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Tämä oli arkipäivää vielä pari vuotta sitten. Messukes-
kuksen 8-henkinen IT-tiimi veivasi verkkosivuja käsityö-
nä takaisin toimintaan, kunnes infrastruktuuri ja sovel-
lukset päivitettiin INcloud 9 -pilvipalveluun.

“Käytännössä joku meistä tietohallinnosta vahtasi verk-
kosivuja koko ajan”, kertoo Messukeskuksen järjestel-
mäasiantuntija Jarkko Partonen.

Messukeskus on Suomen suurin tapahtumatalo. Sata 
messutapahtumaa ja 1500 kokousta ja kongressia ve-
tävät vuosittain HelsinginPasilaan 1,3 miljoonaa kävijää. 
Näytteilleasettajia Messukeskuksessaon joka vuosi noin 
10 000.

”Tietenkin talon IT-järjestelmien pitää toimia. Näytteil-
leasettajaasiakkaille myydään tapahtumapalvelut ver-
kossa. Kävijäasiakkaiden osalta puolestaan on tärkeää, 
että nettisivut toimivat ja sieltä löytyy tarvittava tieto ta-
pahtumista”, toteaa Partonen.

Tilanne on kiperä, kun Messukeskus 
odottaa suosittuun tapahtumaan yli
 50 000 kävijää, mutta verkkosivut 
kaatuvat päivittäin messuja edeltävällä 
viikolla. 

MESSUKESKUKSEN 
VERKKOPALVELUT 
PYSYVÄT YLHÄÄLLÄ 
NEBULAN PILVESSÄ 

NEBULA ON 
MESSUKESKUKSELLE 
OIKEAN KOKOINEN 
KUMPPANI, JA TUNTUU 
SILTÄ, ETTÄ ME OLEMME 
NEBULALLE TÄRKEÄ 
ASIAKAS.

”



AVOIMEN LÄHDEKOODIN JÄRJESTELMÄSTÄ
SOPIVA RATKAISU

Messukeskuksen IT-järjestelmien sovellukset ja infra-
struktuuri olivat tulleet tiensä päähän. Kustannuste-
hokkainta oli aloittaa puhtaalta pöydältä ja hakea avuk-
si avoimen lähdekoodin pilvipalvelu, johonverkkosivut 
ja palvelualustat saatiin. 

”Kilpailutuksen perusteella totesimme, että Open Sour-
ce –järjestelmät vastaavat paremmin Messukeskuksen 
liiketoiminnan tarpeisiin kuin isot kaupalliset järjestel-
mät”, sanoo Partonen.

Vuoden 2015 alkupuolella Messukeskus valitsi partne-
rikseen Nebulan. INcloud 9 –pilvipalvelussa pyörivät nyt 
Messukeskuksen verkkosivut, näytteilleasettajille suun-
nattu asiointipalvelu eMessukeskus sekä Messukes-
kuksen oman mobiilisovelluksen palvelin. Testiympäris-
töineen kyseessä on yli kahdenkymmenen palvelimen 
kokonaisuus.

PARAS LOPPUTULOS YHDESSÄ NEBULAN 
KANSSA

Uudet palvelinympäristöt ovat olleet ajossa jo vuoden 
päivät. Ruuhkapiikkien yllättäessä verkkosivujen kapa-
siteettiä voi skaalataylöspäin lennosta – jopa sovellustoi-
mittajan puolelta. Sivut eivät ole enää takunneet isojen-
kaan messutapahtumien yhteydessä.

Erityiskiitosta saa Nebulan asiakkuuspäällikkö sekä 
konsultti, joka ovat olleet alusta asti projektissa apuna 
suunnittelemassa alustoja Messukeskuksen verkkopal-
veluja varten.

”Oma vahva veikkaus on, että näin hyvään lopputulok-
seen emme olisi päässet jonkun toisen palveluntarjoajan 
kanssa. Nebula on Messukeskukselle oikean kokoinen 
kumppani, ja tuntuu siltä, että me olemme Nebulalle 
tärkeä asiakas”, kiteyttää Partonen yhteistyön onnistu-
mista.



Telia Inmics-Nebula
Nebula on vuonna 1997 perustettu suomalainen 
ICT-palveluyritys, joka liittyi Telian perheeseen 
keväällä 2017. Myöhemmin samana vuonna 
Telia osti Nebulalle jyväskyläläisen kaverin 
Inmicsin. Nebula ja kokonaisvaltaisia IT-ratkaisuja 
tarjoava Inmics aloittivat oitis tiiviin yhteistyön, 

joka huipentui yhdistymiseen syksyllä 2018. 
Yhteisvoimin Telia Inmics-Nebula pystyy nos-
tamaan palveluvalikoimansa ja kykynsä palvella 
asiakkaitaan uudelle tasolle – koko Suomen 
laajuisesti.
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