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Datan hyödyntämisen nykytila
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Quva® Flow: Teollisen big datan integrointi ja analytiikkapalvelu
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Quva Oy: Teollisen big datan integrointi ja analytiikka

• Quva tarjoaa innovatiivista palvelua tiedon hyödyntämisen 
lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi teollisuudessa

• Perustettu Tampereella 2010

• 80 % teknisestä henkilöstöstä tekniikan tohtoreita

• Henkilöstön tausta analytiikkaratkaisuiden kehityksessä mm. 
kaivosalalla, lääketutkimuksessa, Amazon.com:lla ja KRP:llä

• Ao. referenssien lisäksi meillä on useita luottamuksellisia 
asiakkuuksia erityisesti prosessi- ja konepajateollisuudesta
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• Digitalisaatio: Tietoa on 
enenevässä määrin biteissä ja se 
tuo uusia mahdollisuuksia

• Internet of Things: sensorit, 
tiedon välitys ja analytiikka

• Muita termejä mm. Teollinen 
internet, IoE, Industrie 4.0, Big 
Data jne

• Mikä on olennaista?

 Liiketoiminnalle arvokasta dataa 
kertyy ja sen hyödyntäminen 
nousee avainasemaan

Digitalisaatio, IoT ja muut termit
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Tiedon hyödyntämisen tavat
Eli mitä data-analytiikka mahdollistaa
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Data-analytiikan kehityksen pyramidi
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Mitkä ovat meidän parhaat käytännöt?

Toiminnan tuottavuus ja laatu

Mitä meidän pitäisi tehdä?

Päätöksenteon analytiikka

Mitä tulee tapahtumaan?

Ennakoiva analytiikka

Miksi näin tapahtui?

Diagnostinen analytiikka

Mitä on tapahtunut?

Raportoiva analytiikka

Mitä 
mittaamme?

Datan keruu



• Oppivat data-analyysimenetelmät 
kunnossapidollisten 
tuotantohäiriöiden ennakoinnissa

• Mitkä mittaukset ovat poikenneet 
normaalitilanteesta ennen häiriöitä 
 potentiaalisia häiriön aiheuttajia

• Reaaliaikasovellus analysoi 
automaatiojärjestelmän ja 
häiriötietokannan dataa ja visualisoi 
tulokset valvomotyöntekijöille

• Tavoitteena välttää häiriöt ennen 
niiden syntymistä

Case: Operaattorin apu katkojen ennakointiin
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Lue casesta tarkemmin Quvan sivuilta: 
http://quva.fi/site/attachments/quva_case_efora_web.pdf

http://quva.fi/site/attachments/quva_case_efora_web.pdf


Yhteenveto

• Tieto päätöksenteon tueksi on avainasemassa

• Data-analytiikka tuo lisäarvoa

– Mahdollistaa toiminnan ennakoinnin

– Auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa

– Nopeuttaa isojen datamassojen läpikäyntiä

– Luo uutta liiketoimintaa ja asiakasymmärrystä

• Datan hyödyntämisen tapoja on monia

– Enää rajoitteena ei ole teknologia vaan mielikuvitus
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”The real issue is making sense of big data and finding patterns in it that 
help organizations make better business decisions.”

-Gartner
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