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Helsingin uutta saunanähtävyyttä valvotaan ympäri vuorokauden

Helsingin Hernesaaren rantamaisemissa avautui viime kesänä ainutlaatuinen saunakompleksi Löyly. Se
on yksi Suomen harvoista yleisistä saunoista, ja veistoksellisuutensa vuoksi sitä on kutsuttu
arkkitehtoniseksi mestariteokseksi. Rakennuksen, vieraiden ja henkilöstön turvallisuus otettiin alusta
lähtien vakavasti, ja ratkaisuksi valittiin saksalaisen MOBOTIXin HD-videovalvontajärjestelmä.
Suomessa on yli kolme miljoonaa saunaa 1,6 jokaista suomalaista kohden. Yleiset saunat ovat siten harvassa,
mutta viime kesänä Helsingin Hernesaaren rantamaisemiin avautui Löyly-niminen saunakompleksi.
Vau-arkkitehtuuria edustavan rakennuksen ovat suunnitelleet Avanto Arkkitehtien Ville Hara ja Anu Puustinen.
Kompleksissa on kolme perinteistä puulämmitteistä saunaa sekä vaikuttava baari- ja ravintola-alue, joka jatkuu
suurille terasseille ja tarjoaa upeita merinäkymiä.

Haussa huomiota herättämätön ratkaisu
Löylyssä käy joka päivä satoja vieraita ja matkailukaudella vielä enemmän, joten turvallisuuden on oltava
huippuluokkaa: Etsimme huoltovapaata valvontajärjestelmää, joka valvoisi kaikkein kriittisimpiä alueita ja
suojelisi samalla tätä arkkitehtonista mestariteosta, kertoo Löylyn ravintolatoimintaa pyörittävän Royal
Ravintoloiden Timo Kettunen.
Vaikka turvallisuus oli keskiössä, esteettisistä seikoistakaan ei voinut tinkiä: Arkkitehtonisesti oli tärkeää, että
kamerat sulautuisivat osaksi rakennusta, kertoo arkkitehti Ville Hara.

Vähemmän kameroita laadusta tinkimättä
Asennuskumppani Lastmile Connection Servicen (LMCS) kanssa päädyttiin saksalaisen valvontakameravalmistaja
MOBOTIXin IP-valvontajärjestelmään. Huomiota herättämättömän ulkonäön lisäksi Löylyyn haettiin
huoltovapaata järjestelmää, ja MOBOTIXilta sellainen löytyi. Asentamisen jälkeen kameroita ei tarvitse huoltaa,
kertoo LMCS:n myyntijohtaja Antero Erhiö.
Löyly on Suomessa ainoa laatuaan, mutta haastavasta rakenteesta huolimatta Erhiö onnistui löytämään ratkaisun,
joka takaa täyden kuvakulman ja vastaa arkkitehtien vaatimuksia. Useiden kameroiden kuvut täytyi tosin
maalauttaa samanvärisiksi kuin seinät.
Kaikkiaan Löylyyn ja sen ympäristöön asennettiin 14 kameraa. Ulkokäyttöön valittiin kaksilinssiset kamerat, koska
siten voitiin vähentää kameratarvetta ja saada ratkaisusta kustannustehokkaampi.
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MOBOTIXin MxActivitySensorin ansiosta kamerat tallentavat vain merkitykselliset tapahtumat. Tuulessa liikkuvia
puita, pilvien synnyttämiä varjoja tai sateesta ja lumesta johtuvaa liikettä ei siis tallennetta.
Sisätiloihin LMCS asensi useita MOBOTIXin sisäkameroita valvomaan esimerkiksi myyntialuetta ja riskialueita, joilla
on märkiä pintoja. Vieraiden yksityisyyden suojaamiseksi kameroita ei asennettu saunoihin, vaan vain
sisäänkäynneille.
Valvonta ei tarkoita yksittäisten vieraiden vahtimista. Kyse on ainoastaan vahinkoihin varautumisesta ja siitä,
että rahaa käsittelevä henkilökunta voi olla turvallisin mielin, Timo Kettunen kertoo. Hän lisää, että MOBOTIXin
kameroihin päädyttiin ensisijaisesti niiden erinomaisen kuvanlaadun vuoksi.
MOBOTIXin 6MP Moonlight Sensor -tekniikka tekee kennoista erityisen valoherkkiä, joten ne pystyvät kuvaamaan
heikoissakin valaistusoloissa. Tämä oli tärkeää paitsi ilta- ja yövalvonnan kannalta myös siksi, että Löylyn joihinkin
osiin tulee varsin vähän päivänvaloa.

Levollisia yöunia
Löylyssä ei ole valvomoa, vaan tallenteita katsellaan vain, jos jotain odottamatonta sattuu. Onneksi tähän on
harvemmin tarvetta, mutta kameroiden ansiosta voimme nukkua yömme levollisin mielin, Timo Kettunen
summaa.

MOBOTIX AG ammattimaisten videohallintajärjestelmien (VMS) ja älykkäiden IP-kamerajärjestelmien saksalainen
valmistaja
MOBOTIX on lyhyesti ohjelmistoyritys, jolla on omat Saksassa valmistetut IP-kameratuotteet. Vuonna 2005
MOBOTIX julkaisi ensimmäisen ammattimaisen videohallintajärjestelmän, jota käytetään edelleen tuhansissa
laitoksissa ympäri maailmaa. Niihin lukeutuu myös huipputurvallisia kohteita kuten vankiloita, lentokenttiä ja
jalkapallostadioneita, sillä MOBOTIX-järjestelmät eivät sisällä rajoituksia käyttäjien tai kameroiden määrälle.
Ammattimaiset videohallintajärjestelmät sekä videoanalyysi kuuluvat tarjolla olevaan järjestelmään, ja ne ovat
saatavilla ilmaiseksi ilman lisenssimaksua. Tämän lisäksi ohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa ilmaiseksi ja
muuttavat jokaisen MOBOTIX-tuotteen vanhentumattomaksi investoinniksi, joille saadaan parhain mahdollinen
tuotto.
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