1: Sähköisellä lukijalla tarkoitetaan avattavan oven tai järjestelmän yhteyteen 
asennettua lukulaitetta, jolla ovi tai järjestelmä voidaan avata käyttämällä fyysisen 
avaimen sisältämää digitaalista avainta (fyysinen avain voi olla myös esimerkiksi puhelin).

Vaatimus 1_4: Kaikkien fyysisisten avainten tulee sisältää myös digitaalinen avain. Selitys 1_4_1: Digitaalinen avain talletetaan fyysisessä avaimessa olevaan siruun, joka on 
luettavissa sähköisellä lukijalla.

Vaatimus 1_5: Järjestelmän tulee olla tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Selitys 1_5: Tämä tietosuoja-asetuksen mukaisuus tulee varmistaa lukitustoimittajalta.

Suositukset Lupaehto
Suositus 1_1: Koko Kankaan kattavaa järjestelmään lähdetään kehittämään yhdessä 
rakentajien, Kankaan Palvelu Oy:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa (mm. liittäminen 
identiteetin hallintaan, yhtenäinen hallinta ja hankinta).

Lupaehto 1: Kankaan sähköisen lukituksen ja pääsynhallinnan tulee täyttää 
Tontinluovutusehtojen mukaiset Viisaan Kankaan Määritykset. Rakentamaan ryhtyvän 
tulee ennen rakennuksen käyttöön ottoa osoittaa, että lukitus ja pääsynhallinta ovat 
vaatimusten mukaiset.

Periaate
Kaikki Kankaan ovet ja valitut järjestelmät on kytketty yhtenäiseen kulunvalvonnan ratkaisuun, ja käyttäjä voi yhtä elektronista kulkutunnistetta käyttäen kulkea kaikista niistä 
ovista, joihin hänellä on kulkuoikeus. 

Järjestelmä on toimija- ja toimittajariippumaton ja kyberturvallinen.

Järjestelmää hyödyntäen pystytään tarjoamaan mitä erilaisimpia käyttäjälähtöisesti suunniteltuja palveluratkaisuja. Yritykset tekevät Kankaalla tuotekehitystä ja testausta. 
Korkeakoulut ja muut organisaatiot voivat hyödyntää järjestelmää tutkimukseen. 

Periaatteena on, että 
1) Kaikissa fyysisissä avaimissa on digitaalinen avain mukana, joka on DESFire-sertifikaatin mukainen
2) Kaikissa yhteistiloissa (joissa on vaatimus päästä usean eri lukitusteknologian avaimilla) on digitaalinen lukija, jolla DESFire-sertifikaatin mukaisella avaimella pystyy avaamaan 
oven
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LAITETILAT JA INFRASTRUKTUURI 

Vaatimus Selitys
Vaatimus 2_1: Tilat ja infrastruktuuri tulee suunnitella tarkoituksenmukaiseksi ja 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kussakin kaava- ja rakennusvaiheessa. 

Selitys 2_1_1: Tavoitteena on, että erillisten laitetilarakennusten rakentamista tulee 
välttää. Maankäytön tavoitteiden tai rakentamisen vaiheistuksen niin edellyttäessä tästä 
tavoitteesta voidaan poiketa.

Selitys 2_1_2: Toimijoilla tarkoitetaan tyypillisesti rakennusliikkeitä, aliurakoitsijoita, 
suunnittelijoita, infrastruktuurirakentajia ja Kankaan kehittämisestä vastuussa olevia 
organisaatioita.

Vaatimus 2_2: Kankaan laitetilojen ja infrastruktuurin suunnittelemisessa ja 
rakentamisessa noudatetaan voimassa olevaa Kankaan kyberturvallisuusstartegiaa.

Selitys 2_2_1: Kankaan kyberturvallisuusstrategiassa on listattu vaatimukset koskien 
Kankaan laitetiloja ja infrastruktuuria. Rakentamaan ryhtyvän tulee varmistaa, että 
suunnittelijoilla on käytössään edellä mainittu listaus.

Vaatimus 2_3: Tilat (ml. Mustaverkon kaapelikaivot) ovat sähköisen lukituksen ja 
kulunhallinnan piirissä. 

Suositus Lupaehto
Suositus 2_1: Kaikki laitetilat ovat yhtenäisen kameravalvonnan piirissä. Lupaehto 2: Kankaan laitetilojen ja infrastruktuurin tulee täyttää Tontinluovutusehtojen 

mukaiset Viisaan Kankaan Määritykset. Rakentamaan ryhtyvän tulee varmistaa että 
suunnittelijoilla on käytössään Kankaan kyberturvallisuusstrategiassa olevat vaatimukset.

Periaate
Kankaalla on järkevästi mitoitetut, tasokkaat laitetilat, joissa eri operaattorit voivat toimia yhteisesti. 

Laitetiloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä taloteknisiä laitetiloja ja niitä tukevaa infrastruktuuria (esim. Mustaverkon kytkentäkaivot).
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ALUEVERKKO JA TIETOLIIKENNE 

Vaatimus Selitys
Vaatimus 3_1: Kankaalle rakentavat ja toimivat toimijat hyödyntävät Kankaan yhteistä 
alueellista valokuituinfraa tai sen olemassa olevia reittejä.

Selitys 3_1_1: Kaupunki rakennuttaa Kankaalla alueellisen valkoituinfrastruktuurin 
(Mustaverkko), joka sisältää laitetilat, kaapelikaivot, putket ja kuidut (passiivi-
infrastruktuuri). 

Selitys 3_1_2: Kiinteitöihin liitytään ainostaan Mustaverkon putkia käyttämällä.

Selitys 3_1_3: Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa vain erityistapauksissa, Mustaverkon 
hallinnoijan kirjallisella suostumuksella.

Vaatimus 3_2: Rakentajat toteuttavat tarvittavat putkireitit lähimpänä olevasta 
Mustaverkon liittymäpisteestä kiinteistöjen laitetiloihin (vastuu 50 m asti). 

Selitys 3_2_1: Kunkin rakennusvaiheen yhteydessä Mustaverkon suunnitelmat toimitetaan 
osana muun infrasruktuurin suunnitelmia rakentamaan ryhtyvälle.

Vaatimus 3_3: Kiinteistöille tulevat Mustaverkon liityntäputket tulee kartoittaa ja 
kartoitustieto toimittaa Jyväskylän kaupungin karttajärjestelmään.   

Selitys 3_3_1: Kartoitustieto toimitetaan Jyväskylän Energialle, joka siirtää tiedon osaksi 
karttajärjestelmää.

Vaatimus 3_4: Yleiskaapeloinnissa ja asuntojen sisäverkon kaapeloinnissa noudatetaan 
Viestintäviraston (TrafiCom) määräyksiä (65A). 

Periaate
Kankaalla on toimintavarma, nopea ja kyberturvallinen valokuituinfrastruktuuri loppukäyttäjille asti.  

Matkapuhelinverkko on kattava ja kaikkien operaattoreiden kuuluvuus on erinomaisella tasolla. 

Loppukäyttäjät voivat valita haluamansa Kankaalla toimivan  tietoliikenneoperaattorin palveluntuottajaksi. 
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Vaatimus 3_5: Rakennusten yleisiin tiloihin toteutetaan verkko- ja sähköpisteet ohessa 
olevin minimivaatimuksin.

Selitys 3_5_1: Verkko- ja sähköpisteiden minimivaatimukset:

1) Aulatilat: Auloihin asennetaan väh. 2 verkkopistettä ja yksi sähköpiste.

2) Käytävät: Yleisille tai julkisille käytäville asennetaan 1-2 verkkopistettä 30-40 metrin 
välein.

3) Ulko-ovet: Sisäänkäynteihin tarkoitettujen ulko-ovien välittömään läheisyyteen 
asennetaan 1-2 verkkopistettä ja yksi sähköpiste.

4) Katolla oleva IV-konehuone/ullakko: Varataan kuituyhteydet 
matkapuhelinoperaattorien antenneja varten niihin kiinteistöihin, joihin ne kussakin 
kaavavaiheessa yhteisen suunnitelun tuloksena  tarvitaan. 

Vaatimus 3_6: Eri operaattoreiden matkapuhelinverkkojen kuuluvuus varmistetaan 
yhteistyössä teleoperaattoreiden ja rakennuttajien kanssa.

Selitys 3_6_1: Tavoitteena on, että matkapuhelinverkkojen kuuluvuutta tarkastellaan 
etupainotteisesti jo kaavoitusvaiheessa. Tähän tarkasteluun osallistuvat eri 
matkapuhelinoperaattorit, rakennuttajat, kaavoitus ja Kankaan kehittämisestä vastuussa 
olevat organisaatiot. Matkapuhelinverkon kuuluvuuden edistämisestä vastaa tällä 
hetkellä Jyväskylän kaupunki, yhteistyössä edellä mainittujen kumppaneiden kanssa.

Suositus Lupaehto
Suositus 3_1: Kankaalle rakentavat ja toimivat toimijat hyödyntävät Kankaan yhteistä 
alueellista valokuituinfraa.Tällä tarkoitetaan että Kankaalla on ainoastaan Mustaverkon 
valokuituinfrastruktuuri.

Suositus 3_2: Kankaalla (kaikkialla sisä- ja ulkotiloissa) on kuuluvuus kaikkien Kankaalla 
toimivien teleoperaattoreiden matkapuhelinverkkoon. Tämä voidaan saavuttaa 
esimerkiksi käyttämällä jaettuja sisätilakuuluvuustekniikoita.

Lupaehto 3: Kankaan alueverkon ja tietoliikenteen  tulee täyttää Tontinluovutusehtojen 
mukaiset Viisaan Kankaan Määritykset. Rakentamaan ryhtyvän tulee varmistaa että 
suunnittelijoilla on käytössään Kankaan alueverkkoon ja tietoliikenteeseen liittyvät 
vaatimukset.
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ÄLYKÄS MITTAUS JA OHJAUS 

Vaatimus Selitys
Vaatimus 4_1: Huoneistoissa ja toimitiloissa on paikalla/poissa - ohjausmahdollisuus. Selitys 4_1_1: Paikalla/poissa - ohjausmahdollisuus koskee valittuja sähkölaitteita.

Valitut sähkölaitteet on hankala asia lopuasiakkaalle.

Kotona – poissa -kytkimestä sammuu:
- valaistus
- lattialiesi
- keittiön välitilan valaistus ja pistorasiat 
- pesuhuoneen valaistus ja pistorasiat
- pesukoneet
          …ja ei sammu:
- jääkaappi/pakastin
- kalusteuuni
- mikron pistorasia

Vaatimus 4_2: Huoneistokohtaista vedenkulutusta mitataan etäluettavilla mittareilla 
reaaliaikaisesti. 

Selitys 4_2_1: Mittausdataa hyödynnetään vedenkulutuksen vikatilanteiden 
tunnistamiseen ja niistä hälyttämiseen. 

Selitys 4_2_2: Sähkömittari- ja vesimittaritiloihin tulee olla yksi erillinen 
tietoliikenneyhteysvalmius / tekninen tila, josta voidaan lukea mittarikohtaiset tiedot 
alueportaaliin. HUOM! Tämä ei ole kulutuksen laskutusmittaukseen tarkoitettava yhteys.

Periaate
Kankaalla mitataan, kerätään ja yhdistellään kulutus- yms. tietoja reaaliaikaisesti eri lähteistä niin, että loppukäyttäjät saavat merkityksellistä informaatiota käyttöönsä visuaalisesti 
ymmärrettävästi, oikea-aikaisesti ja valitsemansa kanavan kautta. 

Etähallinta ja -ohjaus on mahdollista valittujen asioiden osalta.

Talojen ja ympäristön älykkyys ja ohjausratkaisut mahdollistavat kysyntäjouston ja vievät kohti energiatehokkutta mukavuutta unohtamatta. 
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Vaatimus 4_3: Huoneisto- ja kiinteistökohtainen sähkön ja vedenkulutuksen mittausdata 
tulee pystyä esittämään alueportaalin kautta ja mahdollistamaan myös erilaiset vertailut 
(kiinteistökohtaisesti myös lämmitysenergian, ilmanvaihdon ja käyttöveden ( kylmä ja 
lämmin) osalta). 

Selitys 4_3_1: Tämän hetkinen Alueportaaliratkaisu ei sisällä tätä toiminnallisuutta. Vaatii 
kehitysversion. Mittausdata tulee olla portaali-integraation vaatimassa muodossa.

Selitys 4_3_2: Sähkömittari- ja vesimittaritiloihin tulee olla yksi erillinen 
tietoliikenneyhteysvalmius / tekninen tila, josta voidaan lukea mittarikohtaiset tiedot 
alueportaaliin. HUOM! Tämä ei ole kulutuksen laskutusmittaukseen tarkoitettava yhteys.

Vaatimus 4_4: Mikäli rakennuksessa tuotetaan energiaa, tulee ko. tuotanto mitata ja 
mittausdata tulee pystyä esittämään alueportaalin kautta. 

Selitys 4_4_1: Tämän hetkinen Alueportaaliratkaisu ei sisällä tätä toiminnallisuutta. Vaatii 
kehitysversion. Mittausdata tulee olla portaali-integraation vaatimassa muodossa.

Selitys 4_4_2: Sähkömittari- ja vesimittaritiloihin tulee olla yksi erillinen 
tietoliikenneyhteysvalmius / tekninen tila, josta voidaan lukea mittarikohtaiset tiedot 
alueportaaliin. HUOM! Tämä ei ole kulutuksen laskutusmittaukseen tarkoitettava yhteys.

Vaatimus 4_5: Liittymäkohtainen veden ja sähkön ja lämmön mittaus tulee olla 
etäluettavaa

Suositus Lupaehto
Suositus 4_1: Huoneistoissa on laajemmat sähkökuormien ohjausmahdollisuudet. Tällä 
tarkoitetaan, että huoneistokohtaisesti voidaan säätää sähkönkulutusta esimerkiksi 
erilaisiin kysyntäjousto- ja piikkihinnoittelupalveluihin liittyen.

Suosistus 4_2: Sähkön mittaus on reaaliaikaista. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 
Suosituksessa 4_1 mainittujen palveluiden hyödyntämisen.

Lupaehto 4: Kankaan alykkään miittauksen ja ohjauksen tulee täyttää 
Tontinluovutusehtojen mukaiset Viisaan Kankaan Määritykset. Huoneistot tulee varustaa 
paikalla/poissa -kytkimillä. Huoneistot tulee varustaa erillisillä kylmän ja lämpimän veden 
kulutusmittareilla.  Sähkön- ja vedenkulutus tulee olla mitattavissa huoneistokohtaisesti 
etänä.
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ALUEPORTAALI  

Vaatimus Selitys
Vaatimus 5_1: Kaikki Kankaan osapuolet sitoutuvat alueportaalin käyttöön ja sisällön 
tuotantoon oman roolinsa mukaisesti. 

Selitys 5_1_1: Tässä Kankaan osapuolilla tarkoitetaan ainakin seuraavia toimijoita:  
Kankaan Palvelu Oy, Kankaalla toimivat rakennuttajat ja operaattorit, Kankaalla toimivat 
yritykset, Taloyhtiöt, Isännöitsijät, työntekijät ja asukkaat.

Selitys 5_1_2: Alueportaalin käytöllä tarkoitetaan ensisijaisesti rakennuksien tietojen 
viemistä ja ylläpitämistä portaalissa.

Selitys 5_1_3: Alueportaalin sisällön tuotannolla tarkoitetaan esimerkikisi Älykkään 
mittauksen ja ohjauksen kiinteistäkojhtaisen tiedon integroimista portaaliin, ajantasaisen 
palvelutiedon viemistä ja yläpitämistä portaalissa sekä kaiken yleisen Kankaaseen liittyvän 
tiedon viemistä ja ylläpitämistä portaalissa.

Selitys 5_1_4: Alueportaali toimii kaksisuuntaisena tiedonvälityskanavana Kankaan Palvelu 
Oy:n ja muiden Kankaan osapuolien (kts. Selitys 5_1_1) välillä.

Selitys 5_1_5: Alueportaalin kautta tarjoillaan virtuaalinen versio Kankaasta 
hyödynnettäväksi eri käyttäjäryhmille. 

Periaate
Kankaan alueportaali on monipuolinen, turvallinen vuorovaikutuksen ja viestinnän kanava. Portaalin käyttäjät tunnistetaan luotettavasti ja se on väylä monipuolisen 
palvelutarjonnan, kehityksen ja yhteisöllisyyden äärelle. 
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Vaatimus 5_2: Perinteiset manuaaliset huoneistoluettelot korvataan rappukohtaisilla 
sähköisillä ilmoitustauluilla, jotka ovat integroituja osaksi alueportaalin toimintaa.

Selitys 5_2_1: Sähköisten ilmoitustaulujen tulee olla yhteensopivia 
alueportaalijärjestelmän kanssa.

Selitys 5_2_2: Vaihtoehtoisia ilmoitustauluja ei rappukäytävissä sallita, josta syystä 
ilmoitustaulut tulee olla akkuvarmennettuja Ilmoitustaulun akkuvarmistamisen ratkaisu 
riippuu käytetystä ilmoitustaulusta. On suositeltavaa, että akkuvarmennus on 
vaatimuksena ilmoitustaulun toimittajalle

Selitys 5_2_3: Hankittavien porrasnäyttöjen tulee täyttää Kankaan Palvelu Oy:n 
näärittämät erilliset vaatimukset, jotka laaditaan Kankaan alueportaalin uudistuksen 
yhteydessä vuoden 2019 loppuun mennessä. Porrasnäytöt voi hankkia myös Kankaan 
Palvelu Oy:n kautta. 

Selitys 5_2_4: Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa vain erityistapauksissa, Kankaan 
Palvelu Oy:n kirjallisella suostumuksella.

Vaatimus 5_3: Alueportaaliin luodaan käyttäjäkohtaiset identiteetit. Selitys 5_3_1: Tämän hetkinen Alueportaaliratkaisu ei sisällä tätä toiminnallisuutta. Vaatii 
kehitysversion.

Vaatimus 5_4: Porrasnäyttöjen tulee olla responsiivisia eli kosketusnäytöllisiä. Selitys 5_4_1: Hankittavien porrasnäyttöjen tulee täyttää Kankaan Palvelu Oy:n 
määrittämät erilliset vaatimukset. Porrasnäytöt voi hankkia myös Kankaan Palvelu Oy:n 
kautta.

Suositus Lupaehto
Lupaehto 5: Rakentamaan ryhtyvän tulee noudattaa Kankaan Tontinluovutusehtojen 
mukaisesti Viisaan Kankaan Määrityksiä Alueportaalin osalta. Porrashuoneiden 
ilmoitustaulujen tulee Kankaan Palvelu Oy:n määrittämien vaatimusten mukaisesti olla 
sähköisiä, akkuvarmennettuja ja responsiivisia (kosketusnäytöllisiä).
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RESURSSIEN VIISAS KÄYTTÖ 

Vaatimus Suositus
Vaatimus 6_1: Kiinteistön haltija tai omistaja velvoitetaan sitoutumaan Kankaan 
palveluyhtiöön. 

Selitys 6_1_1: Tämä vervoite koskee sekä tontin ostoa että vuokraamista.

Vaatimus 6_2: Kankaan pysäköinmalli sovitetaan yhteiskäyttöautoilun vaatimuksiin. Selitys 6_2_1: Yhteiskäyttäautojen on mahdollisuus poiketa Kankaan pysäköinnin 
perusmallista. Yhteiskäyttöautoille on mahdollista varata nimetyt paikat.

Suositus Lupaehto
Suositus 6_1: Asukkailta ja Kankaan muilta toimijoilta tuleviin resurssiviisautta tukeviin 
ideoihin tartutaan Kankaan Palvelu Oy:n tai muoden Kankaan kehittämisestä vastuussa 
olevien organisaatioiden toimesta.

Periaate
Kankaalla toimitaan resurssiviisaasti kaupunginvaltuuston hyvöäksymien yhteisjärjestelyperiaatteiden (esim. yhteispihat, alueportaali, alueellinen jätehuolto, Mustaverkko, %-
kulttuuriperiaate) mukaisesti.

Lisäksi Kankaalla toteutetaan resurssiviisautta esim. yhteiskäyttöautoilun, kierrätyksen ja yhtenäisten operointimallien kautta.

Kankaan Palvelu Oy  vastaa yhteisjärjestelyiden toteutumisesta yhteispihojen, alueportaalin, alueellisen jätehuollon ja %-kulttuuriperiaatteen osalta.

 


