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Case; avoimen automaation
pilot-hankkeiden haasteet

Avoimen automaation pilot-hankkeiden avulla 
tavoitellaan konkreettisia tuloksia. 

Teknisten innovaatioiden lisäksi hankkeissa on 
tarkoitus testata vesihuollon tyypillisimpien 
prosessien asennus- ja käyttöönottomenettelyt.

Ohjeistuksen ja koulutuksen tulee mahdollistaa 
vesihuollon automaation asennus- ja 
ylläpitotehtävät hoidettavaksi paikallisin voimin.



Vihannin Vesi Oy:n taustatiedot
Vihannin Vesi Oy on vuonna 1977 perustettu vesihuoltoyhtiö, 

jonka osakkaina ovat Vihannin kunta, Ilveskorven-, 
Lumimetsän- ja Vihannin Vesiosuuskunnat sekä Raahen 
kaupunki ja Raahen Vesi Oy. 

Yhtiö toimittaa vettä Vihannin lisäksi ympäristökuntiin (Raahe, 
Siikajoki, Oulainen, Merijärvi, Pyhäjoki) ja myy 
vesihuoltopalveluita osakasyhtiöille ja yksityisille.

Vihannin Vesi Oy vastaa Vihannin kunnan alueella 
viemärilaitostoiminnasta. Yhtiöllä on 
vedentuontantokapasiteettia noin 16 000 m³
vuorokausikulutusta vastaava määrä.
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Vihannin Vesi Oy:n pilot-hankkeet

Kesällä 2009 valmistuneesta uudesta vedenottamosta (kalkkikivialkalointi) 
on jätetty perinteinen omaan luvanvaraiseen radiomodeemiverkkoon 
perustuva kaukovalvonta ja logiikkapohjainen paikallisautomaatio
toteuttamatta.

Pilot-laitoksena toimivalle Sivulan vedenottamolle on tässä vaiheessa 
toteutettu Web-selaimen kautta väliaikainen kaukovalvonta.

Kohteessa on tarkoitus testata taajuusmuuttajille toteutettavia 
verkostopumppauksen ja raakavesikaivojen vaihtoehtoisia säätötapoja. 
Taajuusmuuttajien liittäminen ModBus-väylän kautta Web-selaimelle ja 
kaukovalvontaan on jo testattu.

Toisena pilot-hankkeena ollaan parhaillaan toteuttamassa normaalin 
jätevedenpumppaamon (gsm) kaukovalvontaa ja paikallisautomaatiota.

Käyttöönotto tehdään oman henkilökunnan voimin.
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Meri-Lapin Vesi Oy:n taustatiedot

Meri-Lapin Vesi Oy on Tornion ja Kemin kaupunkien, sekä
Keminmaan ja Tervolan kuntien omistama vuonna 1997 
perustettu vesitukkuyhtiö, joka tuottaa lähes kaiken Kemin ja 
Tornion kaupunkien alueella käytettävän juomaveden. 

Meri-Lapin Vesi Oy:n omia runkolinjoja on n. 130 km, 
yksittäisiä raakavesikaivoja, missä vettä ei tarvitse käsitellä
lainkaan, on 40 kpl, lähes paineettomien siirtolinjojen 
yhteydessä on viisi alavesisäiliöitä.

Meri-Lapin Vesi Oy:llä on yksi jatkuvatoimiseen 
hiekkasuodatukseen perustuva (n. 5.000 m³/vrk)
vedenkäsittelylaitos.

Veden myynti on n. 9.000 m³ / vrk. Kokonaiskapasiteetti on n. 
15.000 m³ / vrk.
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Meri-Lapin Vesi Oy:n pilot-hankkeet
Keväällä 2010 rakennettavalta uudelta (Petäjämaa) 

vedenottamolta on jätetty perinteinen omaan 
luvanvaraiseen radiomodeemiverkkoon perustuva 
kaukovalvonta ja logiikkapohjainen paikallisautomaatio 
tilaamatta.

Kohteessa on tarkoitus testata taajuusmuuttajalle 
toteutettavaa verkostopumppausta. Taajuusmuuttajan 
lisäksi kohteeseen ei tehdä muuta automaatioita.

Pilot-hankkeena toteutetaan Ouman-tuotteilla vanhoja 
vedenottamoita varten perinteisen paikallisautomaation 
korvaava toteutus.

Meri-Lapin Vesi Oy:n oma henkilökunta (kolme sähkö- tai 
automaatioinsinööriä) tekee itse automaatiotyöt myös 
valvomopäässä.
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Kälviän Vesiosuuskunnan 
pilot-hankkeet

Keväällä 2010 rakennettavasta uudesta (Riippa) vedenottamosta on jätetty 
perinteinen omaan luvanvaraiseen radiomodeemiverkkoon perustuva 
kaukovalvonta ja logiikkapohjainen paikallisautomaatio tilaamatta.

Kohteessa on tarkoitus testata taajuusmuuttajalle toteutettavaa 
verkostopumppausta ja raakavedenottamista. Taajuusmuuttajien lisäksi 
ModBus-väylään otetaan mukaan mm. kiinteistötekniikka.

Pilot-hankkeena toteutetaan vedenottamon paikallisautomaation lisäksi 
kaukovalvonnan valvomo. Erityisenä haasteena on kuinka 
taajuusmuuttajien sisäiset (200 kpl/taajuusmuuttaja) tiedot esitetään 
valvomossa.

Pilot-hankkeina tehdään muutamia vanhoja sekä muutamia uusia 
paineenkorottamoita ja venttiiliasemia.

Paikallisautomaation asentajana ja käyttöönottojana toimii paikallinen 
sähköurakoitsija.
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Vedenottamon automaatio
= 11 taajuusmuuttajaa
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Jokainen taajuusmuuttaja 
= oma säätöpiiri
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ModBus-väylän & 3G-verkon kautta 
siirretään myös lukitustietoja
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Oulun Vesi, Ylikiimingin vesihuolto tuli 
kuntaliitoksen kautta

Tavoitteena on sekä puhdas-, että jätevesiverkostojen hallinta 
kokonaisuutena. Kaukovalvonnan toteutuksessa 
hyödynnetään yksittäisiä prosesseja varten rakennettuja 
vakiotuotteita.

Kenttätyöt tehdään oman henkilökunnan tai paikallisen 
sähköurakoitsijan toimesta.

Puhdasvesipuoli:
• vedenottamoita on 7 kpl
• mittausasemia 5 – 10 kpl
• paineenalentamo 1 kpl 
Jätevesipuoli:
• jätevedenpumppaamoita on 35 kpl
• mittausasemia 2 kpl


