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Mato Engineering Oy julkaisee kaksi täysin uutta palvelua tukemaan terveellistä ja tehokasta rakentamista 
sekä asumista. MATOlog HOME arvioi homeriskiä erilaisissa olosuhteissa ja MATOlog CURE parantaa 
betonirakentamisen tehokkuutta ja laatua.  
 
Palvelut koostuvat MATOlog -antureista ja niihin liittyvästä online-analytiikasta. MATOlog antureihin 
sisältyy anturin elinikäinen käyttöoikeus analytiikkapalveluun, minkä lisäksi analytiikka on saatavilla myös 
erillisenä pilvipalveluna ilman anturia ja se voidaan myös integroida suoraan yrityksen omiin 
tietojärjestelmiin. 
 
MATOlog-anturit hyödyntävät Digitan valtakunnallista LoRaWAN-teknologiaan perustuvaa esineiden 
internetin (IoT) tietoverkkoa, mikä mahdollistaa järjestelmän käytön koko maassa ja kaikissa kohteissa – 
myös kiven sisällä. LoRaWAN-teknologian etuina ovat kestävä yhteys, pitkä kantama ja pieni 

energiankulutus.   
 
MATOlog HOME = anturi + homemalli 
 
Dynaaminen homemalli 
 
MATOlogin dynaaminen homemalli ottaa ensimmäisenä IoT-tuotteena maailmassa huomioon ympäristön 
muuttuvat olosuhteet homehtumisriskin arvioinnissa. Malli on jatkokehitetty VTT:n ja TTY:n kehitystyön 
pohjalta luodusta suomalaisesta homemallista, joka on jo sinällään maailman edistyksellisin malli 
homehtumisen arvioinnissa. Suomalainen homemalli ennustaa homeen kasvua staattisissa olosuhteissa ja 
MATOlog homemalli soveltaa sen käytännön olosuhteisiin. 
 
MATOlog:n homemallia on testattu jo yli vuoden ajan ja saadut tulokset antavat erinomaiset perusteet 
täysin uuden palvelun julkistamiselle. Palvelun avulla voidaan seurata edullisesti rakenteiden ja tilojen 
homehtumisriskiä, niin rakentamisen kuin rakentamisen jälkeisenäkin aikana.  
 
MATOlog CURE = anturi + kypsyysmalli 
 
3-in-1 betonianturi 
 
MATOlog Cure betonianturilla seurataan reaaliaikaisesti betonin kovettumista, kuivumista sekä käytön 
aikaista kostumista. Pilvipalvelussa toteutetun betonin kypsyysmallin avulla voidaan arvioida betonin 
lujuuden kehitystä ja näin optimoida betonivalun jälkeisen muotin purun ajankohtaa sekä valvoa valun 
lämpötilaa halkeilun tai jäätymisen estämiseksi. Palvelu ilmoittaa myös, milloin betoni on riittävän kuivaa 
pinnoitettavaksi.  
 
Rakentamisen jälkeen anturi varoittaa myös mahdollisesta käytönaikaisesta vesivahingosta. Anturi 
sijoitetaan valuun eikä siitä jää pintaan mitään jatkorakentamista haittaavaa osaa. Tämä innovatiivinen 
ratkaisu lähettää tietoa vielä noin yhden metrin syvyydestä, mikä ei ole ennen ollut lainkaan mahdollista 
radiolaitteilla. Anturia on jo pilotoitu laajasti mm. Helsingin Olympiastadionin ja HSY:n Hiekkaharjun uuden 
vesitornin rakennustyömailla, sekä siltahankkeissa ja homekoulujen remonteissa. 
 



MATOlog-ratkaisuja esitellään Finnbuild-messuilla Digitan osastolla numero 7c114. Digitan 
liiketoimintajohtaja Ari Kuukka ja MATO Engineeringin toimitusjohtaja Marko Oikarinen kertovat torstaina 
11.10. klo 12:30-13:00 Destia-lavalla miten seurata langattomasti ja kustannustehokkaasti kiinteistöjen 
olosuhteita rakentamisen aikana ja sen jälkeen hyödytäen LoRaWAN-teknologiaa.  
 
 
Mato Engineering Oy on suomalainen vuonna 2015 perustettu startup-yritys, joka kehittää ja markkinoi 
MATOlog tuotemerkillä materiaalien ja olosuhteiden seurantaan innovatiivisia antureita ja palveluita sekä 
toimii palvelualustan toimittajana. Tuotekehityslaboratorio sekä pienvalmistustehdas sijaitsevat Espoossa. 
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