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AMMATTILAISELLE
– Ficolo toimitti Unikie Oy:lle korkeatasoisen  

Colocation-ratkaisun mittatilaustyönä 

Unikie Oy etsi luotettavaa toimittajaa, joka kykenisi nopealla aikataululla toimittamaan heille 

korkeatasoisen Colocation-konesaliratkaisun asiakkaalle tehtävän tutkimustyön toimintaym-

päristöksi. Ficolo valittiin toimittajaksi toisen asiakkaan suositusten perusteella, eikä päätöstä 

ole tarvinnut katua. Ficolo toimitti räätälöidyn kokonaisuuden muutamassa kuukaudessa, ja 

nyt Unikie Oy:n Chief Business Officer Rauno Vänni nukkuu yönsä rauhassa.

Tamperelainen Unikie Oy on perustettu 2015,  

mutta vuonna 2021 tämä Deep Tech -yritys työl-

listää jo yli 350 henkeä. Vuonna 2019 he tulivat 

kolmannelle sijalle Deloitten Technology Fast  

50 -ohjelmassa, joka listaa vuoden nopeimmin 

kasvaneet teknologia-alan yritykset. 

Alusta asti kansainvälisille markkinoille tähdännyt 

yritys on erikoistunut teknologiatutkimukseen ja  

-kehitykseen sekä erityisen vaativaan sovellus- 

kehitykseen auto- ja koneteollisuudelle sekä tele- 

viestintä- ja mobiilialoille. Pitkän uran mobiilitek-

nologian parissa tehnyt Rauno Vänni toimii Unikie 

Oy:n televiestintäalaan keskittyneen liiketoimin-

tayksikön johtajana. 

”Me toimimme Deep Tech -ratkaisujen parissa 

kahdella tasolla. Kehitämme ja toimitamme omia 

kaupallisia tuotteitamme, mutta tarjoamme myös 

resursseja ja syväosaamista asiakkaillemme pal- 

veluna” , Vänni kertoo.

”Yksityiskohdista ja  

palvelusopimuksista  

neuvotellessamme  

Ficolo osoitti ratkaisu- 

hakuisuutta ja  

joustavuutta. ”
Rauno Vänni, Chief Business Officer, Unikie Oy
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Juuri resurssien ja syväosaamisen tarjoamisesta 

oli kyse silloin, kun Vänni otti yhteyttä Ficoloon 

Colocation-ympäristön, ja siihen liittyvän palvelun, 

toimittamisesta. 

Unikie Oy oli saanut asiakkaaltaan toimeksiannon 

tutkia valittuja teknologioita ja niiden käyttömah-

dollisuuksia televiestinnän ratkaisuissa. Kyse ei 

ollut vielä varsinaisesta tuotekehityksestä, vaan 

sitä edeltävästä tutkimustyöstä.

Tähän tarkoitukseen he tarvitsivat korkealuok-

kaisen ja turvallisen toimintaympäristön, jossa 

sähkönsyötön varmistukseen sekä jäähdytykseen 

olisi kiinnitetty erityistä huomiota. Myös ratkaisun 

ympäristöystävällisyys oli tärkeä vaatimus. Lisäksi  

he tarvitsivat palveluntarjoajan, joka kykenisi 

räätälöimään palvelusopimuksensa vastaamaan 

Unikie Oy:n tarpeita. 

Ficolo oli heille tuttu entuudestaan, mutta valintaa  

helpotti toiselta Unikie Oy:n asiakkaalta saatu 

vahva suositus.

”Olimme siinä mielessä ammattimaisia ostajia, että 

meillä oli oman tiimimme toimesta pitkälti mää-

ritetty vaatimukset raudan ja palvelusopimuksen 

suhteen. Etsimme toimittajaksi toista ammattilaista, 

joka ymmärtäisi välittömästi meidän tarpeemme ja 

pystyisi vastaamaan siihen joustavasti ja nopeasti. 

Asiakkaaltamme saama suositus oli niin vahva, 

ettemme oikeastaan edes harkinneet muita toimit-

tajia” , Vänni sanoo.

FICOLO LÖYTYI VAATIVAN 

YMPÄRISTÖN TOIMITTAJAKSI 

SUOSITUKSEN PERUSTEELLA

Nopeus projektin valmistelussa ja toimituksessa 

olikin huima. Unikie Oy otti ensimmäisen kerran 

yhteyttä Ficoloon lokakuussa 2020, ja kaupat 

tehtiin alle kaksi kuukautta myöhemmin. Myös 

toimitus tapahtui nopeasti. 

Ficolo tilasi vaaditut konesaliteknologiat ja  

hoiti Unikie Oy:n konfiguroimien sovellusten  
ja palomuurien esiasennukset, jolloin asiakas  

vastaanotti ratkaisun käyttövalmiina. Vastaanotto-

tarkastuksessa kaiken todettiin olevan sovitusti ja 

tuotantokäyttö voitiin aloittaa.

Käyttökokemukset ovat osoittaneet toimintaym-

päristön ja palvelun olleen juuri sitä, mitä pitikin.

”Toimituksen suuri nopeus oli mahdollista siksi,  

että molemmat osapuolet olivat ammattilaisia. 

Kaupantekovaiheessa päästiin hyvin nopeasti 

puhumaan itse asiasta. Yksityiskohdista ja pal- 

velusopimuksista neuvotellessamme Ficolo  

osoitti ratkaisuhakuisuutta ja joustavuutta. Me 

puolestamme olimme tietysti valmiita maksamaan 

kaikista erityisvaatimuksistamme”, Vänni toteaa.

ENSIMMÄISEN YHTEYDEN-

OTON JA TOIMITUKSEN  

VÄLISSÄ OLI VAIN MUUTAMA 
KUUKAUSI

”Voin varauksetta  

sanoa, että Ficolon 

ollessa kumppanimme, 

nukun yöni oikein  

sikeästi.”
Rauno Vänni, Chief Business Officer, Unikie Oy
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UNIKIE OY

Vuonna 2015 perustettu Deep Tech -yritys.

Erikoistunut teknologiatutkimukseen ja

-kehitykseen sekä vaativaan sovellus- 

kehitykseen.

Vuonna 2019 sijoittuvat kolmanneksi

Deloitten Technology Fast 50 -ohjelmassa.

Työllistää yli 350 henkeä.



Koska Unikie Oy:n oman tiimin osaaminen on kor-

keatasoista, he kykenivät tarkasti määrittämään 

sen, mitä halusivat ja mitä odottivat kumppanilta. 

Osaamisen puolesta he olisivat kyenneet raken-

tamaan toimintaympäristönsä myös itse, mutta 

esimerkiksi tukiorganisaation rakentamiseen ym-

päristön ylläpitämiseksi heillä ei ollut halukkuutta.

Kumppaniksi etsittiin toista korkeatasoista osaa-

jaa, joka tarjoaisi Unikie Oy:n osaajille huolettoman 

toimintaympäristön, jossa toteuttaa tutkimustyötä 

asiakkaalle. Rauno Vännin mukaan huolettomuus 

kuvaakin parhaiten heille toimitettua ratkaisua.

”Minun tärkein tavoitteeni oli se, että voin nukkua 

yöni rauhassa. Meidän tehtävämme on palvella 

omia asiakkaitamme mahdollisimman keskey-

tyksettömästi ja tehokkaasti, jolloin vaatimukset 

toimintaympäristölle ja sen ylläpidolle ovat kor-

keat. Voin varauksetta sanoa, että Ficolon ollessa 

kumppanimme, nukun yöni oikein sikeästi”, Vänni 

naurahtaa lopuksi.

 

YHTEISTYÖ FICOLON KANSSA  

TAKASI MIELENRAUHAN
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