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1. Yleistä 
 

Avoin automaatiohanke sisältää paljon yksityiskohtia, joita ei käsitellä tässä loppura-
portissa. Yksityiskohtaisempaa tarkastelua on löydettävissä loppuraportin liitteistä sekä 
toukokuussa 2010 vesitalouslehdestä julkaistusta artikkelista. 
 
Avoin automaatio on ollut Insinööritoimisto Vilmi Oy:n Jouko Vilmin ja Rooper Ky:n 
Ate Perkkiön yhteishanke vesihuollon automaation kehittämiseksi vastaamaan aiempaa 
paremmin käyttäjien tarpeita. Hankkeessa ei ole ollut mukana tutkimuslaitoksia, sen si-
jaan hankkeen puitteissa on käyty lukuisia neuvotteluja eri vesilaitosten henkilökunnan 
kanssa ja näistä keskusteluista on kerätty ja saatu lukuisia käytännön tarpeita sekä hy-
väksyntää kehitysideoille. Haluamme vielä kiittää kaikkia näistä arvokkaista neuvotte-
luista. Tavoitteena on ollut saada aikaiseksi konkreettista hyötyä vesilaitoksille – au-
tomaatiourakoinnin sisällön ja vesihuollon ylläpidon kokonaisvaltaisen kehittämisen 
avulla. 
 
Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa vesihuollon automaation yksikkökustannukset 
mm. työn osalta ovat ohittaneet selvästi muussa teollisuudessa olevat kustannukset. 
Työtunnin hinta on ollut usein kaksinkertainen verrattuna ammattilaisen veloitukseen 
muussa teollisuudessa. Julkinen hankintamenettely suosii edullista urakkatarjoushintaa, 
jolloin elinkaarikustannukset urakan jälkeisten töiden ja muutosten osalta voivat olla 
kymmenen vuoden ajalta 50 -100 % investoinnin hinnasta, koska työ voidaan sen jäl-
keen hinnoitella ilman todellista kilpailua. 
 
Periaatteessa tämä hanke käynnistyi jo neljä vuotta sitten Toijalan ja Viialan kuntalii-
tostilanteessa. Toijala ja Viiala tunnetaan kuntaliitoksen jälkeen nimellä Akaa. Kau-
pungin tekninen johtaja Jukka Suominen pyysi syksyllä 2006 kilpailuttamaan kolmen 
kunnan yhteistä vesihuollon kaukovalvontahanketta varten pelkän valvomolisenssin, 
tarjouspyynnön tärkein asia oli avoimuus.  
 
Sittemmin kaukovalvontaa Akaalla oli toteuttamassa kolme keskenään kilpailevaa au-
tomaatiourakoitsijaa. Kukin kunta sai pitää oman laitemerkkinsä omilla jäteveden-
pumppaamoillaan. Eri järjestelmien yhteiskäyttö oli mahdollista avoimen valvomo-
ohjelman ansiosta. 
 
Jouko Vilmi on ollut mukana suunnittelemassa sekä työmaan valvojana 20:ssä avoi-
muuteen perustuvassa kaukovalvontahankkeessa ja valvomototeutuksessa. Ongelmia 
on ollut joidenkin perinteisten automaatiotoimittajien kanssa syystä, että ne eivät ole 
halunneet tehdä kilpailevalla tuotteella hyviä valvomosovellutuksia. Tilanne on nykyi-
sin jo helpottunut, koska valvomoiden tekijöinä on ollut lähes 10 eri urakoitsijaa. Tä-
hän saakka parhaat lopputulokset onkin saatu kohteissa, missä urakoitsijana on ollut 
vesihuollon ulkopuolinen automaatiotoimittaja. Lisäksi valvomo-ohjelman koulutuspa-
kettia on hiottu useassa eri koulutustilaisuudessa. 
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1.1 Vesihuollon avoimen automaatiohankkeen tausta 
 

Hankkeen käynnistymisvaiheessa kävimme Ate Perkkiön kanssa läpi tuhansia yksittäi-
siä prosesseja. Teimme tarkemman tilaston sattumanvaraisesti valituista 1.000:sta vesi-
huollon prosessista. Päädyimme tulokseen, että noin kymmenellä kenttäpään vakioau-
tomaatioratkaisulla voidaan toteuttaa 70 % vesihuollon prosesseista. Vakioratkaisujen 
ulkopuolelle jäi ainoastaan jätevedenpuhdistamot ja vaativammat vedenkäsittelylaitok-
set. 
 
• 100:n vesi- ja viemärilaitoksen kenttäkohteet käyty läpi 

o prosessitoimintojen ja verkostojen hallinnan selvittäminen 
o prosessivaatimusten vertaaminen ja tilastointi 
o vakiokohteiksi tehtävät määritykset  

• 70 % kenttäkohteiden automaatiosta ja kaukovalvonnasta on tehtävissä muutamalla 
paikallisautomaation vakioratkaisulla 

 
• VVY:n kehittämisrahaston tukema hanke on sisältänyt 

o avoimen automaation informaatiotapahtumiin, vakioautomaatiotuotteiden mää-
rittämiseen ja kommentointiin on tämän projektin aikana osallistunut yli 100 
vesihuoltoalan ammattilaista 

o meneillään oleviin pilot-hankkeisiin on osallistunut 20 kokenutta vesihuollon 
ammattilaista 

o hankkeessa luodaan käytännön ratkaisuja vakiokohteille sekä uusia toiminta-
malleja 

 

1.2 Taustaselvityksessä havaittuja tyypillisimpiä a utomaatio-ongelmia 
 

Hankkeen käynnistymisvaiheessa tarkemmin tutkitut 1.000 vesihuollon prosessia olivat 
kahdestakymmenestä eri vesilaitoksesta / olemassa olevasta kahdestakymmenestä koh-
tuullisen suuresta kaukovalvontajärjestelmästä. Seuraavaan yhteenvetoon on kerättynä 
tyypillisimmät automaatioon sisältyneet ongelmat: 
 
• kaukovalvonta ei sisällä käytännön työkalua koko verkostonhallintaan 

o toteutus sisältää yksittäisten kenttäkohteiden hälytysseurannan ja ohjauksia, 
mutta varsinaista koko verkostonhallintaa ei ole toteutettu 

o ei verkostovuotojen havainnointia 
o ei pumppaamokohtaista valuma-aluelaskentaa 
o ei ketjussa perätysten olevien pumppaamoiden keskinäisten vesimäärien yhtä-

aikaista tarkastelua 
o nopeat puhdasvesiverkoston paineiskujen jäävät havaitsematta 
o raportointidatasta yli 90 % on turhaa ja olennaisen tiedon löytäminen on mah-

dotonta 
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• vedenottamo on pilaantunut automaation toimintaperiaatteen johdosta 

o pelkkään vakiosäätöön perustuneet vedenottamon pumppaukset ovat pilanneet 
kymmenittäin vedenottamoita: mikäli vakiopainesäädön lisäksi ei ole olemassa 
putkirikkotilanteen varalle rajoituksia, on vain ajankysymys milloin säätötapa 
tuhoaa vedenottamon pumppaamalla kaivon pinnan liian alas 

o miksi tämä automaatiohenkilöstön yleisesti tuntema asia ei edelleenkään ole 
julkinen? Luonnollinen selitys asialle on, että kukin mieluummin korjaa mak-
susta omat virheensä, kuin myöntäisi miljoonaluokan vahingon omaksi vir-
heekseen 

• kaukovalvontajärjestelmän liian pitkälle viety ”äly ” vieraannuttaa käyttäjän 
kiinnostuksen vesihuollon hallintaan 
o ns. valvomo-ohjelman avulla toteutettu vesihuollon ”optimointi” on usein joh-

tanut tilanteeseen missä käyttäjä ei pysty käsittämään miksi jokin vedenottamo 
pumppaa näin ja kohta jotenkin toisella tavalla. Tilanteen jatkuessa näin vuo-
sia, joudutaan tilanteeseen ettei henkilökunta välttämättä ole kiinnostunut ve-
denottamoiden toiminnasta eikä ymmärrä kokonaisuutta 

o em. tilanteet on ratkaistu toteuttamalla vedenottamoiden pumppaukset ao. 
kenttäkohteen omilla antureilla toimiviksi ja säätötavat niin yksinkertaiseksi, 
että jokainen käyttäjä tajuaa itse määrittämiensä asetusarvojen vaikutuksen ko-
konaisuuteen 

• ei ole varauduttu tiedonsiirtokatkokseen, sähkökatkokseen, laiterikkoon, uk-
kosvaurioon 
o mikään pumppaus ei saa yksinomaan olla riippuvainen tiedonsiirron toimivuu-

desta, sattumanvaraisesta sähkökatkon tai laiterikon aiheuttamasta viasta tai 
ukkosen aiheuttamasta laajemmasta laite-/sähköttömyysongelmasta 

o vuosittain saamme uutisista lukea kuinka ukkonen, tiedonsiirtokatko tai sähkö-
katko aiheutti putken rikkoutumisen. Näihin asioihin on jo kymmenien vuosien 
kokemus, myös vesilaitokset voisivat keskenään vaihtaa kokemuksiaan 

o em. tilanteet on sisällytettävä automaation perusratkaisuihin. Avoimen auto-
maation toimintaselostukset on pyritty laatimaan niin, etteivät poikkeustilan-
teet aiheuta vakavia ongelmia 

• puhdasvesiverkon pumppausten vaikeudella perustellaan jatkuvasti miehitet-
tyjä valvomoita 
o erityisesti isoilla vesilaitoksilla vesitornien täyttö ja puhdasvesiverkon hallinta 

on toteutettu jatkuvasti miehitetyn valvomohenkilöstön avulla. Rehellisempää 
olisi perustella jatkuvasti miehitettyä valvomoa vesihuollon yleisen toiminta-
varmuuden lisäämisellä. Mainittakoon, että useilla pienillä vesilaitoksilla vaa-
tivatkin verkostopumppaukset on jätetty jo kymmeniä vuosia automaation va-
raan 

• antureiden ylläpito työllistää, kovanpuolen lukitukset aiheuttavat ongelmia 
o jätevesipumppaamoilla suurin ylläpito-ongelma on paineeseen perustuva pin-

nanmittausanturi. Suojaputket tukkeutuvat ja niitä on huuhdeltava 
o jätevesipumppaamoiden varakäyttövippojen käyttöikä on romahtanut 

• kaukovalvonnan ylläpito käyttäjän toimesta on puutteellista 
o erityisesti taannehtivan raportoinnin toteuttaminen tuottaa useimmilla eri kau-

kovalvontajärjestelmillä /-toimittajilla ongelmia 
• automaatioyksiköiden vaihto on hankalaa ja hidasta 

o vikatilanteissa automaatio- ja tiedonsiirtoyksiköiden vaihto vaatii lähes aina 
erikoisosaamista, pc:n käyttöä sekä nykyisen asetusarvodatan siirtoa manuaa-
lisesti 
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1.3 Mitä avoimuudella tarkoitetaan? 
 
Edelleen moni on ymmärtänyt tämän hankkeen pelkästään automaatio- ja kaukoval-
vontajärjestelmien tiedonsiirron rajapintojen määrittäjäksi. Tavoitteena on kehittää au-
tomaatiojärjestelmät nykyistä pidemmälle, alentaa investointi- ja käyttökustannuksia 
sekä saada alalle uusia toimijoita. Kattavalla dokumentoinnilla pyritään siihen, että 
kaikista vaiheista toteutusta ja ylläpitoa varten olisi saatavana hyvät ohjeet ja piirustuk-
set. Paikallisautomaation määrittämisen lähtökohtana on ratkaista vesihuollon prosessi-
en ja verkostojen hallinta parhaalla saatavilla olevalla osaamisella. 
 
• automaatiojärjestelmien välinen liitettävyys helpottuu 
• osaamisen ja järjestelmän ylläpitoon tarvittavan tiedon saaminen on avointa 
• valmiiden sovellusten saatavuutta myös tulevaisuudessa 
• vesilaitosten väliseen yhteistyöhön tulee uusia mahdollisuuksia 
 

1.4 Mitä etua avoimesta toimintatavasta? 
 

• parantaa käyttövarmuutta 
• prosessien ja verkoston hallinta ei ole riippuvainen yhdestä ihmisestä tai toimitta-

jasta 
• vähentää erikoisosaamista vaativia työvaiheita 
• helpottaa ja nopeuttaa ylläpitoa 
• kenttäkohteen automaatio voidaan kahdentaa 
• laitemäärät kenttäkohteissa vähenevät 
• alentaa hankinta- ja elinkaarikustannuksia 
• antaa valintamahdollisuuksia hankintaan ja ylläpitoon 
• lisää vesilaitosten välistä yhteistyötä ja antaa uusia toimintamalleja 
• helpottaa tapahtumien selvitystä ja niiden jäljitettävyyttä 
• tarjoaa välineitä tehokkaaseen verkoston hallintaan ja toiminnan kehittämiseen 

 

1.5 Avoimen automaation periaatteet 
 

Avoimuus on tässä hankkeessa pyritty käsittämään mahdollisimman laaja-alaisesti, 
kaikki tästä hankkeesta syntyvä osaaminen on kaikkien asiasta kiinnostuneiden vapaas-
ti saatavilla. Avoin automaatio antaa vesilaitoksille mahdollisuuden ottaa oman vesilai-
toksen avaimet itselle (automaatio-osaamisen osalta). Nykyisin tilanne useimmiten on 
niin, että vesilaitoksen avaimet taitavat olla jonkun toisen taskussa. 
 
Avoimuus ei saa johtaa siihen, että jatkossa olisi vain yksi automaatiotuotteiden val-
mistaja, vaan paras avoimuuden tae on aito kilpailu usean eri valmistajan ja urakoitsi-
jan kesken. Ehkä jatkossa automaatiokilpailu käydäänkin ohjeiden ja koulutuksen pa-
remmuudesta ja kenen tuotteet ovat helpoimmin otettavissa käyttöön. 
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1.6 Avoimuuden periaatteet tiivistettynä 
 
• keskeiset vesihuollon prosessitoiminnot on voitava tarvittaessa ylläpitää vesilaitok-

sen oman organisaation voimin vaikka keskellä yötä 
• avoimuudella ei tarkoiteta jotain tiettyä tiedonsiirtotapaa tai muuta tekotapaa. 

Avoimuus-sana on tässä hankkeessa haluttu ymmärtää mahdollisimman laaja-
alaisessa merkityksessä 

• kaikki automaatio voi olla avointa, mikäli tuotteen urakoitsija, myyjä tai valmistaja 
niin haluaa. Olemassa oleva monopoliautomaatiojärjestelmä muuttuu tämän 
määritelmän mukaan avoimeksi järjestelmäksi kunhan täysi ylläpito-
osaaminen ja –vastuu voidaan siirtää myös jollekin toiselle taholle 

• avoimuus tarkoittaa tuotteen soveltamiseen, asentamiseen, käyttöönottoon ja yllä-
pitoon tarvittavan osaamisen siirtämistä loppukäyttäjälle sekä tuotteiden ja palve-
luiden kohtuullista hinnoittelua koko elinkaaren ajaksi  

• mikäli palvelut ovat saatavissa vain yhdeltä toimittajalta, se voi johtaa niiden koh-
tuuttomaan hintatasoon myöhemmin. Ohjeiden ja koulutuksen tulee olla kunnossa 
sekä vapaasti kaikkien saatavilla 

• avoin automaatiohankkeen tavoitteena on saada vesihuoltoalalle soveltuvia auto-
maatio- ja kaukovalvontatuotteita nykyistä edullisemmalla hinnalla 

• avoimen automaation avulla saadaan siirrettyä automaatio-osaamista vesilaitosten 
omalle henkilökunnalle tai paikalliselle yhteistyökumppanille 

• aiempaa monipuolisempien ja edullisempien tuotteiden sekä paikallisen osaamisen 
avulla vesilaitosten käyttövarmuus lisääntyy merkittävästi nykyisestä tasosta 

• vesilaitokset voivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä esim. sähkö- ja automaa-
tiohenkilökunnan osalta 

 
 

2. Avointen valvomoiden kehityksen edistäminen 
 

Akaan projektista alkoi avoimen valvomo-ohjelman sovellutusohjelman kehittäminen. 
Erityisesti Nokian kaupungin vesihuoltolaitoksen henkilökunnan panos valvomon so-
vellutusohjelman kehittämisessä on ollut kiitettävää. Meillä kaikilla on nyt mahdolli-
suus olla hyödyntämässä valmiita sovellutusohjelmia. 
 

2.1 Opastava käyttöliittymä 
 
Olemme nimenneet valvomon käyttöliittymän nimellä opastava käyttöliittymä. Opas-
tava käyttöliittymä on tällä hetkellä käytössä 20:llä vesilaitoksella, käyttökokemukset 
ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä. 
 
• avoimen valvomo-ohjelman (vesihuollon sovellutusohjelmien) kehittäminen on to-

teutettu projektiin osallistuvien vesilaitosten tarpeiden määrityksen muodossa 
• yhteistyön avulla on saavutettu aidosti vesihuollon tarpeista ja käyttäjän näkökul-

masta lähtevä ”opastava käyttöliittymä” 
• avoin valvomo-ohjelma soveltuu vesihuollon kaukovalvonnan lisäksi myös lai-

tosautomaation valvomoiksi 
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Kemin ja Tornion kaupunki omistavat Meri-Lapin Vesi Oy nimisen tukkuvesiyhtiön. 
Kuvassa olevan valvomonäytön ovat toteuttaneet Meri-Lapin Vesi Oy:n automaatioin-
sinöörit. Pohjat sovellutusohjelmille he ovat saaneet Nokian vesilaitoksen kehittämis-
työn tuloksena. 

 
Kuvassa vihreällä näkyvän luettelon saat näkyviisi kaikkien eri prosessilaitteiden koh-
dalta, kunhan vain liikutat hiirtä. Tämän saman toiminnon saat käyttöösi myös känny-
kän näytöllä. 

 
Verkostokaavion tai valvomon päänäytön kautta voit opastavan käyttöliittymän peri-
aatteilla katsoa kaikki kokonaisuuteen liittyvät asiat. Yksittäisen prosessin ja yksittäi-
sen kenttäliitynnän kautta saat näkyviin vain tähän yksityiskohtaan liittyviä asioita. 
 
Esim. konekortit ja huoltoraportit näyttävät pumpun päältä vain kyseisen pumpun tie-
dot. Mutta jos katsot koko laitoksen päältä konekorttia tai huoltoraporttia, saat näkyvil-
le kaikki kyseiseen laitokseen liittyvät tiedot. 
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Opastavan valvomon käyttö on todella yksinkertaista. Periaatteessa valvomon käyttö ei 
edellytä mitään ulkoa opeteltavia asioita. 
 
• nimi ”opastava käyttöliittymä” on tullut sananmukaisesta ominaisuudesta, jossa 

hiiren liikuttaminen haluttuun kohteeseen riittää, järjestelmä opastaa aktiivisesti 
käyttäjää 

• pääkaavion ja verkostokaavion kautta järjestelmä tarjoilee kokonaisuuteen liittyviä 
tietoja 

• yksittäisen prosessikuvan kautta ”tarjoilu” pitää sisällään yksityiskohtaisempia tie-
toja 

• käyttöliittymään ei toteuta erillisiä painonappeja lainkaan 
• voidaan lähes luvata, että käyttäjän ei tarvitse muistaa mitään järjestelmän käytös-

tä, opastus toimii aktiivisesti 
 

2.2 Valvomon toteutus etäpalveluna 
 
Valvomon hankinta etäpalveluna voi olla tulevaisuudessa vaihtoehtona erityisesti pie-
nille ja keskisuurille laitoksille. Valvomon hankinnassa hintaan vaikuttaa tietopisteiden 
määrä, jossa pisteen hinta laskee jyrkästi määrän kasvaessa. Pienemmissä kohteissa 
tämä yksikköhinta voi olla moninkertainen isompiin verrattuna. Toisaalta valvomo-
ohjelmistoa tarvitaan kehittyneiden käyttöliittymä- ja trendiominaisuuksien vuoksi. 
Yhtenä ratkaisuna olisi tarjota valvomoa etäpalveluna, jossa laitteet ja ohjelmistot si-
jaitsevat sertifioidussa konesalissa virtuaalipalvelimella, kuten laajat tietojärjestelmät 
nykyisin mm. pankki- ja kaupan aloilla. 
 
Vesilaitos maksaa tästä palvelusta ainoastaan kuukausimaksua ilman alkuinvestointia. 
On huomattavaa, että avoimen automaation kohteissa valvomon hajautus ”kahdentaa” 
valvomon kentälle ja valvomo-ohjelmistoon. Tässä tapauksessa yksittäinen yhteyskat-
kos ei suinkaan lamauta yhteyttä ja tämän lisäksi kenttäkohteen hälytysten siirtoon 
käytetään erillistä hajautettua laiteratkaisua langattoman laajakaistaverkon rinnalla. 
 

2.2.1 Valvomopalvelut / pienet vesilaitokset 

 
Erityisenä tavoitteena tässä hankkeessa on tuottaa pieniä vesilaitoksia varten edullisia 
toimintavarmoja paikallisautomaatio- ja kaukovalvontatuotteita. Päästään huomattavan 
suuriin kustannussäästöihin, mikäli ei hankita lainkaan omaa valvomotietokonetta. Ta-
sokkaatkin valvomotoiminnot on hankittavissa netin kautta etäpalveluna. 
 
• pienet vesilaitokset ja vesiosuuskunnat voivat järjestää valvomotoiminnot interne-

tin kautta etäpalveluna, jolloin niiden ei tarvitse hankkia omia valvomokoneita tai 
ohjelmia 
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2.2.2 Valvomopalvelut / kuntaliitokset ja suurten järjestelmien saneeraukset 

 
Erityisesti kuntaliitostilanteissa on todettu internetin kautta toteutettu etävalvomo mo-
nella tapaa hyväksi ratkaisuksi. Etävalvomo on osoittautunut myös vanhojen suurien 
kaukovalvontajärjestelmien saneeraustilanteissa hyväksi siirtymävaiheen työkaluksi. 
 
• kuntaliitoksissa avoimuus mahdollistaa eri automaatiojärjestelmien yhdistämisen 

uudella tavalla ilman pakkoinvestointeja, sekä mahdollistaa joustavat siirtymävai-
heen ratkaisut 

• etävalvomolla voidaan toteuttaa uusia ratkaisuja myös suurissa hankkeissa huomat-
tavasti aiempaa lyhyemmällä toimitus- ja siirtymäajalla 

 

2.3 Valvomoiden toteutus pilot-hankkeissa 
 

Vesihuollon avoimet valvomoratkaisut testataan myös pilot-hankkeissa. 
 
• Vihannin Vesi Oy sekä Oulun Vesi / Ylikiimingin vesihuolto: 

o etävalvomon määritysvaihe on käynnissä 
o ratkaisuna tulee olemaan kahdennettu etävalvomo, web-serverit kenttä-

kohteissa ja valvomosovellus operaattorilla 
o useita kenttäkohteita mm. vedenottamoita ja pumppaamoita 
o ei investointikustannuksia, ainoastaan kohdekohtainen kuukausimaksu 

• Meri-Lapin Vesi Oy: 
o itse tehty avoin pc-valvomo opastavalla käyttöliittymällä 
o tiedonsiirto sovitettu vanhaan Comli-prokollaan, jota suurin osa nykyisistä 

kenttäkohteista käyttää 
• Kälviän Vesiosuuskunta: 

o avoin pc-valvomo, opastava käyttöliittymä 
o päävedenottamon saneeraus 
o yhteensopivuus Kokkolan Veden järjestelmiin  

 
 
 

3. Avointen kenttäpään toteutusten kehityksen edist äminen 
 

3.1 Kokemuksia kenttäpään pilot-hankkeista  
 

Vesihuollon avoimet kenttäpään automaatioratkaisut testataan todellisissa olosuhteissa. 
Pohjois-Suomesta hankkeessa on mukana neljä vesilaitosta; Vihannin Vesi Oy, Meri-
Lapin Vesi Oy, Kälviän Vesiosuuskunta ja Oulun Vesi. Ilman näiden laitosten merkit-
tävää työpanosta ja vesihuollon kokonaisuuksien hallintaa avoimen automaation hank-
keesta tuskin olisi syntynyt mitään konkreettista kaikkien vesilaitosten hyödynnettävis-
sä olevaa osaamista. 
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Vihannin Vesi Oy: 

o vedenottamon valvontaa tehty suoraan taajuusmuuttajilta suojatun 3G-verkon 
kautta, tiedonsiirto ollut koekäytössä kesästä 2009 alkaen 

o perinteisen jätevedenpumppaamon valvonta on testikäytössä 
 

• Meri-Lapin Vesi Oy 
o pilot-vedenottamo toimii ilman perinteistä logiikkaa, vuosikymmenten aikana 

hankittu vesihuollon prosessiosaaminen on ohjelmoitu suoraan taajuusmuutta-
jaan 

o kohteen sähköasennusten työmäärä väheni perinteiseen verrattuna 1/5-osaan 
saman urakoitsijan tekemänä, joka on tehnyt myös aiemmat kohteet 
 

• Kälviän Vesiosuuskunta: 
o Riipan vedenottamon ja alkalointilaitoksen koko automaatio on hajautettu 10 

taajuusmuuttajalle 
o kohteesta tehdään myös opastetun käyttöliittymän valvomoratkaisu 
o Käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2010 

 
• Oulun Vesi / Ylikiimingin vesihuolto: 

o jätevesi- ja puhdasvesiverkostojen hallinta avoimen automaation vakiotuottei-
den avulla 

o erityisenä kehityskohteena hankkeessa on pumppuhuoltotasoisten ennakko-
toimenpiteiden kehittäminen jätevesipumppaamoille sekä vedenottamoille 

o hanke valmistuu vuonna 2011, etävalvomon testaus suoritetaan syksyllä 2010 
 
 

3.2 Jätevedenpumppaamoon käyttövarmuus kasvaa 
 
Seuraavan sivun kuvassa on jätevedenpumppaamo, missä kahden taajuusmuuttajan muodossa on 
kaksi toisensa korvaavaa automaatiota. Kohteessa ei tarvita perinteistä logiikkapohjaista automaatio-
ta lainkaan. Tiedonsiirto voi olla mikä tahansa tunnettu tekninen ratkaisu. 
 
Meneillään olevissa pilot-hankkeissa tiedonsiirtona on langaton laajakaistayhteys 3G-verkon avulla. 
Pumppaamolle tulee myös erillinen gsm-modeemi, joka suorittaa hälytyksen mikäli 3G-yhteys ei 
toimi. 
 
Lopputuloksena on varmistettu automaatio ja tiedonsiirto, kuitenkin ennakkotietojen mukaan aiem-
paa edullisempaan hintaan. On lisäksi huomioitavaa, että ennakoivat pumppuhuoltotasoiset mittauk-
set ja toiminnot ovat mukana. 
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3.3 Paineenkorottamon käyttövarmuus kasvaa 
 

Tällä sivulla on sanallisesti selitetty, mitä tämä asia tarkoittaa paineenkorottamoilla. 
Kun olemme kertoneet käyttävämme 3G-tiedonsiirtoa, olemme usein ensimmäisenä 
saaneet vastaamme epäilyjä tiedonsiirron luotettavuuden ja tietoturvan osalta. Jotta 
nämä asiat pystytään varmentamaan, on saatava pilot-kohteista käyttökokemuksia. 
Tiedonsiirron luotettavuus tiedonsiirron kahdennuksen muodossa on jo hyvällä mallil-
la. Tietoturvan osalta tavoitteena on pankkiyhteyden tasoinen suojaus. 
 
• paineenkorottamot toteutetaan automaation osalta kokonaan ilman logiikkapohjais-

ta paikallisautomaatiota 
• kaikki säätöohjelmat on sijoitettu taajuusmuuttajien sisälle 
• pumppujen sähkösyötössä ei tarvita kontaktoreita lainkaan 
• molemmilla pumpuilla on oma taajuusmuuttajansa 
• osa perinteisistä kovanpuolen lukituksista on jätetty pois, koska toiminnot on voitu 

korvata luotettavasti välillisillä lukituksilla 
• toimintavarmuus on parempi kuin perinteisissä ratkaisuissa 
• kahden taajuusmuuttajan muodossa meillä on täysin kahdennettu paikallisautomaa-

tioratkaisu, eli säädöt toimivat jos toinenkaan taajuusmuuttaja on käyttökunnossa 
• kaukovalvonnan lisäksi meillä on käytettävissä paikalliset käyttöpäätteet 
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3.4 Verkostossa oleva moottoriventtiili kaukovalvon taan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avoimen automaation kaikki osa-alueet ovat nähtävissä kuvassa olevan verkoston läppäventtiilin 
kaukovalvonnan teknisessä ratkaisussa. Läppäventtiilille asennetaan kulmavaihde ja tavallinen säh-
kömoottori. Moottoria ohjataan taajuusmuuttajalla, joka sisältää Web-serverin paikallista käyttöliit-
tymää varten. Vesilaitoksen hoitajan näkökulmasta venttiilillä on oma yhden sivun kokoinen kotisi-
vu, mihin käyttäjä pääsee kiinni millä tahansa netissä olevalla tietokoneella tai omalla kännykällä. 
 
Tavoitteena on tuote, jonka käyttöönotto olisi mahdollisimman yksinkertaista ja edellyttää jakoa-
vaimen käytön lisäksi pistotulpan laittamista pistorasiaan. Laite on tehtaalla aseteltu tilausvaiheessa 
täysin valmiiksi, jolloin sähköjen kytkeydyttyä, laite ottaa yhteyden valvomoon. Valvomo-ohjelma 
tunnistaa prosessin ja hakee valikosta valmiin prosessinäytön, trendit ja raportit. Valvomossa määri-
tetään toimilaitteen käyttötarkoitus, joka voi olla kiinni-auki-toimilaite tai säätävä toimilaite. Säätä-
välle toimilaitteelle on kytkettynä virtausmittaus ja verkoston painemittaukset venttiilin molemmilta 
puolin. 
 
Vakiotuote sisältää vaihtoehtoiset toteutukset; sulkuventtiili, säätöventtiili paineiskujen rajoituksella, 
jumiutuneen venttiilin irroitustoiminta. 
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3.5 Liikuteltavan mittausaseman periaate 
 
Tapahtumapohjaista tiedonsiirtoa ei ole juuri käytetty Suomessa vesihuollon parissa, 
vaikka sen käyttö muualla maailmassa on varsin yleistä. Se soveltuu erityisen hyvin 
langattomaan tiedonsiirtoon, koska tiedonsiirron yhteysnopeus tai jatkuvuus ei vaikuta 
tapahtumien talletusnopeuteen. Kuitenkin avoimen automaation hankkeessa sille on 
havaittu olevan selvää tarvetta, joten Kälviän Vesiosuuskunnalla otetaan käyttöön tä-
hän perustuva siirrettävä mittausyksikkö. 
 
• mittaukselle asetetaan ikkuna, jossa on ylä- ja alarajat, jonka sisällä toiminta on 

normaalia 
• arvojen ylittäessä ikkunan rajat aloitetaan välitön talletus esim. paineiskuissa milli-

sekunnin tarkkuudella, jolloin saadaan tarkka tieto kiinnostavasta tapahtumasta se-
kä sen tapahtuma-ajasta 

• ikkunan sisällä olevia arvoja ei tarvitse tallettaa turhaan - > turha data vähenee 
• nopea tapahtuma saadaan talteen riippumatta tiedonsiirtoyhteyden nopeudesta tai 

siitä onko yhteys jatkuvasti päällä 
• tapahtuman trendi saadaan myös suoraan matkapuhelimeen esim. hälytystrendinä 
• laitteiston käyttöönotto on helppoa ja nopeaa avoimuuden mukaisesti 
 
Liikuteltavasta mittausasema tuleekin olemaan useimpien vesilaitosten käytössä syystä, 
että mittausaseman avulla verkostojen hallinnan tasoa saadaan paremmaksi. Myös 
esim. vesitornin pinnanmittauksen / tiedonsiirron vikatilanteessa saadaan varamittaus 
välittömästi käyttöön.  

 

3.6 Riipan vedenottamo, vaativampi pilot-kohde 

3.6.1 Kaikki automaatio 11:sta taajuusmuuttajan avulla 

 
Kuvassa on Kälviän Vesiosuuskunnan Riipan vedenottamon periaatekaavio. Tarkoitus on tehdä 
kaikki automaatio 11:sta taajuusmuuttajan ohjelman avulla. 
Taajuusmuuttajien keskinäinen yhteistyö toimii tiedonsiirtoväylän kautta, taajuusmuuttajilla veden-
käsittelyn ja verkostopumppauksen ohjauksen, ohjeiden myötä käyttöönotto paikallisin voimin. 
Taajuusmuuttajien sisäiset vakio-ohjelmat sisältävät monipuoliset vaihtoehtoiset pumppaustavat. 
Käyttöönottovaiheessa valitaan kuhunkin prosessiin ja verkostoon soveltuvin ajotapa. 
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3.6.2 Raakavesipumppauksen ohjaus sekä rajoitustoiminnot 

 

Tässä kuvassa on Riipan vedenottamon raakavesikaivo. Pumppaukseen liittyvät mittaustiedot kytke-
tään suoraan raakavesipumpun taajuusmuuttajalle. Vedenottamon sähköurakoitsija valitsee taajuus-
muuttajan valikosta raakavesipumppaustoiminnon. Eli pilot-hankkeessa testataan myös avoimen au-
tomaation käyttöönotto-ohjeet. 
 

3.6.3 Verkostoon pumppauksen ohjaus sekä rajoitustoiminnot 

 

 
Kuvassa on Riipan vedenottamon verkostopumppaus. Pumppaukseen liittyvät mittaustiedot kytke-
tään suoraan verkostopumpun taajuusmuuttajalle. 3G-tiedonsiirron kautta taajuusmuuttajalle siirre-
tään myös Kälviän vesitornin pinnankorkeustieto. 
 
Riipan vedenottamo on kenttäpään toimintojen lisäksi pilot-kohde valvomotoimintojen osalta. 
 
Toistaiseksi meillä ei ole tarkkaa tietoa kuinka menetellään kaikilla niillä yksittäisillä tiedoilla mitä 
taajuusmuuttajista luemme valvomoon. Taajuusmuuttajien sisällä on paljon hyödyllistä jopa pump-
puhuoltotasoista tietoa. Ehkä taajuusmuuttajien ohjelmien nykyistä pidemmälle viedyn hyödyntämi-
sen myötä voimme jättää esim. pumpun kuivakäynti-, ali- ja ylipainesuojat pois. Näihin ongelmiin 
saattaa löytyä perinteistä tapaa luotettavampi suojaus taajuusmuuttajan sovellusohjelman kehityksen 
kautta. Näitä asioita testataan pilot-kohteissa. 
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3.7 Kenttäpään automaatio sisältää Web-etäkäytön 
 

Useisiin avoimen automaation tuotteisiin on integroitu Web-server, joka mahdollistaa 
päivitysvapaan valvomoratkaisun. Web-serveriä voidaan hyödyntää myös kaukoval-
vonnan saneerauksessa siirtymäajan valvomoratkaisuna. 
 

 
 

4. Avoin automaatio-hanke on edistänyt vesihuoltoa 
 

4.1 Mitä avoimuudella voidaan saavuttaa? 
 

Tässä kappaleessa yhteenvetona muutamia ajatuksia mitä vesihuollon avoimella auto-
maatiolla on mahdollista saavuttaa. 
 
• avoimuudesta apua viranomaisille, tavoitteena online-tasoinen vesihuollon 

raportointi;  vesiviranomaiset ovat suunnittelemassa vesilaitoksille vaatimusta to-
teuttaa viranomaisraportointi online-muodossa. Hanketta vetää Pohjois-Savon 
ELY-keskuksesta Jarmo Siekkinen. Olemme luvanneet Jarmolle olla mukana ke-
hittämässä viranomaisraportointia 

• online-raportointi tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että viranomaisen tietojärjestel-
mät lukevat viranomaisille raportoitavat tiedot suoraan vesilaitoksen automaa-
tiojärjestelmästä 

• pienillä laitoksilla voisi olla mahdollista lukea kaikki olennaiset prosessitiedot vi-
ranomaisjärjestelmään, jolloin vesilaitos ei tarvitse omaa raportointiohjelmistoa ol-
lenkaan, koska voisi käyttää viranomaisen raportointia myös päivittäisen toimin-
nan seurantaan 

• online-tasoinen viranomaisraportointi tulee eniten vaikuttamaan niihin pieniin ve-
silaitoksiin, joilla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista kaukovalvontaa. Tämän hank-
keen myötä myyntiin tulee myös pienten vesilaitosten kukkarolle sopivia vakio-
tuotteita 

• automaatiourakoitsijat ovat ottaneet kantaa avoimuuteen; Avoimuus on lyönyt 
itsensä läpi, koska neljä vuotta sitten automaatiourakoitsijat vastustivat näitä aja-
tuksia. Nyt samat tahot ovat julistautuneet avoimuuden tyyssijoiksi. Se, että yrityk-
sen nettisivuille kirjoittaa sanan avoimuus, ei valitettavasti ole tämän hankkeen 
määrittämää avoimuutta. Avoimuus etenee ainoastaan sitä kautta, että vesilaitokset 
voivat itsenäisesti valita toimintatapansa useista eri vaihtoehdoista. Tämän projek-
tin tarkoitus on osaltaan auttaa avainten haltuunotossa 

• vesihuollon päättäjät; automaatiokustannusten nykyistä parempi ennustettavuus, 
vaihtoehtoisten tuotteiden ja valmistajien takia hintataso pysyy jatkossakin koh-
tuullisena 

• vesihuollon suunnittelijat; vakiosovellutukset ohjaavat suunnittelua kustannuste-
hokkaaseen suuntaan, useissa kohteissa testattu toimintavarma vakiotuote (doku-
mentaatio ja prosessikuvaus) on hyvä lähtötilanne suunnittelulle 
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• kuntaliitosten aiheuttamat haasteet vesilaitoksille; olemassa olevien automaa-

tiojärjestelmien hyödyntäminen eri järjestelmien yhteensovittamisen kautta, kau-
kovalvonnan saneeraustilanteeseen valmiiksi mietitty siirtymäajan ratkaisu 

• yhteistyötä olisi syytä lisätä; vesilaitokset voivat käyttää yhteistä henkilökuntaa 
tai tehdä aiempaa paremmin yhteistyötä ylläpidon ja kehittämisen merkeissä 

• suuret vesilaitokset; mahdollisuus ottaa omalle vastuulle vesihuollon koko ylläpi-
to, jolloin voidaan halutessa itse tehdä kenttäpään automaatiotöiden lisäksi kaikki 
valvomopään sovellutukset 

• pienet vesiosuuskunnat; automaation hankintakustannukset ovat edullisemmat, 
automaation urakointi- ja ylläpito-osaaminen paikallisella sähköurakoitsijalla, ei 
tarvitse hankkia omaa valvomoa, tasokkaat valvomopalvelut on saatavissa interne-
tin välityksellä 

• tehtaat / pakettitoimittajat (paineenkorottamot, jätevedenpumppaamot, pien-
puhdistamot jne..); myyntiehdot sisältävät usein vaatimuksia kenttäkohteen toi-
minnasta takuuaikana. Avoin automaatio mahdollistaa valmistajalle seurata koh-
teen toimintaa etänä ilman erillisinvestointeja. Tehtaat vapautuvat nykyisestä ”tar-
jottava tällä automaatiolla” piinasta 
o vakiokohteiden hinnat ovat kaikille samat 
o automaatio- ja sähkötyöt kentällä vähenevät → käyttöönotto nopeutuu 
o laitteet sisältävät etävalvomon 

• pumppuhuolto, ulkoistettu vesilaitoksen ylläpito; uusilla teknisillä ratkaisuilla 
on mahdollista kustannustehokkaasti toteuttaa vesilaitoksen etäkäyttö, huolto- ja 
ylläpitopalvelut useille vesilaitoksille  

• vesilaitosten käyttäjät; verkostotietojen reaaliaikaisuus lisääntyy, saamme pump-
puhuoltotasoiset tiedot, mahdollisuus itse tehdä muutoksia prosessitoimintoihin 

• automaatiovalmistajat ja -urakoitsijat;  vesihuollon automaation vakiotuotteiden 
myyntimäärät tulevat olemaan suuret, kaukovalvontaa tullaan soveltamaan jatkossa 
aivan uusissa kohteissa, myös pienillä vesiosuuskunnilla on mahdollisuus hankkia 
edullisia ja käyttövarmoja tuotteita. Automaatiotaloille avoimuus heittää haasteen, 
luovunko tällä hetkellä kannattavasta monopolitoiminnasta vai lähdenkö mukaan 
todelliseen avoimuuteen; hinnat, dokumentointi, käyttöohjeet, koulutus, koulutus-
materiaali, yhteistyö myös kilpailijan kanssa jne..  

• yleisesti vesilaitokset; kehittää ja testata uusia vesihuollon ratkaisuja yhteisesti se-
kä huomioida niissä vesihuollon erityistarpeita mm. turvallisuuden osalta 

• nuoret töihin vesilaitoksille; tämän automaatiohankkeen kaikki osaaminen siirre-
tään vesihuollon erityiskoulutuksen koulutusmateriaaliksi, jolloin nuoret opiskeli-
jat voidaan kouluttaa myös erityistehtäviin 

• eri tietojärjestelmien yhteensovittaminen on alkanut;  toinen eri tietojärjestel-
mien välinen yhteistyöasia, missä olemme hieman edenneet, on se, että olemme 
saaneet johtokarttajärjestelmät ja vesihuollon kaukovalvontajärjestelmät liitettyä 
toisiinsa 

• kenttäpään vakiototeutusten edut on helpoimmin ymmärrettävissä vikatilanteissa, 
kun tarvitaan äkkiä korvaava automaatioratkaisu. Vanhan automaation rikkoontu-
essa saat vuorokaudessa korvaavan paikallisautomaation, sekä sähköpiirustukset  
normaalilla listahinnalla  

• avoin automaatioprojektin tavoitteena on vesihuollon kehittäminen ammattimai-
sempaan suuntaan – uuden tekniikan mahdollisuudet, mutta myös riskit tuntien 
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4.2 Oikeat laitevalinnat ja poikkeustilanteet 
 
Vesihuollon on toimittava, vaikka tietotekniikka temppuilee. Usein riittävänä ratkaisu-
na on laitteiden hajautus ja kahdennus sekä laitevalmistajan 4h 24/7 onsite-takuu. Tie-
donsiirrossa on syytä hankkia myös varalaitteet sekä tarpeeksi osaamista niiden käyt-
töönottoon ja vaihtoon. Operaattoreilta tarvitaan usein suorat yhteystiedot, mikäli jou-
dutaan vaikka yöllä selvittämään vian laajuutta.  
 
Valvomon työasemissa tai palvelimissa voidaan helposti parantaa käytettävyyttä siir-
tymällä ns. palvelintason yksiköihin. Kannattaa huomioida, että myös verkon aktiivi-
laitteet kytkimet, palomuuri, kuitumuunnin/laajakaistamodeemi ja wlan-tukiasema voi-
vat hajota. Jopa verkkokaapelin lukko hajoaa joskus ja aiheuttaa erittäin kiusallisen 
vian huonon kontaktin vuoksi. Pienellä investoinnilla saadaan tärkeimpiin kohtiin suo-
jatuilla lukoilla varustetut kaapelit tai irtolukot estämään kaapelin irtoaminen 
 
PC:n ja palvelimen käyttöjärjestelmä vanhenee usein siinä vaiheessa, kun rauta on 
vaihtokunnossa. Tässä vaiheessa on usein edessä valvomo-ohjelman päivitys, joka ei 
välttämättä tuo mitään lisäarvoa vesilaitokselle. 
 
Uutta laitetta ei saa kuin uudella käyttöjärjestelmällä ja uusilla porteilla. Valvomokäy-
tössä virtualisointi tarjoaa parhaan ratkaisun tähän ongelmaan, koska virtuaalialustalla 
voidaan ajaa vanhoja käyttöjärjestelmäversioita ilman aikarajoituksia. Laitevaihdon yh-
teydessä virtuaalisovellus voidaan kopioida uuteen koneeseen ja alustaan kuin tiedosto, 
ilman päivitystä ja uudelleenasennusta. 
 
Kannettava mittausasema siirrettävillä antureilla on osoittautumassa erinomaiseksi va-
ralaitteeksi ”täystuhon” sattuessa. Mittausasema on automaation osalta täysin valmis 
yksikkö ja voidaan siirtää helposti haluttuun kohteeseen. Paikanpäällä riittää antureiden 
asennus tai vanhojen liitäntä asemaan, jonka jälkeen tilapäinen valvonta on kunnossa. 
 
Entäpä kun yhteydet ovat poikki tai kohde on pimeänä selittämättömästä syystä? Ku-
hunkin tilanteeseen kohteesta riippuen joudutaan miettimään etukäteen ohjeistus, jonka 
avulla vesihuollon toiminta voidaan turvata. Mikään kahdennus tai varautuminen ei ta-
kaa sitä, etteikö tällainen tilanne voisi sattua omalle kohdalle työuran aikana. Sen voi 
aiheuttaa esim. tulipalo, onnettomuus, luonnonilmiö tai ilkivalta. Näihin ikäviin tilan-
teisiin tarvitaan myös luovaa kokemusta poikkeustilanteista, eikä sitä voi etukäteen oh-
jeistaa. Sen sijaan siihen voi harjoitella ja kouluttautua pidemmän ajan kuluessa. Olisi-
kin erittäin toivottavaa entistä tiiviimpi yhteistyö vesilaitosten välille, jotta kokemusta 
näistä tilanteista voidaan jakaa yhteisesti sekä harjoitella säännöllisesti tilanteiden sel-
vitystä erikseen siihen tarkoitukseen tehdyssä ympäristössä, käytännön olosuhteissa. 
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4.2.1 Valvomopään tietoturvan määritys 

 
Vesihuollossa tietoturva-asiat kannattaa ottaa tosissaan huomioon, vaikka mitään on-
gelmia ei olisi vielä ollutkaan. Uutiset maailmalta ovat kuitenkin kertoneet miten voi-
malaitoksien ja sähkönjakeluyhtiöiden tietojärjestelmiin on murtauduttu jo useiden 
vuosien ajan. 
 
Tietoturvan toteutus ja ylläpito vaatii jatkuvaa työtä, sekä edellyttää aina alan ammatti-
laisten tukea. Vesilaitoksilla olisikin tässä tilaisuus tehdä yhteinen määritys valvomon 
laiteratkaisuista, käyttöjärjestelmistä, valvomon virtualisoinnista, tietoturvasta ja am-
mattimaiseen tiedonsiirtoon soveltuvista operaattoriliittymistä. 
 
Tyypillisiä yleisiä tietoturva- ja käytettävyysriskejä: 
• kokonaisuuden hallinta ei ole kenenkään vastuulla, koska kukin osapuoli haluaa 

hoitaa vain oman osuutensa 
• meillä ei ole koskaan sattunut mitään 
• henkilökunnan ja toimittajien tietämättömyys ja huolimattomuus 
• ohjeistuksen ja koulutuksen puute 
• vapaa pääsy laitetiloihin, eikä vieraiden henkilöllisyyttä tarkisteta 
• valvomokoneissa ei ole rajattu käyttöoikeuksia eikä pääsyä julkiseen verkkoon 
• työpaikalle tuodaan omia muistitikkuja esim. väritulostusta varten 
• käytetään suojaamattomia etäyhteyksiä valvomokoneille 
• päivystäjän kannettavia koneita ei ole suojattu ja niitä käytetään yleisessä interne-

tissä  
• valvomokoneita ei ole jaettu käyttäjä- ja pääkäyttäjätasoihin 
• valvomopäivityksen tai lisäysten yhteydessä ”vanhat” viat palaavat, koska muu-

toksia on tehty vanhan version pohjalta 
• varmuuskopioita ei ole tai niiden palautusta ei ole testattu 
• valvomokoneen tilalle ei ole/ ei enää saa varakonetta 
• tiedonsiirrossa on käytössä markkinoilta jo poistuneita ratkaisuja, eikä niihin löydy 

enää varalaitteita 
 
Tietoturvan kartoituksessa ja toimenpiteissä on huomioitava seuraavia asioita: 
 
• yhtenäinen virustorjunta ja sen päivittäminen sekä testaaminen automaatiosovellus-

ten parissa 
• käyttöjärjestelmien päivitykset on tehtävä ajallaan ainakin kriittisten osalta sekä 

testattava yhteensopivuus automaatiosovellusten kanssa  
• toimistoverkkoon tarvitaan palomuuri ja hallinta, joka erottaa yleisestä verkosta 
• toimistotyöasemat ja automaatiolaitteet tulisi erottaa omiin verkkoihin ja suojata 

niiden välinen liikenne palomuurilla 
• valvomon laitteiden valinta, keskusyksiköt, levyt, kytkimet, sähkönsyöttö 
• valvomon käyttöjärjestelmän valinta sekä harkittava uusissa virtualisoinnin käyttöä 
• etäyhteyksille rajataan mitä sovelluksia ja millä oikeuksilla voi käyttää 
• etäyhteydet on suojattava ja salattava esim. vpn-tunnelin ja token-autentikoinnin 
• atk-verkon ristikytkennän merkinnät täytyy olla kunnossa ja kannattaa myös merki-

tä kuinka automaatio saadaan tarvittaessa irti ulkoverkosta 
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• WLAN-verkot on suojattava ja mielellään sallittava yhteys niistä ainoastaan palo-

muurin kautta rajatulle DMZ-alueelle , kuuluvuudet täytyy mitata etukäteen ja kan-
nattaa käyttää keskitettyä tukiasemien hallintaa 

• kaikkien etäyhteyksien käyttöä on syytä valvoa ja tarkistaa mihin muualle niillä voi 
päästä, toimittajien henkilöstön muutokset 

• omien päivystäjien etäyhteyksiä on valvottava ja tarkistettava mihin niistä päästään 
• salasanojen keskitetty hallinta 
• varmuuskopiointi ja tallenteiden säilytys palonkestävästi, testipalautuksen harjoitte-

lu 
• säännöllinen testaus ja harjoittelu katkaisemalla myös ups-varmennettu sähkön-

syöttö, koska jotkin viat ilmenevät kylmäkäynnistyksessä 
 
Paikallisen valvomon osalta eräs tapa hallita elinkaarta on käyttää valvomon virtu-
alisointia. Tässä ratkaisussa valvomo-ohjelmaa ajetaan palvelinlaitteeseen asennetussa 
virtuaalisessa käyttöjärjestelmässä. Tämä virtuaalinen asennus voidaan helposti kopi-
oida ja siirtää uuteen koneeseen sellaisenaan ilman päivityksiä, lähes kuin tiedosto. 
 

4.2.2 Kenttäpään tietoturvan määritys 

 
Kenttäkohteissa tietoturva ja käytettävyys koskee lähinnä tiedonsiirtoa. Luvanvarainen 
radiomodeemiverkko tarjoaa hyvän tietoturvatason, mutta rajoittaa jonkin verran uu-
simpien ja edullisten ratkaisujen käyttöä. 3G-verkon käyttö tarjoaa nopean ja edullisen 
tiedonsiirtoyhteyden, joka mahdollistaa myös kohteiden videovalvonnan samalla yh-
teydellä. Tässä ratkaisussa joudutaan kuitenkin kiinnittämään erityisesti huomiota tie-
toturvaan yhteyden suojaamisen muodossa, jota perusliittymissä ei ole tarjolla. 
 
Operaattoreilla on kuitenkin tarjolla valmiita yritysverkkoratkaisuja, jossa myöskin 
langattomat ratkaisut kuuluvat suojattuun yritysverkkoon. Tässä kohteet voivat olla yh-
teydessä keskenään ja yhteydet ulospäin tapahtuvat aina vahvasti suojatun yhteyden 
kautta samoista pisteistä. Yritysverkoissa operaattorit priorisoivat ja takaavat yritys-
käyttäjälle kaistaa käyttöön. 3G verkon etuna on myös laitevikatapauksissa nopea tapa 
laitteiden vaihtamiseksi sekä vikojen paikallistaminen. Yritysverkko sisältää hallinta- 
ja diagnostiikkavälineet koko verkon liikenteen ja vikojen monitorointiin. On hyvä 
huomioida, että teleoperaattoreilta vaaditaan automaattisesti tukiasemien sähkönsyötön 
varmistukset sekä jatkuva ylläpito vikatapausten varalta. 
 
Kenttäkohteissa on hyvä selvittää valmistajien taustatiedot ja tutkia kuinka pitkiä elin-
kaaret ovat olleet aiemmin. Tyyppivikoihin on vaikea valmistautua etukäteen. Silloin 
punnitaan valmistajan takuun painoarvo, jossa jotkut ovat valmiita vastaantuloon myös 
takuuajan jälkeen, kun taas toiset eivät vastaa edes takuuaikana. 
 
Tietoliikenteen osalta on tullut entistä selvemmin esille, että vesihuoltoon pitäisi saada 
omat ammattitason yhteydet, joihin sisältyy suljetun verkon lisäksi hyvä tekninen tuki 
ja taattu verkon toiminta vähintään kymmeneksi vuodeksi. Perusratkaisuilla on syytä 
miettiä kenttäkohteen konfiguraatio sellaiseksi, että käsityötä olisi mahdollisimman 
vähän muutosten yhteydessä 
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4.3 Vesihuollon avoimen automaation tiedottaminen 
 
Avoimen automaation julkisuus on saavuttanut riittävän tason. Kaikilla ammatikseen 
vesihuollon parissa työskentelevillä on ollut mahdollisuus tutusta tähän hankkeeseen. 
Seuraavassa tiivistelmä tiedottamisesta: 
 
• VVY:n sähkö- ja automaatiopäivillä luento aiheesta 30.9.2009 
• Hämeen ympäristökeskuksen oman alueen vesilaitoksille järjestetyillä vesipäivillä 

luento 5.11.2009 
• useita eri puolilla Suomea Syklin järjestämiä koulutustilaisuuksia  
• projektin oma tapahtumapäivä Tampereella 20.1.2010. Läsnä oli yli 60 vesihuollon 

ammattilaista 25 vesilaitoksesta 
• projektin oma tapahtumapäivä Oulunsalossa 11.2.2010. Läsnä oli 55 vesihuollon 

ammattilaista 20 vesilaitoksesta 
• vilmi.com-kotisivuilla kaikki materiaali esillä 
• vesitalouslehti 3 / 2010 
• vesihuoltopäivät Vaasa 3.6.2010 
• useita pilot-vesilaitosten yhteisiä tapahtumia, pilot-projektien suunnittelu- ja työ-

maakokouksia 
 

4.4 Vesihuollon avoimen automaation jatkotoimet 
 
Konkreettisia hankkeen jatkotoimia ovat mm. seuraavat asiat: 
 
• Ouman Oy & THT Control Oy toteuttavat loppuraportissa mainitut pilot-hankkeet 

yhteistyössä loppuraportissa mainittujen neljän vesilaitoksen kanssa 
• Ouman Oy tuotteistaa ainakin muutamia loppuraportin liitteissä mainituista vesi-

huollon kenttäpään vakiototeutuksista 
• Ouman Oy tuotteistaa etävalvomon yhteistyössä THT Control Oy:n kanssa 
• Oulun Vesi hyödyntää pilot-hankkeissa saamaansa osaamista uuden Oulun vesi-

huollon kehittämisessä (vuoden 2013 alussa tapahtuu viiden kunnan kuntaliitos, 
uuden Oulun asukasluku on tällä hetkellä 182.000 asukasta) 

• Vihannin Vesi Oy, Kälviän Vesiosuuskunta ja Meri-Lapin Vesi Oy hyödyntävät 
pilot-hankkeissa saamaansa osaamista vanhojen kaukovalvontajärjestelmiensä sa-
neerauksessa 

 

4.5 Vesihuollon eritystarpeet huomioitava automaati on kehittämisessä 
 

Vesihuoltoautomaatiota on voitava kehittää ja toteuttaa vesilaitosten todellisten tarpeit-
ten pohjalta, eikä pelkästään sillä perusteella mitä laitteita ja osaamista toimittajilla sat-
tuu kulloinkin olemaan käytettävissä. Ainoastaan käyttäjälähtöisen tarvemäärittelyn ja 
kehitystyön tuloksena ratkaisut kehittyvät aidosti vastaamaan todelliseen tarpeeseen. 
Historia on jo osoittanut, etteivät teknisesti hienot ratkaisut tai päivitykset ole välttä-
mättä tuoneet mitään todellisia muutoksia käytännön työelämään. 



VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Loppuraportti; sivu 2 2 (24) 
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto vesihuollon avoin automaatio 6.8.2010 
 

 jouko@vilmi.com ja aperkkio@rooper.fi 

 
Aloitamme automaation yleisten kehityskohteiden listauksen, jota täydennetään ja kor-
jataan jatkossa esille tulevien tarpeiden osalta: 
 
• hälytysten käsittelyä on tehostettava, koska se aiheuttaa eniten turhaa työtä päivys-

tysaikana 
o matkapuhelin käyttöön sovitettu oma siirtohälytysnäyttö, joka on kokoajan 

aktiivisena ilman kirjautumisia, uusista hälytyksistä annetaan määräajoin 
esim. 10-30 min välein edellisestä äänimerkki, hälytykset on voitava kuitata 
vastaanotetuiksi listalta riveittäin tai valitulta alueelta  

o vikatilanteessa ainoastaan ensimmäinen ja vian aiheuttanut hälytys siirre-
tään valvomoon tai päivystäjälle, koko kohteen toiminnan estävä hälytystie-
to sallitaan em. vikahälytyksen lisäksi 

o sähkökatko- ja tiedonsiirtovikojen tilanteissa tulee edelleen turhia hälytyk-
siä ja samaa hälytystä voidaan turhaan toistaa jatkuvasti 

o valvomoiden uudelleenkäynnistystilanteissa on estettävä käynnistyksen ai-
kana hälytysten käsittely turhien hälytysten vuoksi 

o samasta viasta aiheutuvaa hälytystä ei tarvitse toistaa uudelleen ennalta 
määritettävän liukuvan aikaikkunan sisällä 

o hälytykset on priorisoitava aiempaa tarkemmin, koska päivystäjällä ei ole 
mahdollisuutta istua kuittaamassa esim. kymmentä hälytystä tunnissa kes-
kellä yötä, kohteen koko toiminnan estävät hälytykset siirretään 

o laajassa tiedonsiirto- ja/tai sähkökatkotilanteessa tai muussa laajassa häiriö-
tilanteessa esim. ukkonen ei ole järkevää siirtää päivystäjälle 20 kpl erillistä 
hälytystä pumppaamoiden vika tai tuotto-ongelmista, vaihtoehtoisesti siirre-
tään yksi hälytys esim. ” 20 kpl vakavaa pumppaamohälytystä” jolloin päi-
vystäjä ottaa tiedon vastaan ja voi sen jälkeen keskittyä tilanteen purkami-
seen sopivalla tavalla, ko. ryhmähälytys voidaan toistaa aseteltavan ajan 
jälkeen mikäli tilanne ei ole kokonaan korjaantunut tai siirtoa ei ole estetty 
valvomosta 

o hälytysten siirto on voitava estää määräajaksi esim. 1 h kerrallaan, ettei päi-
vystäjän puhelimeen tulvi siirtohälytyksiä muun kriisitilanteen aikana, vaih-
toehtona voisi olla siirtohälytysten uudelleenohjaus lokiin, josta päivystäjä 
voisi selata tapahtumat kriisin jälkeen tai ohjata tehtävän toiselle henkilölle 
 

• kentältä kuitattavat viat voitava kuitata aina myös valvomosta 
o ylivirtasuojan laukeaminen on tyypillinen päivystysvika, joka käydään kuit-

taamassa paikanpäältä ja turhaan, taajuusmuuttajakäytöillä voidaan rajoittaa 
kuormitusta jolloin ylivirtasuoja ei laukea sekä myös kuitata sisäinen suoja 
automaattisesti 
 

• kentältä tehtävät operoinnit on voitava tehdä tai palauttaa myös valvomosta 
o paikallisohjaus on tyypillinen toiminta, jossa käytetään lukittuvaa kytkintä 

eikä sitä voida palauttaa kuin paikanpäältä 
o käytettäessä palautuvia painikeohjauksia taajuusmuuttajakäytön yhteydessä 

voidaan tämä toteuttaa helposti ja edullisesti 
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• kentältä tapahtuva käyttöönottoaika on minimoitava 

o paikallisautomaation tilausvaiheessa määritetään esim. antureiden mittaus-
alueet, pumppujen tehot, käyttöpaikkatiedot jne.. 

o hyödynnetään valmiita käyttöönottotarkastuspöytäkirjoja 
o valvomon raportointi otetaan käyttöön samassa yhteydessä 
o loppudokumentointi  on valmiina  

 
• apukeinoja sähkökatkojen varalle 

o prosessihäiriöiden minimointi myös sähkökatkotilanteessa pumppauksen 
hallitulla alasajolla 

o varmistettu sähkökäyttö mahdollistaa katkottoman sähkönsyötön sähkökat-
kotilanteessa ilman pienintäkään viivettä ja pystyy esim. ajamaan pumpun 
alas hallitusti 
 

• mittalaitteiden vaihdettavuus paranee 
o antureiden varustaminen pistokkeilla helpottaa ja nopeuttaa niiden vaihta-

mista vikatilanteissa ja käyttöönotossa 
 

• automaattisen ohjauksen ja säädön mittaukset on kahdennettava 
o pumppaamoiden pinnanmittauksen viat aiheuttavat huomattavan osan vika-

käynneistä, jotka on vältettävissä päivystysaikana pumppukohtaisilla pin-
nanmittauksilla 

o vedenottamoiden painesäädöt on varmistettavissa taajuusmuuttajakohtaisil-
la sovellusohjelmilla ja mittauksilla, jolloin koko automaatio on myös kah-
dennettu 

o virtausmittauksen laitevika tilanteet ovat huomioitavissa välillisen tuotto-
käyrään perustuvan laskennallisen mittauksen avulla, pumppujen tuotto-
käyrää voidaan virtausmittauksen toimiessa tallentaa ja korjata jatkuvasti 
pumppauksen aikana imu- ja nostokorkeuden funktiona sovellusohjelman 
muistiin, josta toiminto talletettu käyrä otetaan vikatilanteessa käyttöön 

o on testattava mahdollisuus käyttää keskipakopumpun ominaisuutta hyödyn-
tävää välillistä momentin tunnistukseen perustuvaa pinnamittausta, jossa 
pumpun ottama momentti romahtaa pinnan laskiessa imukorkeuteen 
 

• laitevaihdot sisältäen aiemman asetusarvodatan on voitava tehdä paikallisesti 
o pienistä kenttäkohteista on puuttunut isojen automaatiojärjestelmien perus-

ominaisuus; automaattinen back-up talletus esim. usb-tikulle asetusarvoi-
neen, joka mahdollistaa esim. koko keskusyksikön vaihdon ilman pc:tä ase-
tusarvojen säilyessä käyttöönoton jälkeen 

o taajuusmuuttajillakin tämä edellyttää kohteen ulkoista back-up toimintoa 
asetusten osalta tai paikallista erillistä yksikköä, johon asetusarvot tai ase-
tusdata talletetaan säännöllisin välein 1-3 krt /vrk 

o vikatilanteissa on aina ratkaisevaa, kuinka nopeasti vika voidaan korjata tai 
viallinen toiminta korvata tilapäisesti, tämä edellyttää lähellä olevaa yhteis-
työkumppania tai henkilökuntaa jotka voivat tehdä tarvittavat asennustyöt 
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• matkapuhelinta on hyödynnettävä aiempaa enemmän käyttöliittymänä 

o matkapuhelin tai PDA-laite tarjoaa nopean välineen kenttäkohteiden käyttö-
liittymäksi, jolloin paikallisen web-serverin kautta luettavat suppeat puhe-
linkäyttöön sovitetut käyttöliittymät tarjoavat hyvän alustan perusoperoin-
teihin 
 

• tiedonsiirtoyhteydet on suojattava ja liikenne salattava 
 
• samoihin yhteyksiin integroitava myös muuta valvontaa esim. kamerat 
 
• vikatilanteisiin ja kehityshankkeisiin tarvitaan helppokäyttöisiä kannettavia mitta-

laitteita ja tiedonsiirtoa 
o projekteihin olisi kannattavaa sisällyttää parin kannettavan laitteiston han-

kinta osana automaatiota, laitteisto sisältäisi putken päältä mittaavan vir-
tausmittauksen, upotettavan painelähettimen, painelähettimen sekä kameran 

o vesilaitokset voisivat hankkia näitä laitteita yhteisesti alueittain ja harjoitel-
la niiden käyttöä säännöllisesti 

 
Tämä avoimen automaation loppuraportti sekä kenttäpään automaation vakiototeutus-
ten toimintaselostukset ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden saatavilla. Loppuraportin 
laatijoiden toiveena on, että niin valvomopään kuin kenttäpään tuotteille saadaan kil-
pailevia ratkaisuja. 
 
On todennäköistä, että vesihuollon avoin automaatiohanke muokkaa vesihuollon ny-
kyisiä urakointitapoja. Kaikki riippuu siitä kenen taskussa halutaan pitää vesihuollon 
avaimet. 
 
Oletukseni on, että lähitulevaisuudessa tulee olemaan kymmeniä vesilaitoksia, jotka 
kykenevät Nokian vesilaitoksen, Oulun Veden ja Meri-Lapin Vesi Oy:n tavoin teke-
mään kaiken kaukovalvontaan ja paikallisautomaation liittyvät asennus- ja käyttöönot-
totyöt oman henkilökunnan avulla. Vesihuollon riskikartoituksia tehtäessä oman henki-
lökunnan automaatio-osaaminen ymmärretään tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi. Ts. 
vesilaitokset ottavat laitoksensa avaimet omaan taskuunsa. 
 
On todennäköistä, että meneillään olevissa pilot-hankkeissa tullaan kehittämään vesi-
huollon käyttövarmuutta mm. seuraavien asioiden osalta: 
 
1. Paljon huoltoa vaativille mittalaitteille löytyy huoltovapaampi vaihtoehto 
2. Ns. kovanpuolen lukituksia ja varakäyttöjä voidaan korvata nykyistä luotettavam-

malla tavalla 
3. Pumppuhuoltotasoinen kaukovalvonta kehittyy 
4. Valmiit vesihuollon sovellutukset niin kenttäpäässä kuin valvomopäässäkin osoit-

tautuu joustavaksi tavaksi siirtää vesihuollon prosessinhallintaosaaminen eteenpäin 
5. Varmistetun sähkökäytön pilotointi isolla siirtolinjapumppaamolla 
 
 
Oulussa 6.8.2010 
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