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Tässä työssä tarkastellaan keinoja ja tekniikoita, joilla Ethernet-standardin mukainen 

tiedonsiirtoliikenne voidaan implementoida teollisuudessa kenttälaitetasolle. Työn on 

tilannut Suomen johtava sähkötukkuliike SLO Oy, joka on kiinnostunut automaatioalan 

tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Työssä käydään läpi Ethernet-tekniikan perusteet, 

ja sen soveltaminen teollisuudessa kenttäväylänä, sekä muussa automaatiossa. Lisäksi 

katsotaan läpi tärkeimmät Ethernet-kenttäväyläprotokollat ja menetelmät, joilla Ethernet-

tekniikka saadaan vastaamaan teollisuuden vaatimuksiin reaaliaikaisuuden ja 

deterministisyyden osalta. Työssä haastatellaan muutamia suunnittelutoimistoja, 

asennusliikkeitä, sekä kahta teollisuuden loppuasiakasta. Näiden haastattelujen, sekä 

kansainvälisen markkinatutkimuksen pohjalta tarkastellaan alan markkinatilannetta ja 

toimintamalleja, sekä laaditaan SLO:lle SWOT-analyysi. Analyysin pohjalta tehdään 

johtopäätöksiä SLO:n toiminnan mahdollisesta laajentamisesta. Tuloksena on kattava 

selvitys Ethernet-teollisuusautomaatiosta ja Ethernet-tekniikan hyödyntämisestä 

teollisuudessa yleensäkin. SLO:n kannalta mielenkiintoisimpia vaihtoehtoja ovat Profinet 

ja EtherCAT-järjestelmät, jotka voisivat olla sopivia SLO:n tuotevalikoimaan. 
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In this thesis, we study the means and technologies that make it possible to implement 

standard Ethernet based data transmission at an industrial field level. This thesis was 

commissioned by the leading Finnish electrical wholesale company SLO Oy, which is 

interested in the automation field and its future. We go through the basics of Ethernet 

technology and its applications as an industrial fieldbus and in other applications. In 

addition, we study all the major Ethernet fieldbus systems and means of adapting Ethernet 

based data transmission to industrial applications in terms of real-time communication and 

deterministic behavior. The study includes interviews from design offices, constructors and 

two industrial end customers. Based on these interviews and international studies, we 

examine the automation markets, carry out a SWOT analysis for SLO and draw 

conclusions on how SLO should proceed if they expand their operations. As a result, we 

have a comprehensive analysis of industrial Ethernet. From SLO’s point of view, the most 

interesting options are the Profinet and EtherCAT systems, which could be a suitable 

addition to the range of products offered by SLO. 
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1 JOHDANTO 

Viimevuosina teollisuuden kiinnostus Ethernet-tekniikkaa kohtaan on lisääntynyt 

merkittävästi, koska se tarjoaa monia kiistattomia etuja verrattuna perinteisiin kenttäväylä- 

ja tiedonsiirtoratkaisuihin. Näitä etuja ovat mm. huomattavasti suurempi 

tiedonsiirtonopeus, laitteiden hyvä saatavuus, edullinen hinta ja laaja yhteensopivuus eri 

laitevalmistajien kesken. Käyttämällä Ethernet-verkkotekniikkaa, saadaan kenttätason 

tiedonsiirto yhtenäistettyä ylemmän tason tiedonsiirtojärjestelmien kanssa, joka nopeuttaa 

erityisesti tuotannonhallintaa tarjoamalla mahdollisuuden saada ensikäden tietoa suoraan 

tuotantolinjalta reaaliaikaisesti työntekijän omalle päätteelle. Automaation lisäksi Ethernet-

tekniikkaa voidaan käyttää kenttätasolla muuhunkin, kuten esimerkiksi erillisissä 

mittaus/anturiverkoissa, valvontakameroissa, ilmastoinnissa, valaistuksessa, ovissa ja 

kulunvalvonnassa. Automaatio ja kenttäväylät ovat siis vain pieni osa mahdollisista 

Ethernet-tekniikan sovelluskohteista. 

 

SLO on Suomen johtava sähköalan tukkuliike, joka on kiinnostunut selvittämään 

teollisuuden Ethernet-tuotteiden soveltuvuutta SLO:n tuotevalikoimaan. Tavoitteena on 

selvittää paitsi itse Ethernetin tekninen toiminta ja toteutustavat, myös alan nykytilanne ja 

tulevaisuuden näkymät. Työ jakautuu kahteen pääosaan. Alussa keskitytään puhtaasti 

tekniikkaan ja lopussa keskitytään enemmän alan toiminnan ja tulevaisuuden analysointiin 

SLO:n näkökulmasta. Työn rakenne luvuittain on seuraavanlainen: 

 

Luku 2 pitää sisällään perinteisen Ethernet-tekniikan ja sen toiminnan. Käydään läpi 

yleisimmät verkkotopologiat, protokollat, sekä lopuksi perehdytään kolmeen eri 

langattomaan tekniikkaan, jotka eivät varsinaisesti perustu Ethernet-tekniikkaan, mutta 

ovat käyttäjän näkökulmasta käyttäytymiseltään hyvin samankaltaisia. Hyvän 

yhteensopivuuden vuoksi niitä käytetään hyvin yleisesti Ethernetin jatkeena paikoissa, 

jossa kiinteä kaapelointi ei ole taloudellisesti tai muutoin järkevää. 

 

Luvussa 3 perehdytään Ethernet-tekniikan soveltamiseen teollisuuden kenttätasolla, sekä 

tarvittaviin erityismenetelmiin, joilla Ethernet-tekniikka saadaan vastaamaan 

sovelluskohteiden asettamia vaatimuksia verkon suorituskyvylle. Luvussa käsiteltäviä 
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asioita ovat mm. synkronointi, yleisimmät kenttäväyläprotokollat, implementointi, tehon 

siirto parikaapeloinnissa ja kaapelointi yleensä. 

 

Luvussa 4 tehdään katsaus markkinoilla oleviin tuotteisiin, hintoihin, sekä niiden 

sovelluskohteisiin. Lisäksi perehdytään alan vallitsevaan tilanteeseen tilastojen ja 

muutaman eri yritysten haastattelujen pohjalta. Lopuksi vielä summataan tulevaisuuden 

näkymiä ja kehitystä, johon teollisuusautomaatio on mahdollisesti menossa. 

 

Luku 5 käsittelee kerättyjen tietojen pohjalta tehtyä analyysiä SLO:lle. Kartoitetaan 

yrityksen vahvuudet ja heikkoudet teollisuuden Ethernet-laitteiden myyntiä ajatellen, sekä 

pyritään luomaan kuva niistä vaatimuksista, joihin SLO:n tulisi kyetä vastaamaan, mikäli 

se tahtoo nousta merkittäväksi toimijaksi tällä alalla. 

 

Luvussa 6 tehdään johtopäätöksiä asioista joihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota, sekä 

pohditaan, kuinka asiassa tulisi seuraavaksi edetä, mikäli jatkotoimia myynnin 

aloittamiseksi halutaan tämän selvityksen pohjalta tehdä. 
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2 ETHERNET 

Nimitys Ethernet tulee alunperin tiedonsiirtoon käytetystä koaksiaalikaapelista, jota 

kutsuttiin eetteriksi (Ether). 1970-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa Xerox esitteli 

innovatiivisen konseptin Ethernetistä, jossa yli 100 päätelaitetta pystyi kommunikoimaan  

verkossa siihen aikaan suurella 3 Mb/s tiedonsiirtonopeudella keskenään ilman aiempaa 

tietämystä toisistaan. Päätelaitteet voitiin kytkeä verkkoon ja ne pystyivät löytämään 

toisensa, sekä kommunikoimaan keskenään verkon yli. 

 

Ethernet on verkkotekniikka, joka ei ota kantaa sen päällä toimiviin protokolliin ja on siten 

ylemmän tason protokollan kannalta vain tiedonsiirtoyhteys, jossa tieto kulkee. 

Käytännössä tieto on kuitenkin kapseloitu Ethernet-kehykseen, jossa se lähetetään 

vastaanottajalle. IEEE 802.3-standardi määrittelee Ethernetin ja sille eri 

tiedonsiirtorajapintoja [1], [2], [3]. 

 

 

Kuva 1.  Tohtori Robert M. Metcalfe piirsi tämän kuvan 1976  Ethernetin esittelyä varten saman  

  vuoden kesäkuussa pidettyyn kansalliseen tietokonekonferenssiin. Piirroksessa näkyy  

  kaikki alkuperäiset termit, joilla Ethernettiä kuvattiin [3]. 

 

Ethernetille on määritelty neljä eri tiedonsiirtonopeutta, joissa käytetään tiedonsiirtoon 

optista kuitua, kierrettyä parikaapelia tai koaksiaalikaapelia: 

 

� 10 Mb/s -10Base-T Ethernet  /koaksiaalikaapeli tai kierretty pari 

� 100 Mb/s -Fast Ethernet  /kierretty pari tai optinen kuitu 

� 1000 Mb/s -Gigabit Ethernet  /optinen kuitu 

� 10000 Mb/s -10Gigabit Ethernet. /optinen kuitu 
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Ethernet on nykyisin kaikkein yleisin LAN-verkkotekniikka (Local Area Network), koska 

sen protokolla on helppo ymmärtää, implementoida, hallita ja ylläpitää. Lisäksi se on 

joustava verkkotopologian suhteen, mikä puolestaan helpottaa verkkojen rakentamista. 

Ethernet standardi takaa myös hyvän toimivuuden eri laitteiden välillä, riippumatta 

laitteiston valmistajasta. Ethernetille on paljon olemassa olevaa laitteistoa, ilmaisia 

protokollia, sekä Ethernetin toimintaa on testattu paljon. Siksi sen käytöstä on olemassa 

paljon valmista kokemusperäistä tietoa saatavilla mahdollisissa ongelmatilanteissa [4]. 

 

10

20
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200

2000

~40

~4

1 10 100 1000 10000

10 Mb/s, jaettu

10 Mb/s, kytketty

10 Mb/s, kytketty, full duplex

100 Mb/s, jaettu

100 Mb/s, kytketty

100 Mb/s, kytketty, full fuplex

1 Gb/s, kytketty, full duplex

Mb/s

Kuva 2.  Eri Ethernet-tekniikoiden fyysisen tason tiedonsiirtonopeuksia. Yksikkö Mb/s [3]. 

2.1 Verkkotopologiat 

Ethernetin toteutuksessa on mahdollista käyttää joko väylä- tai tähtiverkkotopologiaa. 

Koaksiaalikaapeliin perustuva väylätopologia on jo lähestulkoon poistunut käytöstä, sillä 

se asettaa rajoitteita verkon suurimmalle mahdolliselle tiedonsiirtonopeudelle. Nykyisin 

lähes kaikki uudet verkot perustuvat tähtiverkkotekniikkaan, joka on huomattavasti 

helpompi ja joustavampi toteuttaa, sekä pystyy suurempaan tiedonsiirtonopeuteen kuin 

koaksiaalikaapeliin perustuva väylätopologia. 

2.1.1 Väylätopologia 

Alun perin Ethernet-verkot toteutettiin koaksiaalikaapelilla käyttäen väylätopologiaa, joka 

koostuu kuvan 3 mukaisista segmenteistä. Yhden segmentin pituus voi maksimissaan olla 
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500 metriä ja siihen voi kytkeä enintään 100 laitetta. Segmenttejä voidaan kytkeä yhteen 

toistimilla kun huolehditaan ettei missään kohdassa verkkoa ole kuin yksi mahdollinen 

reitti kahden laiteen välillä [4]. 

 

 

Kuva 3.  Väylätopologia Ethernet-verkoille [3]. 

 

Vaikkakin tämä toteutustekniikka on jo vanhentunut ja nykyisin on siirrytty käyttämään 

lähes yksinomaan tähtiverkkotopologiaa, on se edelleen käytössä useissa olemassa olevissa 

vanhemmissa verkoissa. 

2.1.2 Tähtiverkkotopologia 

1990-luvun alusta lähtien on siirrytty rakentamaan väylätopologian sijasta tähtiverkkoa 

(kuva 4), jossa keskellä on joko moniporttinen toistaja eli reititin (hub) tai kytkin (switch). 

Tässä verkkotopologiassa voidaan käyttää kaapelina joko kierrettyä paria tai optista kuitua. 

Kaikki yhteydet verkossa ovat siis point-to-point yhteyksiä kahden eri laitteen välillä. 

Kytkentäpohjaisella tähtiverkkotopologialla voidaan päästä väylätopologiaa suurempaan 

tiedonsiirtonopeuteen, koska kytkimillä toteutetussa verkossa kanavaa ei ole jaettu. Tähän 

palataan tarkemmin kappaleessa 2.6, jossa tarkastellaan kytkentäpohjaisen verkon 

toimintaa lähemmin.  
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Kuva 4.  Tähtiverkkotopologia [4]. 

2.2 Ethernetin suhtautuminen OSI-malliin 

Ethernet pitää sisällään OSI-mallin (Open Systems Interconnection) kaksi alinta kerrosta 

(kuva 5), jossa OSI-mallin fyysinen PHY-kerros (physical) vastaa Ethernetin fyysistä 

kerrosta. Tämä kerros on siirtotieriippuvainen, joten käytetty siirtotie määrää lähetyksessä 

käytettävän tekniikan. Esimerkiksi, jos käytetään kierrettyä paria, käytetään tällöin myös 

IEEE 802.3-standardin mukaista CSMA/CD-tekniikkaa (Carrier Sense Multiple Access 

with Collision Detection). OSI-mallin siirtoyhteyskerros (data link), jakautuu Ethernetissä 

kahteen osaan, jotka ovat  MAC- ja LLC-kerrokset (Media Access Control ja Logical Link 

Control). MAC-kerros pitää sisällään tiedon kapseloinnin ja LLC-kerros puolestaan hoitaa 

kommunikoinnin ylempien protokollakerrosten kanssa [2], [4], [5]. 

 

OSI-malli IEEE 802.3 malli

Sovellus

Esitystapa Ylemmät protokollat

Yhteysjakso

Kuljetus

Verkko LLC-kerros IEEE 802

Siirtoyhteys MAC-kerros IEEE 802.3

Fyysinen Fyysinen (PHY) Siirtotiestä riippuva  

Kuva 5.  Ethernetin sijoittuminen OSI-mallissa [4]. 
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2.3 Ethernet-kehys 

Kaikki Ethernet-paketit koostuvat seuraavista osista: 

 

� PRE (Preamble. Herätesignaali) 

o Koostuu seitsemästä tavusta, jotka kertovat vastaanottajalle, että paketti on 

tulossa ja antaa tiedot synkronointia varten. 

� SOF (Start-Of-Frame delimiter, Kehyksen alkuosoitin) 

o On yksittäinen tavu, joka kertoo seuraavan bitin olevan kohdeosoitteen 

ensimmäinen bitti, eli ilmaisee varsinaisen hyötydatan alkukohdan. 

� DA (Destination Address, Kohdeosoite) 

o Kuuden tavun mittainen MAC-osoitetieto, joka kertoo laitteen, jolle paketti 

on menossa. Sisältää myös ominaisuuksia, joilla voidaan ilmaista onko 

paketti lähetetty useammalle vastaanottajalle yhtä aikaa (global) vai 

yksittäiselle laitteelle (local). 

� SA (Source Address, Lähdeosoite) 

o Myös kuuden tavun mittainen osoite, joka kertoo mistä laitteesta paketti on 

lähetetty.  

� Length/Type (Datanpituus/Tyyppi) 

o Kahden tavun mittainen bittisarja, joka kertoo vastaanottajalle hyötydatan 

pituuden tai tyypin. Mikäli tavujen arvo on suurempi kuin suurin sallittu 

hyötydatan pituus yhdessä paketissa, tulkitaan arvo datan tyypiksi. 

� Data (Lähetettävä data) 

o Sisältää varsinaisen lähettävän datan, jonka minimipituus on 46 tavua ja 

maksimipituus on 1500 tavua. Jos datan minimipituus ei tule täyteen, 

täytetään loppu täytteellä (PAD) siten, että dataa lähetetään aina vähintään 

minimipituuden verran. PAD:n sisältöä ei ole standardissa määritelty 

erikseen. 

� FCS (Frame Check Sequence, Kehyksen tarkistussekvenssi) 

o Neljän tavun mittainen osio, joka sisältää 32-bittisen CRC-summan (Cyclic 

Redundancy Check) lähetetystä datasta. CRC-summan avulla voidaan 
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tarkistaa, että lähetetty data on tullut oikein perille, eikä tiedonsiirrossa ole 

tapahtunut virheitä. 

 

Kuvassa 6 on esitetty Ethernet-kehys. Ensimmäiset 7 tavua sisältää PRE osan, siitä 

seuraava tavu on SFD, ja siitä eteenpäin tulee 6-tavuiset DA ja SA osat. Seuraavat neljä 

tavua kertoo datan tyypin ja pituuden, jonka jälkeen alkaa itse data ja mahdollinen täyte 

PAD. Viimeiset neljä tavua ovat FCS virheentarkistussekvenssi, joka sisältää CRC-

summan. 

 

Lähetysjärjestys: Vasemmalta oikealle sarajamuotoisesti

FCS virheentarkistuksen peittoalue
FCS virheentarkistuksen muodostus

PRE SFD DA SA Pituus/Tyyppi Data PAD FCS
7 1 6 6 4 4

Kenttien pituudet tavuina
46-1500

 

Kuva 6.  Ethernet-kehyksen rakennekaavio [4]  

2.4 Logical Link Control 

LLC-kerros on linkki verkkokerroksen ja alempien kerrosten välillä (kuva 7). LLC-kerros 

pitää sisällään lähde- (DSAP, Destination Service Access Point) ja kohdeosoitteet (SSAP, 

Source Service Access Point), joiden avulla määritellään, mistä ”portista” mihin ”porttiin” 

viesti on menossa. Osoitteet siis kertovat, mikä protokolla on käytössä ja kullekin 

protokollalle on määritelty oma standardiportti, jota se käyttää. LLC-kerroksessa on lisäksi 

control-kenttä, joka kertoo mm. paketin numeron ja LLC-luokan. LLC:ssä on määritelty 

kolme yhteystyyppiä: Kuittaamaton ja yhteydetön tyyppi (UPD), yhteydellinen ja kuittaava 

tyyppi (TCP), sekä yhteydetön kuittaava tyyppi, joiden yhdistelmiä eri LLC-luokat ovat 

[6], [7]. LLC-kerros mahdollistaa CSMA/CD:n toiminnan ja sen avulla voidaan tunnistaa 

jokin siirtotietä käyttävä ylemmän tason protokolla lähetetystä paketista. 
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LLC

Fyysinen 
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Kehyksen luonti Medium 
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Control 
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Siirtotien hallinta

Logical Link 
Control 
(LLC)

Alkuperäinen (ns. Blue 
Book) Ethernet

IEEE 802.3 CSMA/CD 
LAN

Siirtoyhteysk
erros

 

Kuva 7.  LLC-kerros toimii MAC-kerroksen päällä [6]. 

 

LLC-kerros toimii perinteisen MAC-kerroksen päällä siten, että paketin kehys muodostuu 

kuvan 8 kaltaiseksi. SNAP (Sub-Network Access Protocol) kenttä sisältää datan 

tyyppitiedon IP-osoitteisiin perustuvassa pakettiliikenteessä. 

 

38-1492 tavua
PRE SFD DA SA Pituus Data FCS

D S LLC
S S Luokka
A A 0-3
P P

802.3 MAC 5 tavua
SNAP/Tyyppi

3 tavua
LLC

 

Kuva 8.  Ethernet kehys, jossa LLC-kentät mukana [6]. 

2.5 Perinteinen Ethernet  

Perinteisessä keskittimellä (hub) toteutetussa Ethernet-verkossa jokainen laite odottaa 

vuoroaan kunnes verkko on vapaa liikenteestä. Toteutustavasta johtuen verkon 

käyttäminen reaaliaikaisissa sovelluksissa on heikkoa, sillä verkon toiminta ei ole 

determinististä. Laite lähettää verkkoon dataa vasta verkon ollessa vapaa muusta 

liikenteestä, jonka jälkeen laite jää kuuntelemaan tapahtuuko verkossa törmäystä. Törmäys 

on tapahtuma, jossa kaksi tai useampi laite lähettää dataa samanaikaisesti, jolloin signaalit 

sotkevat toisiaan. Mikäli törmäys tapahtuu, sen havainnut laite lähettää verkkoon 

tukoksesta kertovan signaalin (JAM), joka helpottaa toisten laitteiden törmäyksen 

havainnointia. Tämän jälkeen laitteet odottavat satunnaisen ajan ja aloittavat lähetyksen 

uudelleen. Mikäli verkon kuormitusaste on pieni, tapahtuu törmäyksiä hyvin harvoin, 

mutta mitä suurempi kuormitusaste verkolla on, sitä suuremmaksi muodostuu törmäysten 

osuus liikenteessä ja verkon viive kasvaa [2], [3], [4], [8]. 
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Tarkastetaan onko siirtotie vapaa

Lähetys

Vastaanotto

Törmäys

Kaksi laitetta lähettää samanaikaisesti

 

Kuva 9.  Laite odottaa että siirtotie on vapaa, ja aloittaa lähettämisen. Kahden laitteen lähettäessä  

  yhtä aikaa tapahtuu törmäys [3]. 

2.6 Kytkentäpohjainen Ethernet  

Kytkentäpohjaisen verkon toiminta perustuu kytkimien (switch) käyttöön 

liikenteenohjauksessa. Käytettäessä kytkintä, ei verkossa pääse törmäyksiä tapahtumaan. 

Näin ollen verkon linjoja voidaan käyttää full duplex-tilassa, jossa tulevalla ja lähtevällä 

datalla on omat linjansa. Tämä siksi että törmäysten havainnoinnille ei tarvitse varata omaa 

linjaansa. Koska törmäyksiä ei pääse tapahtumaan, saadaan myös paremmin hyödynnettyä 

linjan täysi tiedonsiirtonopeus [2]. 

 

Täysin viiveetön ei tämäkään ratkaisu ole, sillä kytkimen kuormitusasteen noustessa, 

voidaan päätyä tilanteeseen, jossa kytkin ei ehdi palvella jokaista tuloa/lähtöä täydellä 

nopeudella. Toinen mahdollinen virhetilanne tulee, jos useampi portti lähettää 

samanaikaisesti dataa yhteen ulostuloon. Tällöin portin kaistanleveyden ollessa 

maksimissa, täytyy lähetettävä data tallentaa puskuriin, jolloin syntyy jälleen 

epädeterminististä puskurointiviivettä. On myös mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa 

puskurimuistin koko ei riitä ja joudutaan turvautumaan uudelleenlähettämiseen, mikä 

puolestaan lisää viivettä entisestään [8]. 

 

Viiveisiin voidaan vaikuttaa verkon segmentoinnilla ja siten pyrkiä liikenteen 

tasaisempaan jakaantumiseen verkossa, mikä puolestaan vähentää kytkimien riskiä joutua 

ylikuormitetuksi. Mahdollisia virhetilanteita voidaan pyrkiä estämään lisäksi siten, että half 

duplex-tilaa käyttävässä verkossa kytkin voi lähettää linjalle tukoksesta (JAM) kertovaa 
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signaalia, ja vastaavasti full duplex-tilassa voidaan käyttää taukosignaalia (PAUSE). 

Tällaisen signaalin saatuaan laite jää odottamaan verkon vapautumista ja kytkimen 

kuormitusasteen tasaantumista. Kolmas tapa on käyttää pakettien priorisointia, josta 

tarkemmin seuraavassa kappaleessa [2]. 

 

 

Kuva 10. Kytkentäpohjaisen verkon toimintaperiaate [3]. 

2.7 Priorisointi 

Priorisoinnilla pyritään ehkäisemään verkon virhetilanteita siten, että lähetettävät paketit 

priorisoidaan, jolloin korkeamman prioriteetin omaavat paketit lähetetään ennen 

matalamman tason prioriteetin omaavia paketteja. Tällöin reaaliaikaisuutta vaativa liikenne 

voidaan priorisoida korkeammalle ja välttää viiveitä (ja etenkin viiveen vaihtelua yhteyden 

aikana) sellaisissa sovelluksissa, joissa ne aiheuttavat ongelmia. 

 

Alkuperäinen Ethernet-standardi (IEEE 802.1) ei sisällä mahdollisuutta liikenteen 

priorisointiin, joten se perustuu aina joko korkeamman tason protokolliin tai Ethernet-

protokollan muunnoksiin (kuten 802.1Q). Priorisointia kutsutaan myös nimellä QoS 

(Quality of Service), jossa eri liikenne jaetaan osiin niiden reaaliaikaisuusvaatimusten 

mukaan ja priorisoidaan. Esimerkiksi puhe vaatii jatkuvan yhteyden ja ”tasaisen viiveen”, 

joka ei saa kuitenkaan olla liian suuri puhumisen mielekkyyden säilyttämiseksi. Puhetta 

sisältävä liikenne saa siten korkean prioriteetin, kun taas vastavuoroisesti sähköpostin 

lukeminen saa matalan prioriteetin, sillä sen toimittamisessa ei reaaliaikaisuus ole 

välttämätöntä ja viiveen vaihtelua, sekä jopa yhteyden katkeilua sallitaan. Nykyaikaisista 
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kytkimistä löytyy tuki QoS:een, ja se voidaan toteuttaa erilaisin menetelmin. Käytännön 

toteutustapa vaihtelee laitevalmistajan mukaan [2]. 

 

Priorisointi mahdollistaa tasaisemman, ja tunnetun viiveen, jolloin sen vaihtelu voidaan 

jossain rajoissa taata korkeaa palvelun laatua vaativille sovelluksille. Priorisointi ei 

kuitenkaan kykene poistamaan viiveen vaihtelua kokonaan, sillä odottavien pakettien jonot 

ovat merkittävin satunnaisten viiveiden aiheuttaja priorisoidussa verkossa. Tämä johtuu 

siitä, että mikäli matalaprioriteettisen paketin lähettäminen on jo aloitettu, 

korkeaprioriteettisen paketin saapuessa reitittimelle, se lähetetään kokonaan ennen 

korkeaprioriteettisen paketin lähettämistä [2], [8]. Tällöin syntyy viivettä, joka voi 

joissakin tilanteissa olla hyvinkin merkittävä ongelma, jos kyseessä on aikakriittinen 

sovellus. 

2.8 Langattomat verkot 

Ethernet-standardi itsessään ei pidä sisällään langattomia ratkaisuja, mutta Ethernetin 

yhteydessä usein myös langattomat verkkoratkaisut nousevat esille, sillä niitä voidaan 

tehokkaasti hyödyntää Ethernet-verkon jatkeena paikoissa, joihin verkon rakentaminen on 

mahdotonta tai ei muutoin ole taloudellisesti järkevää. Joskus myös anturiverkko on 

helpoin toteuttaa langattomasti, etenkin mikäli anturi on kiinnitetty liikkuvaan kohteeseen, 

ja on siten hyvin vaikeasti johdotettavissa. Näistä tekniikoista varmasti käytetyin ja yleisin 

on WLAN, mutta myös Bluetooth-laitteet tekevät tuloaan varteenotettavana vaihtoehtona 

etenkin anturiverkoissa. 

 

Langattomissa verkoissa tietoturvariski on aina suurempi verrattuna kiinteisiin verkkoihin, 

sillä verkkoon liittymiseen ei vaadita aina fyysisesti verkkoon yhdistetylle päätelaitteelle 

pääsyä. Periaatteessa kuka tahansa, joka on verkon kuuluvuusalueella, voi  ottaa yhteyttä ja 

kuunnella verkon liikennettä. Tätä varten on kuitenkin kehitetty tehokkaat 

salausmenetelmät verkon väärinkäytön estämiseksi. Esimerkiksi WLAN-verkon 

murtaminen on nykykäsityksen mukaan mahdotonta, mikäli salauksista on pidetty 

asianmukaisesti huolta. Verkon salaus voidaan toteuttaa siten, että koko verkkoon 

liittyminen on salauksen takana, tai siten että verkkoon voi liittyä kuka tahansa, mutta itse 

liikenne verkossa on salattua. 
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2.8.1 WLAN 

WLAN (Wireless Local Area Network) on langaton verkkoyhteys, joka ei ole aivan sama 

asia kuin Ethernet, vaikka sitä joskus langattomaksi Ethernetiksi kutsutaankin. Se on IEEE 

802.11-standardin mukainen tapa langattomien verkkojen toteutukseen, ja sen MAC-kerros 

eroaa huomattavasti Ethernetin MAC-kerroksesta. Käyttäjän näkökulmasta kuitenkin 

WLAN-verkko käyttäytyy kuten Ethernet ja sitä voidaan käyttää Ethernetin laajennuksena 

hyvän yhteensopivuuden vuoksi. WLAN-verkoille on useita standardeja, joissa suurimpina 

eroina ovat eri modulointitekniikat, taajuuskaistat ja niiden avulla saatavat yhteysnopeudet. 

Eri WLAN-standardien mukaiset laitteet ovat kuitenkin hyvin yhteensopivia keskenään ja 

siten kaikkia laitteita ei tarvitse uusia jos yhteysnopeutta tahdotaan jossain kohtaa verkkoa 

parantaa. 

 

WLAN-verkot käyttävät tiedonsiirtoon ISM-taajuuskaistoja (band for the Industrial, 

Scientific and Medical use), jotka ovat teoriassa kaikkien vapaasti käytettävissä olevia 

taajuuskaistoja. ISM sisältää 900 MHz, 2,4 GHz ja 5 GHz:n taajuuskaistat. Käytännössä 

kuitenkin maasta riippuen myös näiden kaistojen käyttöä on rajoitettu, Euroopassa 

esimerkiksi osa 5 GHz:n taajuuskaistasta on varattu ilmailukäyttöön. 900 MHz:n 

taajuuskaista on käytössä vain lähinnä USA:ssa. Suurin osa WLAN-laitteista käyttääkin 

siten 2,4 GHz:n taajuutta, joka on ”maailmanlaajuisesti” lisensoimaton ja siten kaikkien 

vapaasti käytettävissä ilman rojalteja. Lisäksi 2,4 GHz:n taajuudella saavutetaan 

kohtuullinen kantama kohtuullisella lähetysteholla. Suurimmille sallituille lähetystehoille 

on asetettu rajat, jotka hieman vaihtelevat eri alueista ja maista riippuen, mutta yleisimmin 

suurin sallittu lähetysteho on 100 mW [3], [9]. 

 

5-6 GHz:n taajuusalue on myös jossain määrin käytössä ja markkinoilla on laitteita, jotka 

toimivat tällä taajuusalueella. Etuna on suurempi tiedonsiirtonopeus, mutta vastaavasti 

kantama on lyhyempi ja korkeamman taajuuden käyttäminen vaatii suuremman 

lähetystehon. Vaikka taajuusalue on käytössä maailmanlaajuisesti, ei taajuuksista ole 

yhtenäistä sopimusta ja käyttöä rajoittavat siten aluekohtaiset rajoitukset [9]. Taulukkoon 1 

on kerätty aluekohtaiset rajoitukset 5-6 GHz:n käyttörajoituksista. 
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Taulukko 1. 5 – 6 GHz:n taajuusalueen lähetysteho, ja käyttörajoitukset alueittain [9]. 

 5.150-5.250 
GHZ 

5.250-5.530 
GHz 

5.470-5.725 
GHz 

5.725-5.825 
GHz 

USA 
200 mW 
Sisätilat 

1 W 
Sisä-/ulkotilat 

- 
4/200 W 

Sisä-/ulkotilat 

Eurooppa 
200 mW 
Sisätilat 

1 W 
Sisä-/ulkotilat 

25 mW 
Ei WLAN:eja 

Japani 
200 mW 
Sisätilat 

- - - 

 

WLAN-standardeja on useita ja niissä on kaksi kilpailevaa standardiperhettä: IEEE:n 

802.11-standardiperhe, sekä ETSI:n HiperLAN-standardiperhe. Nämä eivät ole suoraan 

keskenään yhteensopivia, joten keskitymme niistä yleisempään eli IEEE:n 802.11 -

standardiperheeseen. IEEE 802.11 on alkuperäinen WLAN-standardi, johon myöhemmin 

on tullut jatkona standardit 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11i, 803.11d ja 

802.11e, sekä monia muita standardeja, jotka ovat keskittyneet eri alueiden (Eurooppa, 

Japani) ongelmiin, yhteensopivuuteen ja tehokkuuteen [9]. 

 

Alle on koottu lyhyet yhteenvedot IEEE 802.11 -perheen eri standardeista, sekä niiden 

eroista toisiinsa nähden: 

 

� 802.11 (Julkistettu vuonna 1997) 

o Alkuperäinen WLAN standardi. 

o 2,4 GHz taajuusalue, maksiminopeus 2 Mb/s. 

o Hyödyntää taajuushyppelyä (FHSS). 

� 802.11b (Julkistettu vuonna 1999) 

o 2,4 GHz taajuusalue, maksiminopeus 11 Mb/s. 

o Laajennus 802.11:sta. 

o Hyödyntää suorasekvenssihajaspektri (DSSS) tekniikkaa taajuushyppelyn 

sijaan. 

� 802.11a (Julkistettu vuonna 2001) 

o Laajennus 802.11 standardiin. 

o Taajuusalue 5 GHz, maksiminopeus 54 Mb/s. 

o Euroopassa ongelmana on vapaan taajuusalueen puute (osa 5 GHz:n 

taajuudesta varattu ilmailukäyttöön ja osa HiperLANille). 

o Euroopassa käyttö on toistaiseksi sallittu vain sisätiloissa. 
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o Käyttää ortogonaalista FDM:ää (OFDM) hajaspektritekniikkana. 

� 802.11g (Julkistettu vuonna 2003) 

o Taajuusalue 2,4 GHz, maksiminopeus 54 Mb/s. 

o Yhteensopiva 802.11b:n kanssa. 

o DSSS:n lisäksi voi hyödyntää OFDM:ää. 

� 802.11n (Draft-versio vuonna 2006) 

o Useampaa lähetin- ja vastaanotinantennia hyödyntävä standardi, jossa 

tavoitteena on 540 Mb/s tiedonsiirtonopeus. 

� 802.11i, 802.11d ja 802.11e 

o Pitävät sisällään tietoturva, roaming ja Quality of Service (QoS) 

määrityksiä. 

 

Langattomissa verkoissa on aina suurempi tietoturvariski kuin langallisissa verkoissa. Siten 

niille on määritelty alun perin tiedon salausta varten 64-bittinen ja 128-bittinen WEP-

salaus (Wired Equivalent Privacy). Sen käyttöä on kuitenkin pyritty myöhemmin 

välttämään, koska se on osoittautunut olevan helposti murrettavissa ja nykyään onkin 

siirrytty uudempaan, sekä tehokkaampaan WPA-salaukseen (Wi-Fi Protected Access, Wi-

Fi lyhenne sanoista Wireless Fidelity) [2]. Salaus voidaan toteuttaa aiemmin mainitulla 

tavalla siten, että verkkoon pääsy rajataan WPA-salauksen avulla. Toinen vaihtoehto on 

pitää kaikille avoin verkko, johon liittyminen on sallittua kenelle tahansa, mutta itse 

liikenne verkon sisällä on salattua VPN-yhteyksiä (Virtual Private Network) käyttäen. 

VPN-yhteys on salattu yhteys verkon sisällä, joka muodostaa "tunnelin" kommunikoivien 

laitteiden välille. Tällöin kaikilla alueella liikkuvilla on pääsy verkkoon ja sen tarjoamiin 

yleisiin palveluihin, mutta salausta vaativiin palveluihin pääseminen vaatii VPN-yhteyden. 

2.8.2 Zigbee 

Zigbee (IEEE 802.15.4) on melko uusi standardi, joka toimii myös 2,4 GHz:n ISM-

kaistalla. Sen suunnittelun lähtökohtana on ollut siirtonopeuden sijasta halpa hinta, josta 

lopputuloksena on saatu halpa keskipitkän matkan siirtotie, joka kuluttaa huomattavasti 

vähemmän sähkötehoa tiedonsiirrossa verrattuna muihin menetelmiin. Tästä seurauksena, 

myös tiedonsiirtonopeus jää vaatimattomammaksi [3]. 
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Zigbee käyttää DSSS hajaspektritekniikkaa lähetysteholla <0.5 W, jolloin 

yhteysetäisyydeksi tulee 10-70 m ympäristöstä riippuen. Radiotien hallintaan käytetään 

aikakontrolloitua CSMA/CA-tekniikkaa (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance) ja käytettävä datapaketin koko on 28 Kb. Tiedonsiirtonopeus on tällöin 

maksimissaan 250 Kb/s. Zigbee-verkko koostuu yhdestä isäntälaitteesta, johon voi olla 

kytketty maksimissaan 254 orjaa ja sataa tämänlaista aliverkkoa voidaan kontrolloida 

rinnakkaisesti samasta paikasta [3]. 

 

Taulukko 2. Zigbeen tiedonsiirtoparametreja [3]. 

Kaista Taajuus Peittoalue Kanavien määrä Tiedonsiirtonopeus 
ISM 2,4 GHz Maailmanlaajuinen 16 250 Kb/s 
ETSI 868 MHz* Eurooppa 1 20 Kb/s 
ISM 915 MHz* Pohjois-Amerikka 10 40 Kb/s 

* Kanavien käyttäminen alle 1 GHz taajuudella on valinnallinen ominaisuus 

2.8.3 Bluetooth 

Bluetooth (IEEE802.15.1) teknologia käyttää WLAN:nin ja Zigbeen tavoin 2,4 GHz:n 

ISM-taajuuskaistaa, ollen samalla hyvin soveltuva keino siirtää tietoa eri I/O-laitteiden 

välillä lyhyen kantaman tiedonsiirrossa. Bluetooth käyttää taajuushyppelyä ja versiosta 

riippuen se käyttää myös adaptiivista taajuushyppelyä, jonka avulla se voi havaita, mikäli 

jokin taajuus on tukossa suuren liikennemäärän tai häiriöiden takia. Tällöin lähetys 

ohjautuu automaattisesti vapaammille taajuuksille [3]. 

 

Automaatiossa Bluetooth soveltuu etenkin liikkuviin, pyöriviin tai kannettaviin laitteisiin, 

joissa vaaditaan deterministinen tiedonsiirtomenetelmä lyhyelle kantamalle häiriöllisessä 

ympäristössä. Bluetooth-yhteyden kanssa voidaan käyttää myös FEC-menetelmiä 

(Forward Error Control), kuten FEC 2/3 ja FEC 1/3, joista esimerkiksi jälkimmäinen 

perustuu siihen, että jokainen yksittäinen bitti lähetetään kolme kertaa peräkkäin. Tällöin 

yhden bitin virheet tiedonsiirrossa voidaan korjata ilman uudelleen lähettämistä. FEC 

2/3:ssa lähetetään puolestaan kaksi peräkkäistä bittiä aina kolme kertaa. Bluetoothin 

etuihin lukeutuu myös halpa hinta verrattuna WLAN-laitteisiin sekä helppo käytettävyys, 

sekä konfigurointi [3].  
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Taulukko 3. Bluetooth-yhteysnopeuksia versiotyypeittäin ilman FEC:iä [3]. 

Tyyppi Symmetrinen (Kb/s) Asymmetrinen (Kb/s) 
DH1 172.8 172.8 172.8 
DH3 384.0 576.0 86.4 
DH5 433.9 723.20 57.6 

 

Taulukko 4. Bluetooth-yhteysnopeuksia versiotyypeittäin FEC:n kanssa [3]. 

Tyyppi Symmetrinen (Kb/s) Asymmetrinen (Kb/s) 
DM1 108.8 108.8 108.8 
DM3 256.0 384.0 54.4 
DM5 286.7 477.8 36.3 

 

Bluetooth-tekniikassa käytetään eri yhteystyypeille eri profiileja, kuten esimerkiksi äänen 

siirrolle on oma profiilinsa. Eri profiilit auttavat tunnistamaan minkälaista tietoa laite osaa 

lähettää ja vastaanottaa. Tällöin vältytään siltä, että kaikki yhteysprotokollat tarvitsisi 

implementoida kaikkiin laitteisiin. Liitteessä I on lueteltu 26 eri profiilia, joita eri 

Bluetooth-laitteet yleisesti käyttää riippuen laitteesta ja sen toiminnasta. 
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3 ETHERNET TEOLLISUUDESSA 

Ethernet ei ole alun perin suunniteltu teollisuuskäyttöön kenttäväyläksi, mutta sillä on 

kuitenkin kiistattomia etuja perinteisiin kenttäväyliin nähden. Ethernetin käyttö 

kenttätasolla mahdollistaa kenttätason yhtenäistämisen ylemmän tason 

tiedonsiirtojärjestelmien kanssa. Ethernetin käyttö ei rajoitu olemassa oleviin protokolliin, 

koska Ethernet-pakettiin voidaan kapseloida mikä tahansa verkkokerroksen protokolla. 

Lisäksi Ethernetin etuja ovat sitä tukevien laitevalmistajien suuri määrä, sekä laitteiden 

edullisuus. Ethernet sopii erinomaisesti suurten verkkojen toteutukseen, koska siinä on 

suuri laite-avaruus verrattuna joihinkin perinteisiin kenttäväyliin, sekä mahdollisuus 

rinnakkaisten protokollien käyttöön samassa väylässä [2]. 

 

Tyypillisesti teollisuudessa on pyritty kapseloimaan olemassa oleva kenttäväylä Ethernetin 

tai sen päällä toimivan protokollan kehykseen, mutta tämä ei ole täysin ongelmatonta, sillä 

kapselointi lisää lähetettävään dataan overheadia. Lisäksi tyypillisesti käytetyt protokollat, 

kuten TCP/IP, sisältävät väyläohjausta, kuten yhteyden avauksen, sulkemisen ja jokaisen 

vastaanotetun paketin kuittauksen. Tämä aiheuttaa sen, että Ethernet-protokollat soveltuvat 

huonosti pienien tietomäärien lähettämiseen, kuten laitteiden ohjaussignaalit. Ethernet-

paketin minimikoko on 64 tavua ilman herätettä ja alkuosoitinta [2]. Toisaalta tämä on 

melko olematon haitta, jos ajatellaan että Ethernetillä saavutettu bittinopeus on esimerkiksi 

100 Mb/s vastaan perinteisen RS485/422 kenttäväylän bittinopeutta, joka on luokkaa 9,6 

Kb/s. Lähetettävän datamäärän kasvu ei juuri vaikuta, koska samassa ajassa saadaan 

lähetettyä moninkertainen datamäärä. 

 

Ongelmaksi Ethernetin käytölle teollisuudessa ja automaatiossa nousee yleensä sen 

reaaliaikaisuus ja epädeterministinen luonne. Verkon koon kasvaessa myös verkon 

epädeterministisyys kasvaa ja erilaiset viiveet verkossa lisääntyvät, samoin kuin myös 

verkossa tapahtuvien törmäysten mahdollisuus. Tämä muodostuu ongelmaksi etenkin, jos 

verkkoa halutaan käyttää johonkin determinististä ympäristöä vaativaan käyttöön, kuten 

esimerkiksi hyvin aikakriittiseen säätöön [2]. Ethernet-verkon reaaliaikaisuus voidaan 

kuitenkin saada hallintaan käyttämällä kytkentäpohjaista verkkoa, sekä jo suunnittelussa  

segmentoimalla verkko siten, että ylikuormittuminen ei ole mahdollista missään verkon 
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kohdassa. Determinististä käyttäytymistä saadaan puolestaan parannettua laitteiden 

synkronoinnilla, joka voidaan toteuttaa  käyttämällä hajautettuja järjestelmäkelloja. 

 

Perinteisen Ethernetin käyttö lisää laitteille tarvittavan johdotuksen määrää, sillä nykyisin 

yleisimmin käytettävät verkkotopologiat perustuvat tähtiverkkotopologiaan. Ethernet 

mahdollistaa laitteiden ”sarjaan” kytkemisen koaksiaalikaapeloinnin avulla, mutta tämä on 

jo käytöstä poistuva vanha tekniikka ja sen käytöstä on luovuttu. Lisäksi Ethernet laitteet 

tarvitsevat oman virtajohdotuksen, mikäli ei käytetä PoE-laitteita (Power over Ethernet). 

PoE on IEEE 802.3af-standardissa määritelty tapa siirtää tehoa Ethernet-kaapeloinnissa. 

Sen avulla esimerkiksi anturiverkon toteuttaminen helpottuu virtakaapelointien jäädessä 

pois. Standardi on tehty yhteensopivaksi myös vanhojen Ethernet-laitteiden kanssa, joten 

PoE-laitteita voidaan käyttää rinnan vanhojen Ethernet-laitteiden kanssa, joilla on oma 

erillinen virtakaapelointinsa [2]. 

 

Teollisuusympäristö asettaa omat vaatimuksensa laitteille, ja siten tavalliset 

toimistoverkoista tutut Ethernet-laitteet eivät ole soveltuvia teollisuusympäristöön. 

Laitevalmistajat kuitenkin ovat heränneet ja erilaisia teollisuuskäyttöön tarkoitettuja 

laitteita on jo saatavilla runsaasti. Liittimet ovat toinen ongelma, sillä teollisuuskäyttöön 

tarkoitetuista liittimistä ei ole olemassa mitään yleistä standardia [2]. Tämän vuoksi eri 

valmistajien teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa liittimissä voi olla huomattavia eroja 

häiriösuojauksen suhteen. 

 

Taulukossa 5 on vertailtu toimistoympäristön ja teollisuusympäristön eroavaisuuksia, 

asentamisen, tiedonsiirtovaatimusten, sekä itse ympäristön asettamien vaatimuksien 

suhteen. Kuten taulukosta huomataan on teollisuusympäristössä otettava huomioon paljon 

muutakin kuin itse laitteen toiminta. Koteloinnin tulee kestää mekaanista rasitusta, eikä 

laitteissa saa olla tuulettimia, jotka ovat herkkiä hajoamaan, etenkin likaisessa 

ympäristössä. Tämä osaltaan asettaa haasteita laitteiden suunnittelulle ja nostaa laitteiden 

hintoja verrattuna vastaaviin toimistokäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin nähden.  
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Taulukko 5. Perinteinen-Ethernet vastaan teollisuus-Ethernet [3]. 

 Toimistoympäristö Teollisuusympäristö 
Asentaminen - Kiinteä perusasennus rakennukseen 

- Vaihteleva verkkoyhteys työasemiin 
- Kaapelit asennettu välilattiaan 
- Valmiiksi kasatut yhteyskaapelit 
- Standardi työpäätteet 
- Puumainen verkkoarkkitehtuuri 
- 230 V AC käyttöjännite 
- Verkon toimintaikä n. 5 vuotta 
- 19" kotelot 
- Laitteissa tuulettimet 

- Järjestelmäriippuvainen kaapelointi 
- Järjestelmäriippuvainen asennus 
- Yhteyspisteisiin harvoin muutoksia 
- Yksilöllinen vaatimus verkkokapasiteetille 
eri järjestelmille ja laitteille 
- Liitäntäkaapelit, jotka voidaan kasata 
kentällä 
- Jatkuva optisten järjestelmien käyttö 
- Jatkuva väylä tai rengas topologian käyttö 
- Huolellinen maadoitus 
- Usein vaaditaan redundanssia 
(vaihtoehtoisia rinnakkaisjärjestelmiä) 
- 24 V DC tai Power over Ethernet (48 V 
DC) käyttöjännite 
- Verkon toimintaikä n. 10 vuotta 
- Sovittava käytettäväksi ketjunkuljettimen 
kanssa (kaapelit) 
- DIN-kiskoon sopiva kotelointi 
- Laitteissa ei tuulettimia 
- Hälytys vikatilanteessa ja vikatilan 
indikointi 

Tiedonsiirto 
vaatimukset 

- Keskimääräinen vaatimus verkon  
käytettävissä ololle 
- Suurien tiedostojen siirto 
- Tiedonsiirtoajat muutamia sekunteja 
- Pääasiallisesti aikariippumatonta 
tiedonsiirtoa 
- Suuret latausajan vaihtelut mahdollisia 
- Ei isokronista (jatkuva-aikaista) 
tiedonsiirtoa 

- Erittäin suuri vaatimus verkon 
käytettävissä ololle 
- Pienet datapaketit 
- Tiedonsiirtoajat vain muutamia 
mikrosekunteja 
- Pääosin aikariippuvainen tiedonsiirto 
- Isokroninen (jatkuva-aikainen) tiedonsiirto 

Ympäristön 
asettamat 
vaatimukset 

- Normaalilämpötila kohtuullisella 
vaihtelulla 
- Vähäiset määrät pölyä ja likaa 
- Ei kosteutta tai vettä 
- Ei altistumista iskuille tai tärinälle 
- Ei altistumista EMI:lle 
- Vähäinen mekaanisen rasituksen vaara 
- Ei kemiallista vaaraa 
- Ei säteily vaaraa, kuten esimerkiksi UV 
säteilylle altistuminen 

- Äärilämpötiloja suurella vaihtelulla 
- Paljon pölyä ja likaa 
- Kosteudelle tai vedelle altistuminen 
mahdollista 
- Tärinä ja iskut mahdollisia 
- Suuri määrä altistumista EMI:lle 
- Korkea mekaanisen rasituksen vaara 
- Kemiallinen vaara öljyisestä tai muutoin 
aggressiivisesta ilmasta 
- Korkea määrä UV-säteilylle altistumista 
ulkotiloissa 
- Muulle säteilylle altistuminen myös 
mahdollista 

 

3.1 Ethernetin toteutus teollisuudessa 

Verkon toteuttamiseen tarvitaan sekä ohjelmisto-, että laitteistotason ratkaisuja. MAC-

kerroksen toteuttavalle piirille joudutaan tekemään ajuri, samoin kuten myös LLC-

protokollalle, tai vaihtoehtoisesti mikäli käytetään väylämuuntimia, tulee ajuri tehdä 
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jollekin sarjaväylälle. Toteutus voidaan jakaa kahteen osaan: fyysisen tason (PHY) ja 

MAC-kerroksen toteuttamiseen [2]. 

 

Fyysisen tason toteutus vaatii periaatteessa samat toimenpiteet kuin yllä mainittu MAC-

kerros, mutta siirtoyhteyskerroksen voi toteuttaa eri tavoilla. Fyysisen tason toteutukseen 

voidaan esimerkiksi käyttää piiriä, joka muuntaa siirtoyhteyskerrokselta tulevan datan 

sarjamuotoiseksi, tahdistuu saapuvaan signaaliin ja lähettää saapuvan datan 

siirtoyhteyskerrokselle. Itse piirin lisäksi toteutukseen tarvitaan linjamuuntimet ja liittimet, 

jotka tarkoitettu teollisuuskäyttöä varten. Markkinoilla on saatavilla liittimiä, joissa 

linjamuuntimet on valmiiksi sisäänrakennettuina, sekä lisäksi niihin voi olla integroitu 

merkkivaloja, jotka antavat tietoa yhteysnopeudesta, -tilasta, sekä saapuvasta ja lähtevästä 

liikenteestä [2]. 

 

Siirtoyhteyskerros toteuttaa Ethernetin MAC- ja LLC-verkkokerrokset, joista LLC-kerros 

toteutetaan ohjelmallisesti. MAC-kerros toteutetaan vastaavasti laitteistotasolla ja sen 

toteutus riippuu käytetystä prosessoriarkkitehtuurista, sekä sen tarjoamista 

mahdollisuuksista. MAC-kerros voi olla toteutettu joko sisäänrakennettuna 

mikroprosessoriin tai ulkoisena Ethernet-piirinä. Jos käytetään sisäänrakennettua 

toteutusta, ei mikroprosessorin ja fyysisen tason piirin väliin tarvita ylimääräisiä piirejä, 

vaan mikroprosessori voidaan kytkeä suoraan fyysisen tason piiriin. Jos prosessorissa ei 

ole sisään rakennettua MAC-kerrosta täytyy käyttää vastaavasti ulkoista Ethernet-piiriä, 

joka toteuttaa MAC-kerroksen [2]. 

 

Kuvassa 11 on esitetty, sekä erillisillä piireillä toteutettu laitteistotason ratkaisu, että 

yhdistelmäpiireillä toteutettu ratkaisu. Edullisin vaihtoehto riippuu komponenteista ja 

niiden tuotantomäärien koosta, vaikka tosin suunnittelun kannalta helpointa onkin käyttää 

yhdistelmäpiirejä [2]. 

 

Mikroprosessori           
(Integroitu MAC-kerros)

RJ-45 Liitin

Fyysisen kerroksen 
toteuttava piiri (PHY)

RJ-45 Liitin                  
(Integroitu linjamuunnin)

Mikroprosessori
MAC-kerroksen 
toteuttava piiri

Fyysisen kerroksen 
toteuttava piiri (PHY)

Linjamuunnin/Erotin

 

Kuva 11.  Laitteistotason toteutus yksittäisillä (ylempi) ja yhdistelmäpiireillä (alempi) [2]. 
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Ethernetin toteutukseen voidaan käyttää myös valmiita Ethernet-kortteja ja 

väylämuuntimia. Valmiilla Ethernet-kortilla tarkoitetaan kaupasta saatavaa ISA- tai PCI-

väylään sopivaa NIC-verkkokorttia (Network Interface Card). Tällöin on kuitenkin 

huomioitava, että käytettävän järjestelmän tulee tukea verkkokortin väylärakennetta, sekä 

lisäksi verkkokortille tulee tehdä laiteajuri, joka voi olla hankalaa joidenkin 

laitevalmistajien kohdalla [2]. 

 

Edelleen kaikissa yllämainituissa vaihtoehdoissa on pidettävä mielessä 

teollisuusympäristön aiheuttamat vaatimukset laitteille. On siis käytettävä teollisuuden 

käyttöön suunniteltuja laitteita tai lisättävä itse niihin tarvittava suojaus ympäristöstä 

tulevia häiriöitä ja rasitusta vastaan. 

3.2 Väylämuuntimet 

Kuvassa 12 on esitetty väylämuuntimen toimintaperiaate, jossa anturilta tuleva data 

kapseloidaan Ethernet-protokollaan. Yleensä dataa ei kapseloida suoraan Ethernet-

pakettiin, vaan johonkin korkeamman tason protokollaan, kuten TCP/IP. 

Väylämuuntimesta riippuen myös muunnokset suoraan kenttäväyläprotokolliksi, kuten 

esimerkiksi ModBus, on mahdollista ja melko yleisesti tuettua. 

 

Ethernet
Väylämuunnin Anturi

RS485

 

Kuva 12. Väylämuunnin kapseloi anturilta tulevan RS485-signaalin Ethernet-kehykseen, ja toisin 

päin [2]. 

 

Yleensä tietokoneelle on tehty laiteajuri, joka lisää muuntimen ”virtuaaliseksi 

sarjaportiksi”, jolla liikennöinti Ethernetistä sarjaväylään päin on toteutettu. Tällöin 

muunnin on käyttäjälle näkymätön, kun toinen vaihtoehto puolestaan on käyttää 

muuntimen IP-osoitetta ja lähettää data siihen. Muuntimelta Ethernettiin päin puolestaan 

liikennöinti tapahtuu siten, että muuntimelle on ohjelmoitu IP-osoite johon data lähetetään, 

jolloin TCP/IP-yhteys voidaan avata sarjaportista päin. Huomioitavaa muuntimissa on se, 

että kaikki muuntimet eivät osaa avata yhteyttä nähtävästi molempiin suuntiin vaikka sitä 

ei datalehdessä olisikaan mainittu ja lisäksi laitteista aiheutuvien viiveiden arviointi on 

lähes mahdotonta ilman testausta [2]. 
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3.3 Anturit 

Teollisuudessa käytettävät anturit mittausdatan keräykseen voidaan jaotella esimerkiksi 

niiden tiedonsiirtokyvyn ja tavan mukaan kolmeen ryhmään. Anturit voivat olla älykkäitä, 

tyhmiä tai puolityhmiä, sen mukaan kuinka paljon ne itse osaavat käsitellä mittaamaansa 

dataa [2]. 

3.3.1 Tyhmät anturit 

Tämä anturityyppi ei sisällä minkäänlaista tiedon prosessointia tai puskurointia, vaan tieto 

lähetetään sellaisenaan eteenpäin, jolloin mittausdataa keräävän laitteen on kyettävä 

ottamaan anturilta tulevaa dataa vastaan reaaliaikaisesti. Tyypillisesti tällaiset anturit 

lähettävät tiedon analogisena, mutta myös digitaalisella lähdöllä olevia antureita on 

saatavilla [2]. 

3.3.2 Puolityhmät anturit 

Puolityhmä anturi kykenee varastoimaan tietoa hetkellisesti ja mitattu data muutetaan 

digitaaliseen muotoon jo anturitasolla. Mitattu data voidaan varastoida, joko 

kokonaisuudessaan anturiin (mittauksesta ja muistin koosta riippuen) tai sitä varastoidaan 

vain sen verran, että tiedonsiirto onnistuu varmasti (puskurointi). Tällöin tiedonsiirrossa  

mahdollisesti tapahtuneen virheen korjaus uudelleen lähettämisen avulla on mahdollista. 

Puolityhmä anturi ei kuitenkaan sisällä minkäänlaista omaa tiedon prosessointia tai 

analysointia [2]. 

3.3.3 Älykkäät anturit 

Älykäs anturi kykenee, paitsi tallettamaan mitatun datan, niin myös analysoimaan dataa, 

sekä tarvittaessa muokkaamaan sitä halutulla tavalla. Niissä on enemmän muistia ja 

laskentatehoa kuin edellä mainituissa anturityypeissä, joten niissä olevat ohjelmistot ovat 

myös monimutkaisempia, joka puolestaan näkyy näiden anturien hitaampana 

ohjelmistokehityksenä verrattuna edellä mainittujen anturityyppien ohjelmistokehitykseen 

[2]. Taulukossa 6 on esitetty yhteenveto eri anturityypeistä ja niiden eroista. 
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Taulukko 6. Vertailua eri anturityyppien välillä [2]. 

 Tarvittava 
muisti 

Tarvittava 
laskentateho 

Tiedon 
analysointi 

Tiedonsiirto- 
nopeus 

Tiedonsiirto- 
virheiden 
korjaus 

Tyhmät 
anturit 

Ei tarvita Vähäinen, jos 
ollenkaan 

Ei mahdollista Mittaus määrää 
nopeuden 

Ei mahdollista 

Puolityhmät 
anturit 

Vähäinen tarve, 
vain puskuri 
muisti 

Vähäinen Ei mahdollista Ennalta 
määrätty 
miniminopeus 

Mahdollista 

Älykkäät 
anturi 

Muistia myös 
mahdolliseen 
tiedon 
analysointiin 

Suuri tai 
Suurehko 

Tarvittaessa 
mahdollista 

Nopeus vapaasti 
valittavissa 

Mahdollista 

 

Tyhmät anturit ovat tekniikaltaan yksinkertaisimpia, ja siten tietenkin kustannuksiltaan 

halvin ratkaisu, mutta toisaalta myös käytön monipuolisuuden kannalta heikoin ratkaisu. 

Toinen ääripää on älykkäät anturit, joissa on monipuoliset käyttöominaisuudet, mutta 

monimutkaisempi tekniikka tekee niistä huomattavasti kalliimpia. Paras ratkaisu sekä 

talouden, että tekniikan kannalta on aina jonkinlainen sovelluskohtainen kompromissi. 

3.4 Synkronointi 

Ethernet-verkon reaaliaikaisuus ja deterministisyys ovat asioita, jotka tulee ottaa huomioon 

puhuttaessa Ethernetin käytöstä prosessiohjauksessa tai teollisuuden kenttäväylänä. 

Reaaliaikaisuus ja deterministisyys ovat aina tapauskohtaisia määritelmiä. Sovelluksen 

kannalta järjestelmä on reaaliaikainen, jos järjestelmä suorittaa sovelluksen kannalta 

tärkeät toimenpiteet riittävällä nopeudella. Reaaliaikaisuus ja deterministisyysvaatimukset 

jaetaankin usein ”kovaan” ja ”pehmeään” vaatimukseen. Kova vaatimus tarkoittaa, että 

järjestelmän on kyettävä vastaamaan kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa vaaditun ajan 

puitteissa tai seurauksena on vaaratilanne tai muutoin aineellisesti merkittävä taloudellinen 

menetys. Pehmeä vaatimus ei puolestaan johda vaaratilanteeseen tai aineelliseen 

menetykseen, vaan pelkästään suoritusnopeuden hidastumiseen ja siten sen ylittäminen on 

lähinnä pois vain järjestelmän tehokkuudesta. Deterministisyydellä puolestaan tarkoitetaan 

järjestelmän kykyä ohjata kahta erillistä laitetta tismalleen samanaikaisesti ja viiveiden 

ennakoitavuutta. Deterministisessä järjestelmässä verkon viive on tarkasti tunnettu ja aina 

vakio [3], [10]. 

 

Ajan ja viiveiden hallinta vaatii, että järjestelmässä tulee olla kelloja joiden mukaan 

toimintaa ohjataan. Lisäksi näiden kellojen tulee olla jollain tavalla keskenään samassa 



 

-30- 

ajassa. Tällainen kellojen synkronointi on välttämätöntä kaikessa tietoliikenteessä ja sillä 

vältetään monia ongelmatilanteita. Ajatellaanpa, että kaksi tietokonetta on liitetty samaan 

verkkoon, eikä verkossa ole mitään synkronointia kelloille. Tietokoneen kellot voivat siis 

olla toisiinsa nähden missä ajassa tahansa, jolloin periaatteessa on mahdollista, että 

lähetetyn sähköpostin lähetyshetken aika on myöhäisempi kuin sen vastaanottoaika. 

Tällaiset tilanteet voi johtaa arvaamattomiin lopputuloksiin ja vikatilanteisiin. 

Pahimmillaan tilanne voi olla jopa hengenvaarallinen joissakin sovelluksissa. 

 

Reaaliaikaisuuden ja etenkin deterministisyyden varmistamiseksi pitää olla keino 

synkronoida järjestelmän eri laitteiden kellot mahdollisimman tarkasti toimimaan samassa 

ajassa. Tähän käytetään joko NTP-menetelmää (Network Time Protocol) ja mikäli 

vaatimukset deterministisyydelle ovat suuria, voidaan käyttää tarkempaa PTP-menetelmää 

(Precision Time Protocol)  (kuva 13). 

 

Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi

Kello

Ohjausjärjestelmä 1588 Kello Ohjausjärjestelmä

 

Kuva 13. Vasemmalla NTP-järjestelmä, ja oikealla PTP-järjestelmä [3]. 

 

Vaikka PTP:n avulla voidaan eliminoida Ethernet-verkon epädeterminististä luonnetta, on 

kuitenkin aina muistettava, että verkon segmentointi ja häiritsevän liikenteen erottaminen 

on tarpeen. Reaaliaikaisuus on mahdotonta, mikäli verkossa on monenlaista liikennettä 

yhtäaikaisesti kulkemassa edestakaisin sotkemassa toisiaan ja aiheuttamassa törmäyksiä. 

Tämä tosiasia asettaa haasteita verkon rakenteen suunnittelulle, jotta pystytään välttämään 

verkon hetkelliset ylikuormitustilanteet. Tähän voidaan käyttää apuna vaikkapa aikajakoa, 

jossa jokaiselle laitteelle määritellään oma aikaväli, jolloin ne voivat lähettää ja 

vastaanottaa dataa ja näin vältetään päällekkäistä liikennettä verkossa. Näiden menetelmien 

soveltuvuus riippuu kuitenkin pitkälti sovelluksesta, ja siten liikenteen erottelulle ei mitään 

yleispätevää keinoa voi sanoa, vaan se on aina päätettävä sovelluskohtaisesti [10]. 

 

Parhaimmillaan PTP-protokollan avulla ja huolellisella suunnittelulla päästään kuitenkin 

todella lupaaviin tuloksiin. Deterministisyys ja reaaliaikaisuus on mahdollista saavuttaa 
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suurellakin Ethernet-verkkorakenteella. Jo pelkästään ohjelmallisesti toteutettu PTP antaa 

hyvät eväät verkon toteuttamiseen moniin eri sovelluksiin, sekä luonnollisesti 

laitepohjainen toteutus takaa vielä paremman ja tarkemman lopputuloksen. Laitepohjaisen 

toteutuksen kustannukset ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin ohjelmallisen 

toteutuksen, joten kannattaa harkita miten suuri tarkkuus on synkronoinnissa tarpeen. PTP-

protokollaan tehdään jatkuvasti kehitystyötä, jossa tavoitteena on todellinen reaaliaikainen 

ja deterministinen tiedonsiirto Ethernetin yli. 

3.4.1 Network Time Protocol  

NTP-protokollaa (Network Time Protocol)  käytetään järjestelmän kelojen tahdistamiseen 

siten, että ylemmän tason aikapalvelimelta päivitetään hierarkkisesti alaspäin aliverkkoihin 

(aikapalvelimille) tarkka aika, johon kellot tahdistuvat. Toisin sanoen aina korkeammalta 

tasolta, tarkempi kello, päivittää aikatiedon alemman tason epätarkemmalle kellolle. Joten 

periaatteessa yksi hyvin tarkka kello päivittää kaikkia muita kelloja tietyin väliajoin. 

Kellojen päivittäminen ei kuitenkaan ulotu alimmalle päätelaite tasolle asti. Esimerkiksi 

lähetettäessä sähköpostia aikaleiman antaa sähköpostipalvelin, eikä suinkaan lähettävä 

päätelaite. Tämä on yleisin menetelmä toimistoverkoissa, ja Internetissä, jossa vaatimukset 

deterministiselle verkon käyttäytymiselle eivät ole niin suuret. 

 

Esimerkiksi yhden päätelaitteen toiminnan ajastaminen tapahtuu järjestelmän 

aikapalvelimen kellon mukaan. Se on siis tarkka kello, jonka tehtävä on pitää tarkkaa aikaa 

ja antaa aikatieto eteenpäin päätelaitteille tarvittaessa. Aikaleima ei kuitenkaan ole kovin 

tarkka, koska järjestelmä ei huomio verkossa tapahtuvia viiveitä, ja siten kahden erillisen 

päätelaitteen täsmälleen yhtäaikaisen toiminnan varmistaminen aikapalvelinta käyttäen on 

vaikeaa [3], [10].  

3.4.2 The Precision Time Protocol 

PTP (Precision Time Protocol) on IEEE 1588-standardissa määritelty protokolla, joka on 

lupaava keino tehdä Ethernet-verkosta deterministinen siten, että verkon eri osat voidaan 

synkronoida hyvin tarkasti toimimaan samanaikaisesti. Se perustuu NTP:n tavoin siihen 

että järjestelmän eri osat synkronoituvat järjestelmän tarkimpaan kelloon, mutta 

synkronointitavasta johtuen sen avulla päästään huomattavasti tarkempaan synkronointiin. 



 

-32- 

Järjestelmässä on tällöin ns. hajautettu kello. Jokaisella laitteella on oma kellonsa, jota 

synkronoidaan säännöllisesti aikapalvelimelta [10]. 

 

Reaaliaikaisuuteen ja verkon deterministiseen käyttäytymiseen päästään hyvällä verkon 

suunnittelulla ja segmentoinnilla, sekä käyttämällä PTP-protokollaa. Jos vaatimuksena 

järjestelmän reaaliaikaisuudelle asetetaan tarkka ja nopea liikkeen ohjaus (esimerkiksi 

kahden robotin yhtäaikainen työskentely), täytyy järjestelmän kyetä takaamaan 

deterministinen käytös kaikissa tilanteissa. Vain muutamat erikoisjärjestelmät nykyisistä 

kenttäväyläarkkitehtuureista pystyy saavuttamaan asetetut vaatimukset viiveen ja latenssin 

suhteen tällaisessa sovelluksessa, jossa ohjataan useaa laitetta samanaikaisesti ja vaaditaan 

niiden toimivan yhdessä. Jos tähän halutaan päästä Ethernet-verkon avulla, täytyy käyttää 

erikoiskeinoja (kuten PTP:tä), jolloin voidaan saavuttaa vastaava tai jopa parempi 

deterministinen käyttäytyminen Ethernet-verkoille [10]. 

 

Kun hyväksymme tosiasian, että Ethernet-verkossa pakettien viiveet vaihtelevat verkon 

kuormituksen mukaan, on yksi keino taata deterministinen käyttäytyminen verkolle 

käyttämällä tarkkaa synkronoitua kelloa kaikissa päätelaitteissa sekä järjestelmissä. 

Tällaisen referenssiajan avulla suoritettavat toiminnot voidaan erottaa verkosta johtuvista 

aikaviiveistä erilliseksi osaksi, ja saada siten esimerkiksi kaksi toisistaan riippumatonta 

päätelaitetta (vaikkapa kaksi robottia, jotka tekevät yhdessä samanaikaisesti jotain 

toimintoa) toimimaan tarkalleen samanaikaisesti ja deterministisesti [10]. 

 

Master (Isäntä) Slave (Orja)
Tm=1050s Ts=1000s

Tm1=1051 Ts=1001 Ei tunneta!
Sync

Ts1=1002
Tm1 Follow up Offset=Ts1-Tm1-Delay

=1002-1051-0=-49
Säädetään kelloa
Ts=Ts-(-49)

Tm2=1053 Ts=1052 Ei tunneta!
Sync

Ts2=1053
Tm2 Follow up Offset=Ts2-Tm2-Delay

=1053-1053-0=0
Säädetään kelloa
Ts=Ts+0

Linjan viive = 1s (Delay)

 

Kuva 14 a. Synkronoinnin ensimmäinen vaihe – offset mittaus [10]. 
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Master (Isäntä) Slave (Orja)
Tm=1070s Ts=1069s

Tm=1081 Ts3=1080

Tm3=1082

Delay
response Delay=(Ts2-Tm2)+(Tm3-Ts3)/2

=0+(1082-1080)/2=1

Tm4=1083 Ts=1082 Nyt tunnettu
Sync

Ts4=1083
Tm4 Follow up Offset=Ts4-Tm4-Delay

=1083-1083-1=-1
Säädetään kelloa
Ts=Ts-(-1)

Tm5=1085 Ts=1085 Tunnettu
Sync

Ts5=1086
Tm5 Follow up Offset=Ts5-Tm5-Delay

=1086-1085-1=0
Säädetään kelloa
Ts=Ts+0
Kellot synkronisoitu!

Linjan viive = 1s (Delay)

Delay request

 

Kuva 14 b.  Järjestelmän synkronoinnin toinen vaihe – viivemittaus ja lopullinen   

   synkronointi [10]. 

 

Kuvissa 14 a ja b on esitetty synkronointiprosessi, jolla järjestelmän eri osat saadaan 

toimimaan tarkalleen samanaikaisesti. Synkronointi tapahtuu kahdessa vaiheessa 

seuraavasti: Ensin lähettävän (master, isäntä) ja vastaanottavan (slave, orja) laitteen välinen 

aikaero korjataan. Tämä on ns. offset mittaus (kuva 14 a). Tämän korjauksen aikana 

isäntälaite lähettää tarkoin aikavälein (normaalisti kaksi sekuntia) synkronointiviestejä 

(SYNC) vastaanottajalle, jonka sisältönä on mahdollisimman tarkkaan arvioitu kellonaika 

hetkestä, jolloin kulloinenkin SYNC-viesti on lähetetty vastaanottajalle. Toisessa osassa 

viivemittaus määrittää viiveen sekä latenssin isännän ja orjan välillä. Tähän tarkoitukseen 

orja lähettää ns. viivepyyntöpaketin isännälle ja käyttää tätä laskeakseen tarkalleen, kuinka 

kauan aikaa kuluu lähettää viesti kyseessä olevan verkon osan ylitse (kuva 14 b). Tämä 

viivemittaus tehdään normaalisti vähemmän säännöllisesti ja pidemmällä aikavälillä 

synkronointiin verrattuna, jolloin vältetään turhaan kuormittamasta verkkoa, sekä etenkin 

päätelaitetta [10]. 

 

Käyttämällä tätä IEEE1588-standardissa määriteltyä protokollaa, on mahdollista 

synkronisoida alle mikrosekunnin tarkkuudella paikallisia kelloja sensoreille, 
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käyttölaitteille, sekä muille samaan verkkoon kytketyille päätelaitteille käyttäen samaa 

siirtotietä, jossa myös itse prosessidata lähetetään [10]. 

 

Kuten muutkin protokollat (esim. NTP), PTP perustuu myös parhaaseen mahdolliseen 

aikasovitukseen lähetetyn ja vastaanotetun datan välillä. Koska protokollassa on 

mahdollisuus  siihen, että itse lähetettävän datan (lähetysaika) ei tarvitse olla 

synkronointipaketissa (SYNC), vaan vasta sitä seuraavassa lähetettävässä paketissa (follow 

up), saadaan mittaus ja varsinainen datan lähettäminen erotettua toisistaan erillisiksi 

toimenpiteiksi, joka osaltaan tekee menetelmän muita protokollia tarkemmaksi. Tähän 

ominaisuuteen palataan tarkemmin vielä myöhemmin. Protokollan eduiksi voidaan lukea 

myös paljon muita asioita, kuten vähäinen resurssien kulutus verkossa, minimaalinen tarve 

kaistanleveydelle, eikö erityisvaatimuksia muistille tai prosessorien suorituskyvylle ole. 

Protokollaa voidaan siis käyttää myös halvoissa ja heikompitehoisissa päätelaitteissa. Se ei 

myöskään vaadi verkon ylläpitäjältä suuria toimenpiteitä, koska se osaa itse konfiguroida 

itsensä ja määrittää järjestelmän tarkimman (master clock) kellon toimintaansa varten. PTP 

on myös hyvin vikasietoinen, mikä osaltaan on erittäin tärkeä ominaisuus teollisuuden 

verkoissa [10]. 

 

Protokollan toiminta perustuu siihen, että järjestelmän tarkin kello synkronoi järjestelmän 

kaikki muut käyttäjät. Periaatteessa kaikki järjestelmän kellot voi toimia isäntä- tai orja-

kelloina riippuen siitä toimiiko laite lähettäjänä vai vastaanottajana. Kellojen tarkkuus on 

kategorioitu protokollassa ja siten se automaattisesti määrittää järjestelmän tarkimman 

kellon ja valitsee sen kelloksi, johon nähden kaikki muut järjestelmän osat synkronoidaan. 

Synkronoinnin tarkkuus riippuu vahvasti verkosta ja siinä käytetyistä komponenteista, 

jonka vuoksi siirtyminen yli vähemmän determinististen elementtien, kuten reitittimet ja 

kytkimet, on tehty mahdolliseksi ns. rajakellon avulla [10]. 

 

PTP-protokolla perustuu IP-monilähetykseen (Broadcasting), eikä se ole rajoitettu vain 

Ethernettiin, vaan sopii periaatteessa käytettäväksi kaikissa tiedonsiirtoverkoissa, joissa 

vain IP-monilähetys on tuettu. Tästä etuna on yksinkertaisuus ja siten IP-osoitteita ei 

tarvitse erikseen implementoida PTP-solmuihin, mikä puolestaan mahdollistaa verkon 
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skaalauksen. Jokainen verkon orjalaite synkronoi kellonsa master-kelloon vaihtamalla 

SYNC-viestejä isäntälaitteen kanssa [10]. 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, itse synkronointi tapahtuu kahdessa vaiheessa kuvan 14 

mukaisesti, jossa ensimmäisessä vaiheessa korjataan kellojen välinen aika-ero ja toisessa 

vaiheessa mitataan signaalin viive tietyn verkon osan yli. Erityisen tarkkaa synkronointia 

varten protokolla määrittää lähetysajan ja vastaanottoajan SYNC-viesteille, niin tarkasti 

kun se vain laitteiston tarkkuuden puolesta on mahdollista (kellojen tarkkuus), jolloin 

verkko kalibroituu itse automaattisesti verkon tarkimman kellon mukaan. Lisäksi käytetään 

aiemmin mainittuja ja kuvissa 14 a ja b näkyviä follow up-viestejä, joissa tarkka SYNC-

viestin lähetysaika  lähetetään erikseen omana viestinään ja siten saadaan vielä tarkempi 

tulos, koska itse viestin kirjoittamisviive jää pois. Näin kellojen aikaero voidaan laskea 

hyvinkin suurella tarkkuudella, mikäli laitteiston kellojen tarkkuudet antavat myöten. 

Viivemittaus tehdään samalla tavalla kuten normaalistikin. Kuitenkin, symmetrinen viive, 

siten että signaalilla kestää sama aika mennä molempiin suuntiin on vaatimuksena PTP:n 

toiminnalle. Täten siis lähetetty ja vastaanotettu viesti tulee kulkea samaa siirtotietä pitkin. 

Protokolla eliminoi hetkelliset huojunnat eri PTP-elementeissä, sekä latenssin isäntä- ja 

orjalaitteen välillä [10]. 

 

PTP-protokolla määrittelee isäntä-orja suhteet laitteille, ja se tapahtuu automaattisesti best 

master clock-algoritmin avulla. Algoritmi vertailee järjestelmän eri kellojen ominaisuuksia, 

kuten tarkkuutta ja huojuntaa, sekä päättelee näiden perusteella järjestelmän parhaan 

kellon, josta tulee ns. master clock. Tähän kelloon verrataan kaikkia muita järjestelmän 

kelloja, siten että tietyin väliajoin master-kellon tiedot lähetetään kaikille slave-kelloille ja 

siten kellot tahdistuu master-kellon mukaan [10]. 

 

Tämän algoritmin etu on se, että eri laitteiden välillä ei tehdä mitään monimutkaisia 

neuvotteluja siitä, minkä kellon mukaan lähetys tehdään, vaan verkko konfiguroituu 

automaattisesti puumaiseksi järjestelmäksi, missä tarkin kello on juuressa ja muut 

järjestelmän kellot paremmuusjärjestyksessä siitä alaspäin. Tällöin aina tarkempi kello 

tahdistaa epätarkempaa kelloa [10]. 
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Rajakelloa (boudary clock) käytetään kytkimien ja reitittimien yhteydessä, jotka ovat hyvin 

epädeterministisiä komponentteja käyttäytymiseltään. Rajakellon avulla voidaan 

kompensoida viivettä joka syntyy tällaisessa laitteessa. Tavallisesta kellosta poiketen 

rajakellossa on useita portteja ja jokainen yksittäinen portti toimii kuten tavallinen kello 

siihen liitetylle verkon segmentille. Rajakello on myös tahdistettu järjestelmän tarkimpaan 

kelloon aivan kuten tavallisetkin kellot, mutta se toimii master-kellona itseään alemmille 

laitteille. Tästä syntyy nimitys rajakello. Se toimii siis rajana ylemmältä segmentiltä 

alemmalle segmentille [10]. 

 

S=Slave
M=Master

M

M

S
"1588 Kytkin"

M

Isäntä-kello (Master) Rajakello (boundary clock) Orja (Slave)

S         M

S

S

 

Kuva 15.  Rajakellon (Boundary clock) toiminta [10]. 

 

Rajakellon käyttö on suositeltavaa etenkin reitittimissä, joiden viive on merkittävä, mutta 

myös kytkimissä niitä on syytä käyttää, mikäli on epäilys, että kytkin ei korkeassa 

kuormituksessa ehdi tarjoamaan kaikille laitteille reaaliaikaista palvelua [10]. 

3.5 Langattomat verkot teollisuudessa 

WLAN-tekniikan käyttö teollisuudessa on houkuttelevaa siksi, että johdotusten määrä 

vähenee merkittävästi. Ongelmana verkoissa on kuitenkin radiotiellä käytettävän kanavan 

laatu (heijastukset, monitie-eteneminen, vaimeneminen ja niiden aiheuttamat signaalin 

vääristymiset) ja kuinka paljon muuta liikennettä samalla kaistalla on (esimerkiksi joku 

aivan toinen WLAN-verkko voi toimia samalla kuuluvuusalueella). WLAN-signaali kokee 

kaiken muun samalla taajuudella olevan liikenteen kohinana. Mikäli liikennettä on paljon, 

signaali hukkuu kohinaan. Lisäksi WLAN-lähetys on hyvin aikariippumatonta, ja siten 

liikenteen reaaliaikaisuus ja deterministisyyden hallinta on vaikeaa. 

 

WLAN-verkon etuna olisi helppo anturiverkon rakentaminen sillä johtoja ei tarvita, vaikka 

tosin WLAN-laitteetkin tarvitsevat omat virtajohdot toimiakseen. Akkukäyttöisiä WLAN-
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laitteita on kyllä saatavilla, mutta ne eivät ole kovin käyttäjäystävällisiä akkujen kulumisen 

sekä niiden jatkuvan vaihtamisen takia (käytännössä eivät soveliaita teollisuuskäyttöön). 

WLAN vaihtoehtona sopiikin lähinnä kiinteän verkon jatkeeksi alueille, jonne ei ole 

mahdollista tai muutoin kustannussyistä järkevää tehdä kiinteää verkkoa. Sen käyttäminen 

onkin parhaimmillaan ei aikakriittisissä sovelluksissa vaikkapa tiedonkeruussa 

anturiverkossa, valvontakameroissa, kulunvalvonnassa tai yhteyden pidossa kentältä 

toimistoon ja Internetiin kannettavan päätelaitteen avulla. 

 

Zigbee ja Bluetooth-ratkaisut toimivat myös yksittäisinä muutaman laitteen ratkaisuina, 

mutta laajemman verkon rakentaminen niiden avulla ei välttämättä ole kovin 

kustannustehokasta, sillä verkon tiedonsiirtonopeus jää aikalailla paljon WLAN-verkon 

vastaavasta. Ne ovat kuitenkin hyvin toimivia ja käytännöllisiä ratkaisuja yksittäisiin 

muutoin ongelmallisiin laitteisiin ja antureihin. Bluetooth lisäksi sietää melko hyvin 

häiriöitäkin ja osaa valita käytettävissä olevista taajuuksista vähiten ruuhkaantuneet 

taajuudet. 

 

Teollisuuskäyttöön ei voida käyttää tavallisia toimistotiloista tuttuja WLAN-laitteita, vaan 

on käytettävä erityisesti teollisuusolosuhteisiin suunniteltuja laitteita, joissa on 

kuluttajalaitteita parempi suojaus elektromagneettiselle häiriölle. Lisäksi tuotantolinjalle 

asetettavan WLAN-laitteen tulee kestää tärinää, pölyä, likaa ja vettä. Liittimien tulee olla 

häiriösuojattuja ja kotelon metallia. 

 

Taulukko 7. Teollisuuden ja toimistokäyttöön tarkoitettujen WLAN laitteiden vertailua [3]. 

Teollisuus vaatimukset Toimisto vaatimukset 
IP65/IP67 suojaus koteloinnissa IP20 Kotelointi 
Metallikotelo Muovikotelo 
Toimintalämpötila –30oC…+60oC Toimintalämpötila 0oC…+40oC 
Automaattinen käynnistyminen hyvin kylmissäkin 
lämpötiloissa 

- 

Tärinää sietävä asennus, liittimet, kaapelit ja 
antennit mukaan lukien 

- 

Redundanssi (rinnakkainen) järjestelmät lisäämään 
verkkopalvelun saatavilla oloa kaikissa tilanteissa 

- 

Radiotien seuranta, automaattisella 
virheilmoituksella 

- 

Tietylle sovelluksille erikseen varattu 
kaistanleveyttä 

Kaistanleveys on kaikkien sovellusten käytössä 
tasapuolisesti 

24 V DC käyttöjännite 230 V AC käyttöjännite 
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Suojattu pölyltä, öljyltä, liottimilta, hitsaus 
roiskeilta, aggressiivisilta kaasuilta, jne. 

Suojattu pölyltä 

Vaaditut hyväksynnät: 
EN 60950 (Turvallisuus) 
EN 50082-2 (EMI – Teollisuus) 
cUL 1604 luokka 1 
GL 

Vaaditut hyväksynnät: 
EN 60950 (Turvallisuus) 
EN 500802-1 (EMI – Kotikäyttö) 

3.6 Ylemmän tason protokollat Ethernetissä 

Perinteisten kenttäväylien yleistyessä ongelmaksi tuli monen keskenään kilpailevan 

tekniikan keskinäinen yhteensopimattomuus ja siksi aina tarvittiin erikoislaitteet tietyltä 

valmistajalta. Teollisuus-Ethernetin toivottiin olevan ratkaisu tähän ongelmaan ja tarjoavan 

yhteensopivuuden kaikkien kenttälaitteiden välille riippumatta niiden käyttämästä 

protokollasta tai valmistajasta. Toistaiseksi tässä ei ole kuitenkaan täysin onnistuttu. 

Tekniikoita on useita, joista kaikki tarjoavat erilaisen määrän yhteensopivuutta eri 

valmistajien ja protokollien kanssa, mutta yleensä suorituskyvyn kustannuksella. Lisäksi 

edelleen monet kenttäväyläprotokollat vaativat laitteistolta oman fyysisen tuen etenkin 

reaaliaikaisuutta vaativissa sovelluksissa. 

 

Kuten aiemmin kappaleen kaksi alussa todettiin, Ethernet toimii ylemmän tason 

protokollien kannalta puhtaasti siirtotienä, joka ei ota kantaa siihen millaista liikennettä sen 

avulla siirretään. Tämä mahdollistaa Ethernetin käytön, minkä tahansa protokollan kanssa 

siten, että korkeamman tason protokolla kapseloidaan Ethernet-pakettiin. 

 

Kuvassa 16 on esitetty, kuinka protokollat tyypillisesti on kapseloitu Ethernet-kehykseen. 

Kuvassa kaksi alinta kerrosta ovat Ethernetin MAC- ja LLC-kerrokset. Kaikki siirrettävä 

data on siis kapseloitu alimman MAC-kerroksen sisälle. LLC-kerros identifioi ylemmän 

tason protokollan, jolle paketti kuuluu. Tässä tapauksessa se on TCP/IP-protokollapino, 

jossa TCP-protokolla on IP-protokollan sisällä. IP-protokolla tunnistaa IP-osoitteiden 

avulla laitteen, jolle tieto on menossa ja TCP-protokolla puolestaan huolehtii yhteyden 

avauksesta, sulkemisesta, kadonneiden pakettien uudelleenlähettämisestä, sekä 

saapuneiden pakettien yhdistämisestä. Kuvassa ylin taso on kenttäväylä, joka on kapseloitu 

TCP/IP:n sisälle, joka voisi olla vaikka esimerkiksi ModBus/TCP [2]. 
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Kenttäv. ots. Kenttäväylän data

TCP-otsikko

IP-otsikko

LLC-otsikko

MAC-otsikko TarkistussummaMAC-data

LLC-data

IP-data

TCP-data

 

Kuva 16. Protokollien kapselointi. Kenttäväylä on kapseloitu TCP/IP-protokollaan [2]. 

 

MAC- ja LLC-kerrosten toteutus tapahtuu laitteistotasolla, ja loput kerrokset siitä ylöspäin 

toteutetaan ohjelmallisesti. Usein joudutaan käyttämään TCP/IP-protokollaa, sillä 

useimmat Ethernettiä käyttävät kenttäväylät tarvitsee TCP/IP-protokollan tiedon 

kapseloinnissa yhteyden muodostamista varten.  Etuina tällaisesta järjestelystä saavutetaan 

se, että kenttäväylälle voidaan lähettää dataa jo mahdollisesti olemassa olevilla 

tietokoneilla. Kenttäväyläprotokolla olisi mahdollista tehdä myös suoraan Ethernetin 

päälle. Tällöin protokolla joudutaan suunnittelemaan itse ja yhteensopivuus muiden 

järjestelmien kanssa useimmiten menetetään. Toinen ongelma on yhteensopivuus olemassa 

olevien verkkolaitteiden kanssa. Esimerkiksi reitittimien liikenteenohjaus pohjautuu IP-

protokollaan, eikä niiden käyttö onnistu ongelmitta ilman sitä. Kytkimien ja keskittimien 

toiminta pitäisi kuitenkin teoriassa onnistua ilman IP-protokollaakin [2]. 

 

Kuten kuvasta 16 huomaa, jokainen korkeampi protokolla lisää entisestään otsikkotietojen 

määrää yhteen lähetettyyn pakettiin ja kuten aiemmin todettiin jo itse Ethernet-kehys lisää 

lähetettävän paketin suuruutta, vaikka itse lähetettävän datan määrä olisikin pieni. 

Seurauksena tästä on tietenkin itse hyötydatan siirtonopeuden pieneneminen ja lisäksi 

jokaisen protokollan tiedon käsittelystä aiheutuu viiveitä, sekä käytettäessä 

yhteydenavauksen ja kuittauksia sisältäviä protokollia, lisääntyy myös järjestelmän 

epädeterministisyys ja ennalta arvaamattomuus. Nämä voidaan kuitenkin hallita hyvällä 

verkkosuunnittelulla ja käyttämällä edellä mainittua PTP-protokollaa tai vastaavaa muuta 

menetelmää [2]. Osa markkinoilla olevista kenttäväyläratkaisuista sisältää jo 

laitteistotasolle implementoidun synkronointi tavan, kuten esimerkiksi Profinet I/O:n IRT-

kommunikointi ja EtherCAT:n erikoispiirit I/O-laitteissa. Näistä lisää seuraavissa 

kappaleissa. 



 

-40- 

3.6.1 ModBus TCP 

ModBus TCP on teollisuuden, sähkö- ja vesilaitosten avoimen arkkitehtuurin 

tiedonsiirtojärjestelmä, jonka toiminta perustuu pollaukseen. Se toimii isäntä-orja 

periaatteella ja yhteen isäntään voidaan kytkeä 247 orjalaitetta. Siinä on kaksi 

tiedonsiirtokehystä, joista toinen on ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange) ja toinen RTU (Remote Terminal Unit). Kehyksistä voidaan käyttää kumpaa 

tahansa sovelluksesta riippuen. ModBus mahdollistaa automaatiolaitteiden 

kommunikoinnin isännän kanssa Ethernet-yhteyden yli [11]. 

 

Pyyntö Osoitus

Varmistus Vastaus
MODBUS-päätelaite 

(Orja)
MODBUS-palvelin 

(Isäntä)

 

Kuva 17. ModBus-kommunikointi isäntä- ja orja-laitteen välillä [11]. 

 

ModBus sijoittuu OSI-mallissa tasolle 7. Kuvassa 18 on esitetty ModBus-protokollapinon 

arkkitehtuuri ja kuvassa 19 on esitetty ModBus-arkkitehtuuri TCP/IP-kommunikoinnissa 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. ModBus  TCP-protokollapino [11]. 

 

Kuvista 18 ja 19 näemme, että ModBus on viestipohjainen kommunikointiprotokolla, joka 

toimii TCP/IP-protokollan päällä. TCP/IP-kerros huolehtii yhteyden avaamisesta, 

sulkemisesta ja ylläpidosta, ModBus:n huolehtiessa laitteiden välisestä varsinaisesta 

kommunikoinnista hyötydatan osalta. Verkon suorituskyky ei ole riittävän hyvä kovin 

aikakriittisiin ja deterministisyyttä vaativiin sovelluksiin, mutta pollaamisen avulla 
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saavutettu suorituskyky riittää suurimpaan osaan teollisuuden prosessiohjauksesta. 

ModBus TCP on erinomaisesti yhteensopiva perinteisten ModBus-väylien kanssa, joka 

tekee siitä Ethernet ratkaisunakin suositun.. ModBus-järjestelmän eduiksi lasketaan myös 

laaja laitteistotuki, sekä helppo implementointi, etenkin olemassa olevien perinteisten 

ModBus-järjestelmien kanssa. 

 

ModBus

ModBus Serial
Sarjaporttiliikenne / 
TCP/IP (palvelin)

Sarjaporttiliikenne / 
TCP/IP (asiakas)

ModBus pääte 
TCP/IP

ModBus pääte 
TCP/IP

ModBus pääte 
TCP/IP

ModBus pääte 
TCP/IP

ModBus pääte 
sarjaportti

ModBus 
palvelin 
sarjaportti

ModBus 
palvelin 
sarjaportti

 

Kuva 19. ModBus arkkitehtuuri TCP/IP-kommunikoinnissa. ModBus TCP-järjestelmä on liitetty 

välittimen avulla perinteiseen ModBus Serial-järjestelmään [11]. 

 

ModBus on avoin protokolla ja tarkemmin sen toiminnasta, käytöstä ja ominaisuuksista 

löytyy hyvin kattavasti lähdeluettelon lähteestä [11] (http://www.modbus-ida.org/). 

3.6.2 Profinet I/O 

Profinet on ModBus:n lailla kenttäväyläratkaisu, joka toimii Ethernetin ja TCP/IP-

protokollan päällä tarjoten eri automaatiolaitteille yhteisen kommunikointikielen. Profinet 

sisältää myös kellojen synkronointiin oman protokollansa, jotka ovat toiminnaltaan 

aiemmin mainittujen NTP:n ja PTP:n kanssa läheistä sukua. 

 

Profinetin kanssa on mahdollista käyttää myös muita kenttäväyläprotokollia samassa 

verkossa proxyjen avulla. Näin varmistetaan eri protokollilla toteutettujen järjestelmien 

yhteensopivuus Profinetin kanssa, jolloin jo olemassa olevaa verkkoa voi laajentaa 

käyttäen Profinet-protokollaa, vaikka aiempi verkko käyttäisikin jotain muuta protokollaa 

tai perinteistä kenttäväylätekniikkaa [12]. Kuvassa 20 on ylemmän tason Profinet-

verkkoon liitetty Profinetin omien kenttälaitteiden lisäksi perinteinen Profibus-kenttäväylä, 
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sekä lisäksi järjestelmään on vielä yhdistetty myös Interbus-kenttäväylä proxyn avulla. 

Profinet on hyvin skaalautuva järjestelmä aina pienistä yksittäisistä muutaman laitteen 

verkoista suuriin tehdasautomaatio-kokonaisuuksiin [12]. 

 

Kontrolleri 
3

INTERBUS

PROFIBUSProfinet laite

Kontrolleri 
2

Profinet laite

Profinet laite

Kontrolleri 1

Profinet laite

 

Kuva 20. Verkkotopologiat eri Profinet-elementeille. Profinettiin voidaan kytkeä myös perinteisiä 

kenttäväyliä, kuten esimerkiksi kuvassa olevat Interbus ja Profibus [3].  

 

Profinet käyttää Ethernettiä, TCP-, UDP- ja IP-protokollia kommunikoinnin perustana, ja 

toimii itse niiden päällä varsinaisena sovellusprotokollana, joka huolehtii laitteiden 

välisestä kommunikoinnista. Profinetissä on määritelty eri sovellusten vaatimustasojen 

mukaan oma kellojen synkronointitapa. NRT (Non Real Time) on tarkoitettu ei-

aikakriittisille prosesseille, kuten prosessiautomaatio. Tehdasautomaatiolle, jossa 

aikakriittisyys vaatimukset ovat tiukemmat, on määritelty RT-synkronointiprotokolla (Real 

Time communication). Viimeisimpänä tarkin menetelmä IRT-synkronointi (Isochronous 

Real Time) tarjoaa deterministisen ja reaaliaikaisen käyttäytymisen esimerkiksi 

liikkeenohjaussovelluksille. Nämä synkronointitavat parantavat verkon determinististä 

käyttäytymistä ja IRT tarvitsee erillisen laitteistotuen, kun NRT ja RT voidaan toteuttaa 

ohjelmallisesti. Kuvassa 21 on esitetty nämä kellojen synkronointi menetelmien 

soveltuvuudet eri sovelluksille [3], [12]. 
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Kuva 21. NRT-, RT- ja IRT-protokollat eri sovelluksissa [12]. 

 

NRT-protokolla toimii TCP/IP-protokollien päällä, aivan kuten ModBus TCP ja se ei 

sisällä mitään erityistoimia verkon deterministisen käyttäytymisen suhteen. Profinet RT 

sen sijaan sisältää erillisen synkronointiprotokollan Profinet RT, jolloin deterministinen 

käyttäytymien paranee (kuva 22) [3]. 
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Kuva 22. RT kommunikoinnissa käytettävä protokollapino [3]. 

 

IRT-kommunikointi puolestaan vaati jo laitteistopohjaisen tuen. Näin synkronointi 

tapahtuu riittävällä tarkkuudella vaativillekin sovelluksille (kuva 23) [3]. IRT-

kommunikointia voi verrata laitteistopohjaiseen PTP-protokollaan, sillä sen toiminta 

perustuu PTP:n tavoin hajautettuihin korkealla tarkkuudella toimiviin kelloihin kaikissa 

laitteissa. 
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Perus data
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Kuva 23. IRT-kommunikoinnissa käytettävä protokollapino [3]. 

 

Profinet on laaja järjestelmä joka, antaa monipuoliset mahdollisuudet integroida uusi 

verkko vanhan kanssa. Profinetin vahvuus on laaja yhteensopivuus muiden kenttäväylien 

kanssa, mutta toisaalta kaikkein deterministisintä käyttäytymistä vaativiin verkon osiin 

tarvitaan oma Profinet IRT-laitteistonsa. 

3.6.3 Ethernet/IP 

Ethernet/IP:n takaa löytyy neljä ryhmittymää, jotka ovat yhdistäneet voimansa kehitystyön 

ja markkinoinnin osalta luodakseen Ethernet/IP:stä yleisesti käytetyn ja tuetun protokollan. 

Nämä ryhmittymät ovat: The Open DeviceNet Vendor Association (ODVA), The 

Industrial Open Ethernet Association (IOANA), Control Net International (CI) ja Industrial 

Ethernet Association (IEA). 

 

 Ethernet/IP (IP tarkoittaa tässä yhteydessä lyhennettä sanoista Industrial Protocol, eikä 

suinkaan Internet Protocol) on kenttäväyläprotokolla, joka käyttää TCP/IP ja UDP-

protokollia. TCP/IP:tä käytetään yleiseen tiedonsiirtoon laitteiden välillä ja UDP:tä 

käytetään I/O-viesteihin. Näiden päällä toimii korkeamman tason protokollana CIP 

(Control & Information Protocol tai Common Industrial Protocol; tunnetaan molemmilla 

nimillä eri lähteissä). Protokolla on alun perin suunniteltu suurille datamäärille ja on siten 
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parhaimmillaan verkoissa joissa tarvitsee siirtää suurehkoja viestejä isolla 

tiedonsiirtonopeudella. Protokollassa on tuki 10 ja 100 Mb/s nopeuksille [3], [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Ethernet/IP-protokollapino [3]. 

 

Yleisimmin käytetty verkkotopologia on tähtiverkko, jolloin voidaan verkossa käyttää 

sekaisin 10 Mb/s ja 100 Mb/s laitteita ja tiedonsiirtonopeus määräytyy tällöin 

kommunikointiin osallistuvista laitteista hitaimman mukaan [13]. Mikäli vaatimukset 

reaaliaikaisuudelle ja deterministisyydelle on kovat, tarvitaan Ethernet/IP:n kanssa 

erityistoimia, kuten käyttää esimerkiksi PTP-protokollaa ja  edelleen sen kanssa 

yhteensopivia laitteita. Tämä protokolla soveltuu sellaisenaan parhaiten 

prosessiohjaukseen, jossa tarvitaan siirtää suurehkoja datamääriä. PTP:n avulla 

käyttöaluetta voidaan kuitenkin laajentaa ja melko vaativatkin järjestelmät on mahdollista 

toteuttaa, kun suunnittelu tehdään huolellisesti reaaliaika- ja deterministisyysvaatimukset 

huomioiden. 

3.6.4 EtherCAT 

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) on melko uusi Ethernet-

kenttäväyläprotokolla, jonka kehittäjä oli alunperin Beckhoff Automation oy. Sen jälkeen 

tekniikka on saanut tuekseen suuren määrän yrityksiä ja sille on perustettu oma EtherCAT 

Technology Group-organisaatio, jonka tehtävänä on yhdessä kehittää, markkinoida ja 

edesauttaa tämän tekniikan yleistymistä. Nämä yritykset muodostavat tällä hetkellä 

maailman suurimman teollisuus-Ethernet organisaation, jossa on yli 350 jäsenyritystä [14]. 
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EtherCAT ei perustu aikaviipaleisiin, eikä pollaamiseen, kuten esimerkiksi ModBus TCP. 

Sen suurin ero muihin Ethernet-kenttäväyliin on se, että siinä ei käytetä jokaiselle laitteelle 

menevässä vietissä omaa Ethernet-kehystä. Koko kenttäväylä on Ethernetin kannalta vain 

yksi laite, jolla on vain yksi ainoa MAC- ja IP-osoite. Kaikille väylän laitteille menevät 

viestit ja sieltä palaava tieto lähetetään yhdessä ja samassa Ethernet-kehyksessä. Tällöin 

säästetään ajassa, joka kuluu kehyksen tulkitsemisessa ja purkamisessa. Lisäksi tämä 

nostaa kaistan käytön tehokkuutta, sillä yhdessä paketissa saadaan lähetettyä enemmän 

varsinaista hyötydataa, koska kehyksien määrän vähetessä, lähetetyn overheadin määrä 

laskee suhteessa hyötydatan määrään  (kuva 25) [14]. 

 

Pienessä järjestelmässä asia ei vaikuta niin paljon, mutta väylään kytkettyjen laitteiden 

määrän kasvaessa, kehyksen purkamiseen kuluva pieni viive alkaa muuttua 

merkitykselliseksi. Samalla tavalla myös overheadin määrä ei pienessä verkossa juuri 

aiheuta päänvaivaa, mutta laitemäärän kasvaessa overheadin määrä kasvaa nopeasti ja 

vapaata kaistaa hukkaantuu pois muulta liikenteeltä. 
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Kuva 25. Muutaman bitin mittaisten ohjaussignaalien lähettäminen omassa Ethernet-kehyksessään 

jokaiselle laitteelle erikseen hukkaa käytettävissä olevaa kaistanleveyttä, etenkin jos 

laitteita on paljon. Vaikka hyötydatan määrä olisikin vain muutama bitti, tulee lähetettävän 

kehyksen olla aina silti minimikokonsa suuruinen [14]. 

 

Protokollan toimintaa voisi kuvata ”juna”-vertauksella, jossa asemat ovat väylän laitteita, 

juna Ethernet-kehys, jonka vaunut ovat eri laitteille osoitettuja eripituisia telegrammeja ja 

lopuksi vaunuissa olevat ihmiset ja ihmisryhmät ovat tavuja ja bittejä. Näin siis juna kulkee 

aseman läpi pysähtymättä ja jokaiselle asemalle on määrätty oma vaunu, josta asema voi 
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poistaa yksittäisiä ihmisiä tai kokonaisia ryhmiä. Lisäksi asema pystyy asettamaan 

vaunuun uusia ihmisiä tai ryhmiä junan pysähtymättä (kuva 26). Laite siis lukee itselleen 

tulevan tiedon lennossa kehyksen mennessä laitteen läpi, samalla laite myös lähettää tietoa, 

sillä se pystyy myös kirjoittamaan lennossa kehykseen  (kuva 27) [14]. 

 

 

Kuva 26. Analogia: "Juna" (Ethernet-kehys) ei pysähdy. Vaikka "junaa" katsotaan kapean ikkunan  

  läpi, näkee koko junan sen kiitäessä ohi. "Vaunu" (laitteelle osoitettu telegrammi) voi olla 

  pituudeltaan vaihteleva. Vaunusta voidaan joko poistaa tai lisätä yksittäisiä "ihmisiä"  

  (bittejä) tai kokonaisia "ihmisryhmiä" (tavuja) –jopa useita ryhmiä yhtä junaa kohti [14].  

 

 

Kuva 27. Eri laitteille tarkoitettujen viestien kartoittaminen (mapping) yhteen Ethernet-kehykseen.  

  Laitteet tunnistavat oman ohjaustiedon telegrammin otsikon perusteella [14]. 
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Verkossa, jossa kaikki laitteet ovat EtherCAT-laitteita, ei tarvita kytkimiä, sillä yksi 

Ethernet-kehys riittää. Kytkimien käyttö on kuitenkin mahdollista, mikäli verkkoon 

halutaan liittää lisäksi tavallisia Ethernet-laitteita, joissa ei ole tukea EtherCAT:lle 

laitteistotasolla. Tällaiselle laitteelle EtherCAT on täysin läpinäkyvä ja EtherCAT-verkko 

näyttää sille tavalliselta Ethernet-verkolta (kuva 28 oikealla). Kytkimen käyttäminen 

kuitenkin hieman verottaa järjestelmän suorituskykyä, koska kytkin aiheuttaa viivettä ja 

lisää verkon epädeterministisyyttä. Kytkimen käyttöä tulee siis välttää mikäli tarve verkon 

suorituskyvylle on äärimmäisen vaativa. EtherCAT on verkkotopologian kannalta hyvin 

joustava, sillä sen avulla voidaan toteuttaa kaikki topologiat (väylä, tähti, puu ja rengas). 

Synkronointi tapahtuu hajautettujen kellojen avulla, ja IEEE 1588-standardin mukaista 

PTP-synkronointia käyttäen. Rajakellon avulla synkronointi voidaan ulottaa laajemmalle 

järjestelmään (kuva 29) [14]. 

 

 
 

Kuva 28. EtherCAT-protokollapino vasemmalla ja oikealla tavallisen Ethernet-laitteen liittäminen 

EtherCAT-järjestelmään vaihtoportin läpi RJ-45 liittimellä. EtherCAT on täysin läpinäkyvä 

järjestelmä tavalliselle Ethernetille [14]. 
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Kuva 29. Järjestelmän tarkka synkronointi PTP:n avulla. IEEE 1588:n määrittelemä kello päivittää  

  kelloja alaspäin rajakellon kautta, järjestelmän sisäiselle master-kellolle (isäntä), joka  

  puolestaan päivittää kaikki slave-kellot (orja) [14]. 

 

Järjestelmän kontrollerista tulee hyvin yksinkertainen, ja siinä riittää tavallinen standardi 

Ethernet-kortti (NIC), sillä sen näkökulmasta se lähettää vain normaalisti tietoa Ethernet-

kehyksessä. Väyläpuolella laitteissa tulee olla laitetuki EtherCAT-tekniikalle. EtherCAT 

voidaan yhdistää myös muiden kenttäväylien kanssa samaan järjestelmään erillisten 

laitteiden avulla, joten yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa on olemassa [14]. 

Liitteessä II on kattava luettelo EtherCAT-tuotteita tekevistä laitevalmistajista.  

3.6.5 Muut kenttäväyläprotokollat 

Lisäksi on olemassa koko joukko muita Ethernet-kenttäväyläprotokollia, joilla kaikilla on 

omat erikoisuutensa ja ominaisuutensa. Toimintaperiaate on kuitenkin yleensä sama. 

Ylemmän tason protokolla kapseloidaan Ethernet-kehykseen, ja yleensä vielä siten että 

käytetään TCP/IP- ja UDP-protokollia välissä. On myös mahdollista tehdä 

kenttäprotokollapino suoraan Ethernetin fyysisen MAC-kerroksen päälle, mutta se 

vähentää yhteensopivuutta muiden kenttäväylien ja joidenkin Ethernet-laitteiden kanssa. 

Toisaalta joskus näin voidaan voittaa järjestelmän reaaliaikaisuuteen ja deterministisyyteen 

liittyviä ongelmia, etenkin pienissä verkoissa. Yleisimmin kuitenkin jo kustannussyistä 

käytetään hyvin tuettuja TCP/IP- ja UDP-protokollia yhteyden muodostukseen ja 
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ylläpitämiseen. Tällöin saadaan varmistettua mahdollisimman laaja laitetuki ja toimivuus 

myös muiden valmistajien laitteiden kanssa. 

 

Muita kenttäväyläprotokollia ovat mm. Foundation Fieldbus High Speed Ethernet (HSE) ja 

Ethernet Powerlink. Kattavaa tietoa ja vertailua eri kenttäväyläprotokollista ja niiden 

ominaisuuksista saa internetistä The Online Industrial Ethernet Book -sivustoilta 

(http://ethernet.industrial-networking.com/default.asp) [22.8.2006]), sekä lähdeluettelon 

lähteistä [3], [11], [12], [13] ja [14]. Liitteessä III on taulukoitu yleisimmät 

kenttäväyläprotokollat, sekä niihin liittyvät standardit [15]. 

3.7 IP-osoitteiden jakaminen verkossa 

Ethernetin MAC-osoitteen lisäksi TCP/IP-protokollapinoissa on laitteille myös määrättävä 

IP-osoitteet, joiden avulla ylemmän tason protokollat identifioi eri verkkoon kytketyt 

laitteet. Pienissä ja yksinkertaisissa verkoissa tämä voidaan tehdä manuaalisesti 

määräämällä laitteille halutut IP-osoitteet, mutta verkon koon kasvaessa se on hankalaa ja  

epäkäytännöllistä. 

 

IP-osoitteiden jakamisesta huolehtii IP-protokolla, josta on olemassa kaksi eri 

kehitysversiota. IPv4 on vanhempi ja tällä hetkellä yleisimmin käytössä oleva protokolla. 

IPv6 on tästä eteenpäin kehitetty uudempi IP-protokolla, jossa suurimpana erona on 

huomattavasti edeltäjäänsä suurempi osoite-avaruus. Seuraavaksi tarkastelemme lähemmin 

kumpaakin näistä IP-protokollista [3]. 

3.7.1 IPv4 

Manuaalisen määräämisen lisäksi IPv4:ssä IP-osoitteiden määräämiseen voidaan käyttää 

DHCP-protokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol), jossa DHCP-palvelin jakaa 

verkkoon kytketyille laitteille IP-osoitteet automaattisesti. Käytännössä verkon ylläpitäjä 

antaa DHCP-palvelimelle tietyn IP-osoiteavaruuden, jolloin jokainen laite pyytää 

käynnistyksen yhteydessä palvelimelta itselleen IP-osoitteen. Osoite voi olla joko kiinteä 

tai kelluva. Kiinteä IP-osoite sidotaan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä laitteen 

MAC-osoitteeseen, joka on uniikki jokaisella päätelaitteella. Tällöin IP-osoite on voimassa 

vain ja ainoastaan kyseessä olevalle laitteelle, olipa se kytkeytyneenä verkkoon tai ei. 

Etuna kiinteässä IP-osoitteessa on se, että se vähentää verkossa tapahtuvan liikenteen 
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määrää, koska laitteiden ei tarvitse jokaisella kerralla hakea osoitetta uudelleen 

kytkeytyessään verkkoon. Toisaalta IP-osoitteiden määrä on rajallinen. Mikäli laitteita on 

paljon ja ne eivät ole kaikki samanaikaisesti kytkettynä verkkoon, voidaan vähemmällä 

osoitemäärällä palvella useampia laitteita käyttämällä kelluvaa IP-osoitetta. Kelluva IP-

osoite puolestaan ei ole sidottu mihinkään tiettyyn laitteeseen. Tällöin laitteen liittyessä 

verkkoon hakee se joka kerta palvelimelta uuden osoitteen, vaikka olisikin jo aiemmin 

ollut kytkettynä kyseiseen verkkoon. Laitteen kytkeytyessä irti verkosta, osoite vapautuu, 

jolloin palvelin voi antaa sen jollekin toiselle verkkoon liittyvälle laitteelle [3]. 

 

Tietyn kiinteän IP-osoitteen voimassaoloaika voidaan myös määritellä rajalliseksi. Tällöin 

DHCP-palvelin pitää osoitetta varattuna tietylle laitteelle ennalta määrätyn ajan ja mikäli 

laite ei kytkeydy tämän ajan kuluessa verkkoon uudelleen, vapautuu IP-osoite uusien 

verkkoon kytkeytyvien laitteiden käyttöön. 

 

DHCP-palvelin jakaa laitteille, myös muita palveluja, kuten oletusyhdyskäytävän, joka on 

reitti verkon ulkopuolelle. Se on siis seuraavan tason IP-osoite ja tarjoaa rajapinnan 

sijainteihin, jotka eivät ole samassa aliverkossa laitteen kanssa. DHCP:n avulla voidaan 

jakaa myös nimipalvelin palveluja, joka mahdollistaa palvelimen löytämisen sen nimen 

perusteella ilman, että käyttäjän tarvitsee tietää laitteen tarkkaa IP-osoitetta. Esimerkiksi 

www.slo.fi on nimipalvelin, joka ylläpitää yrityksen verkkosivustoja. Käytännössä 

DHCP:n avulla voidaan verkkoon jakaa lähes mitä tahansa asetuksia, joiden avulla laitteet 

löytävät tarvitsemansa palvelut. DHCP-palvelimella määritellään myös aliverkon maski 

(subnet mask), joka ilmaisee verkon ylläpitäjän aliverkon ulkopuolelle. Esimerkiksi 

aliverkon yksittäisen koneen IP-osoitteen lisäksi näkyy aliverkon maski-osoite, jonka 

perusteella voidaan päätellä kenen ylläpitämästä verkosta yhteys on otettu (esimerkiksi 

yritys tai yhteisö) [3]. 

3.7.2 IPv6 

Internetin laajentumisen myötä IP-osoitteiden määrä IPv4:ssä ei ole enää riittävä, joten on 

kehitetty uusi IPv6, jossa on huomattavasti suurempi osoite-avaruus. IPv4:ssä mahdollisia 

eri IP-osoitteita on 232 kpl ja IPv6:ssa niitä on 2128 kpl. Tästä seurauksena IPv6 protokollan 

osoite on siis 128 bittiä pitkä, kun vanha IPv4 osoite on 32 bittinen. Osoitteessa on siis vain 

enemmän numeroita, jolloin mahdollisten eri variaatioiden määrä kasvaa. Tässä työssä 
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emme tarkemmin perehdy ja vertaile osoitteen fyysistä eroa IPv4:n ja IPv6:n välillä, mutta 

tietoa aiheesta saa lisää lähdeluettelon lähteen [3] sivuilta 38–39. 

 

IPv6:n suunnittelussa yhtenä tavoitteena oli myös eliminoida verkosta DHCP-palvelin 

erillisenä protokollana, ja sisällyttää DHCP:n toiminta IP-protokollaan siten että erillistä 

palvelinta ei tarvita. Tuloksena syntyi DHCPv6, joka on osa IPv6-protokollaa. 

Periaatteessa sen avulla laitteet voi keskenään jakaa IP-osoitteet ilman erillistä DHCP-

palvelinta, mutta tätä menetelmää ei ole vielä kunnolla standardisoitu, joten IPv6 on 

toistaiseksi vielä riippuvainen erillisestä DHCP-protokollasta ja -palvelimesta, aivan kuten 

IPv4:ssä tehdään. IPv6 on kuitenkin tulevaisuuden IP-protokolla ja lähivuosina DHCPv6  

voi tulla käyttöön siten, että erillistä DHCP-palvelinta ei verkossa enää tarvita [3]. 

 

Vaikka IPv6 pääasiallisesti onkin täynnä parannuksia ja uusia mahdollisuuksia verrattuna 

vanhempaan IPv4 protokollaan, on se saanut myös hieman arvostelua osakseen. Yksi 

suurimmista huolenaiheista on IPv6:n tarjoama todella suuri osoitteiden määrä, joka 

periaatteessa mahdollistaa entistä laajempien verkkojen suunnittelun ja rakentamisen, 

ilman pakollista segmentoimista aliverkkoihin. Tämän seurauksena, voi suunnittelijalle 

tulla houkutus tehdä verkoista suurempia kokonaisuuksia, jolloin verkkojen segmentoinnin 

puute aiheuttaa vaikeampaa hallittavuutta kokonaisuudelle. Samalla verkko menettää myös 

reaaliaikaisuutensa ja viiveet lisääntyvät. Mitä suurempi verkkokokonaisuus on, sitä 

vaikeampi on hahmottaa liikennettä ja eri kytkimien kuormitusta verkossa. Toisaalta taas 

pelko tuntuu aiheettomalta, sillä hyvän suunnittelun yhtenä lähtökohtana pitää olla verkon 

hallittavuus ja loogisuus [3]. 

3.8 Power over Ethernet 

PoE on IEEE 802.3af-standardin määrittelemä tapa siirtää sähkötehoa Ethernet 

kaapeloinnissa. PoE:hen tunnetaan myös nimillä PoL (Power over LAN) tai Active 

Ethernet. Tämä tekniikka mahdollistaa pienempien verkkolaitteiden, kuten  vaikkapa IP-

puhelimien, antureiden, RFID-lukijoiden (Radio Frequency Identification), 

valvontakameroiden ja WLAN-  tai Bluetooth-yhteyspisteiden virransyötön, ilman erillistä 

virtakaapelointia tai omaa teholähdettä. PoE voidaan helposti liittää myös UPS-

järjestelmiin (Uninterruptible Power Supply), jolloin voidaan minimoida lyhyiden 
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sähkökatkosten aiheuttamat haitat, aivan kuten muissakin tietojärjestelmissä. PoE-laitteita 

voidaan käyttää sekaisin tavallisten Ethernet-laitteiden kanssa, joka mahdollistaa vanhan 

olemassa olevan verkkorakenteen hyödyntämisen, sekä eliminoi osan uusien kaapelointien 

tarpeesta käyttämällä samaa kaapelia, sekä tiedon, että  tehon siirtämiseen [2], [3], [16]. 

 

PoE-laitteet ovat hinnaltaan n. 20 % kalliimpia tavallisiin laitteisiin verrattuna ja niiden 

käyttö on rajoitettu 10 Mb/s ja 100 Mb/s tiedonsiirtonopeuksille. Tutkimusten mukaan 

niiden myynti on kasvussa, koska kaapelointi on kallista, etenkin jos laitteet sijaitsevat 

kaukana toisistaan. PoE-laitteet jaetaan toiminnan mukaan kahteen päätyyppiin: 

 

� Syöttävät PSE-laitteet (Power Sourcing Equipment). 

o Nämä laitteet ovat kykeneviä syöttämään sähkötehoa Ethernet-verkkoon. 

� Tehoa ottavat PD-laitteet  (Powered Device). 

o Nämä laitteet ovat kykeneviä ottamaan käyttämänsä sähkötehon Ethernet- 

kaapeloinnista. 

 

PoE:ssä suurin sallittu jatkuva virransyöttö on 350 mA ja käytettävä jännitetaso on 48 V 

DC. Tästä saadaan tulokseksi, että suurin jatkuva syöttöteho laitteella voi olla 15,4 W, 

josta kaapelihäviöt mukaan laskien voidaan todeta tehoa ottavan laitteen suurimmaksi 

sallituksi  jatkuvaksi tehonkulutukseksi 13 W (Jännitteen suurin sallittu rippeli 100 mV). 

Käynnistyksen aikana laiteen sallitaan kuluttaa virtaa hetkellisesti (maksimissaan 100 ms) 

jopa 500 mA [3], [16]. 

 

Käytön aikana sallitaan hetkellinen (korkeintaan 50 ms) 400 mA virta. Virran noustessa yli 

425 mA alkaa PSE-laite rajoittamaan virransyöttöä. Lisäksi standardi vaatii sähköisen 

eristyksen laitteen 48 V:n piirin ja tiedonsiirtopiirin välille. Eristyksen on kestettävä 

minuutin ajan 1500 V / 50 Hz jännitettä, sekä PSE- että PD-laitteissa. Kuvissa 30, 31 ja 32 

on PoE-laitteiden erilaiset kytkentämahdollisuudet Ethernet kaapelointiin [3]. Kytkentä 

voidaan tehdä käyttämällä neljää tai kahta paria, sekä perinteinen Ethernet-laite voidaan 

kytkeä samaan verkkoon PoE-laitteiden kanssa käyttämällä välissä adapteria. 
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Kuva 30. PSE-laitteen ja PD-laitteen kytkentä käyttäen kaikkia neljää paria [3]. 
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Kuva 31. PoE-laitteiden yhdistäminen tavallisten Ethernet-laitteiden kanssa samaan verkkoon  

  tapahtuu adapterin avulla [3]. 
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Kuva 32. PSE- ja PD-laitteen kytkentä kahdella parilla [3]. 

3.9 Ethernet-kaapelointi 

Luvun 2 alussa mainittiin, että Ethernet-kaapeloinnissa voidaan käyttää koaksiaalikaapelia, 

kierrettyä paria tai optista kuitua. Koaksiaalikaapeli, kuitenkin on jo poistuvaa tekniikkaa, 

jota käytetään ainoastaan jo olemassa olevissa vanhoissa verkoissa. Uusien verkojen 

rakennuksessa käytetään kierrettyä paria tai optista kuitua. 

 

Kuparikaapelit ovat aina alttiita sähkömagneettiselle säteilylle, vaikka erilaisin suojauksin 

häiriöitä saadaankin vähennettyä. Jos alueella on todella voimakasta sähkömagneettisen 

säteilyn aiheuttamaa häiriötä (EMI) on ainut mahdollisuus optinen kuitu, joka on immuuni 

sähkömagneettiselle häiriölle. Optisella kuidulla on myös mahdollisuus päästä suurempiin 

tiedonsiirtonopeuksiin kuin parikaapelilla, mutta vastaavasti se on kalliimpaa ja vaatii 

lähettimen (LASER tai LED), sekä vastaanottimen (valoilmaisin), jotta yhteys toimii. 

Tämän vuoksi useimmiten vielä käytetään parikaapelia, mikäli tiedonsiirtonopeuden tarve 

ei vaadi optista kuitua. Lisäksi optisen kuidun asennuksessa tulee olla tarkka, että kaapeliin 

ei tule liian tikkoja mutkia, sillä kaapeli voi vioittua helposti jos sitä taivutetaan liikaa. 

Taivutukset valokaapelissa myös heikentävät sen suorituskykyä ja suurentavat signaalin 

vaimenemista siirtotiellä. 

 

Mitään yksiselitteistä teollisuuteen tarkoitettua kaapelia ei ole, mutta parikaapeleista 

käytetään yleensä aina suojattuja kaapelityyppejä. Se kuinka hyvin suojattua kaapelia 

käytetään, riippuu täysin siitä kuinka häiriöllinen ympäristö on kyseessä. Optisissa 
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kuiduissa häiriöt ei vaikuta, mutta valokaapelit on herkkiä mekaaniselle rasitukselle, joten 

yleensä käytetään kaapelia, jossa on suojaus mekaanista rasitusta, sekä vettä vastaan. 

Hyvin yleistä on käyttää sekaisin molempia, jolloin väliin laitettavalla valokuidulla 

voidaan tehdä galvaaninen erotus eri verkon osien suhteen. Tämä vähentää jonkin verran 

EMI:n aiheuttamia ongelmia, ja etenkin siitä on hyötyä järjestelmän eri 

maapotentiaalierojen vaikutuksien poistamisessa. 

3.9.1 Parikaapelit 

Kun koaksiaalikaapelissa tiedonsiirto oli epäsymmetristä, käytetään parikaapelissa 

symmetristä tiedonsiirtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että sama signaali lähetetään kahta 

toistensa ympäri kierrettyä johdinta pitkin, siten että niissä on 180o vaihe-ero. Signaalit 

ovat siis toisiinsa nähden vastakkaisvaiheiset. Signaalien jännitetasojen erot kuvaa 

hyötysignaalia, ja siten vaikka signaaliin vaikuttaisi ulkoinen häiriö, vaikuttaa se 

symmetriasta johtuen molempiin johtimiin samalla tavalla. Tällöin signaalien jännite-ero 

pysyy samana myös häiriölle altistuneessa kohdassa. 

 

Symmetriseen tiedonsiirtoon tarvitaan aina kaksi johtoa, eli mikäli halutaan saada 

aikaiseksi full duplex-yhteys (tiedonsiirto mahdollista yhtä aikaa molempiin suuntiin) 

tarvitaan kaksi kierrettyä paria, eli yhteensä neljä johdinta, joista aina kaksi muodostaa 

parin. Parikaapelit soveltuvat Ethernetin ohella muihinkin tiedonsiirtotekniikoihin, kuten 

Token Ring (Rengastopologiaan perustuva verkkotekniikka). Normaalisti johtimien 

paksuudet ovat 0.5-0.6 mm:n luokkaa (yksi johdin) ja maksimi tiedonsiirtonopeus, -pituus, 

vaimeneminen ja hajonta riippuu kaapelin ominaisuuksista, kuten esimerkiksi 

suojauksesta. 10/100 Mb/s tiedonsiirtonopeudella parikaapeli voi olla yleensä 

maksimissaan 100 m pitkä. Parikaapeliversioita on paljon: UTP-, FTP-, S/UTP-, S/STP- tai 

ITP-merkinnät kuvaavat kaapelin rakennetta. CAT1-, CAT2-, CAT3-, CAT5-, CAT5e-, 

CAT6- tai CAT7-merkinnät kuvaa kategoriaa, joka ilmaisee kaapelin ja liittimien 

yhdistelmän yhdessä täyttämiä vaatimuksia tiedonsiirrolle. Kaapeliluokka (A – 100 kHz, B 

– 1 MHz, C – 16 MHz, D – 100 MHz, E  – 300 MHz, F – 600 MHz) määrittää kaapelissa 

käytettävissä olevan kaistanleveyden [3]. 

 

� CAT1 hälytysjärjestelmille ja analogiseen äänen siirtoon 

� CAT2 äänen siirtoon ja v.24 (RS-232) rajapinnoille 
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� CAT3 tiedonsiirtoon 16 MHz asti 

� CAT4 tiedonsiirtoon 20 MHz asti (IBM Token Ring 16 MHz) 

� CAT5 tiedonsiirtoon 100 MHz asti, vaimennus 24 dB, NEXT (Near End 

Crosstalk) 27 dB 

� CAT5e tiedonsiirtoon 100 MHz asti, vaimennus 24 dB, NEXT 30 dB 

� CAT6 tiedonsiirtoon 250 MHz asti, vaimennus 22 dB, NEXT 40 dB 

� CAT7 tiedonsiirtoon 600 MHz asti, vaimennus 21 dB, NEXT 62 dB 

 

Käytettävää kategoriaa valittaessa maksimi lähetystaajuus on ratkaiseva tekijä. Esimerkiksi 

10BASE-T 10 Mb/s nopeudella käyttää maksimissaan lähetystaajuutta 20 MHz, jolloin 

valittava kategoria pitää olla vähintään CAT4, mieluimmin CAT5. Vastaavasti 100 BASE-

T 100 Mb/s nopeudella käyttää maksimissaan lähetystaajuutta 31.25 MHz, joka tarkoittaa 

että tulee käyttää vähintään CAT5-kaapelia. Ero CAT3-, CAT4- ja CAT5-kategorian 

kaapeleilla on itse asiassa niin pieni, että yleensä aina kannattaa ottaa CAT5-kategorian 

kaapeli, joka mahdollistaa 100 Mb/s toiminnan tarvittaessa [3]. 

 

Kaapelin rakenne vaikuttaa suuresti siirtotiellä tapahtuviin virheisiin. Paremmin suojattu 

kaapeli on suhteessa kalliimpi, mutta sietää paremmin sähkömagneettisia häiriöitä. Siten 

kaapelin valintaan vaikuttaa myös ympäristö, johon kaapeli asennetaan. Etenkin 

teollisuudessa ympäristön vaikutus voi olla hyvin merkittävä. Mitä suuremmalla 

nopeudella kaapelissa tietoa halutaan siirtää, sitä herkempi se on myös ulkoisille häiriöille. 

 

� UTP (Unshielded Twisted Pair) 

o Monijohtoinen parikaapeli ilman suojausta. Tyypillinen häiriön 

vaimennuskyky on 40 dB. Aiemmin rakennetta käytettiin useimmiten 

CAT3-kaapeleissa, mutta nyt myös CAT5-kaapeleita valmistetaan tällä 

rakenteella. 

� S/UTP (Screened/Unshielded Twisted Pair)  

o Näillä kaapeleilla on yksi yhteinen kuparinen suojaverkko johtimien 

ympärillä. Tyypillinen häiriön vaimennuskyky on 70 dB. 

� FTP (Foil-Shielded Twisted Pair) 

o Näillä kaapeleilla on yksi yhteinen alumiinifolio johtimien ympärillä. 
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� S/FTP (Screened/Foil-Shielded Twisted Pair) 

o Nämä kaapelit koostuvat johdoista, jotka ovat alumiinifolion sisällä, kuten 

FTP:ssä, mutta sen päälle on vielä laitettu kupariverkko. Häiriön 

vaimennuskyky väillä kaapeleilla voi olla jopa yli 90 dB. 

� STP (Shielded Twisted Pair) 

o Tarkoittaa suojattua kaapelia, ilman tarkempaa tietoa minkälaisesta 

suojauksesta on kyse. Yleensä kaapelissa on yhteinen suoja verkko tai folio 

johtimien ympärillä. 

� S/STP (Screened/Shielded Twisted Pair) 

o Näissä kaapeleissa on jokaisen johtoparin ympärillä oma suojansa, sekä 

lisäksi yhteinen suoja, jonka sisällä suojatut parit ovat. Tämä rakenne antaa 

parhaan mahdollisen suojan häiriöitä vastaan. Jopa ylikuuluminen parien 

välillä on tehokkaasti estetty. Kuvassa 33 on  kuva CAT6-kaapelista, jossa 

on S/STP-suojaus ja neljä johdinparia yhdessä vaipassa. 

� IPT (Industrial Twisted Pair) 

o Kaapeli on teollisuusversio S/STP-kaapelista. Tyypillisesti kaapeleissa on 

neljä johdinparia, mutta tässä vain kaksi. 

 

 

Kuva 33.  Poikkileikkaus CAT6 S/STP-kaapelista [3]. 
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Kuva 34.  Tyypillinen parikaapelin rakenne kun pareja on kaksi. Ylin näkyvä kerros on  

   PVC-muovi, jonka alla on kupariverkko (Copper Braid). Kupariverkon alla on  

   vielä kuparifolio (Copper Foil) ja alin kerros ennen johtoja on lasikuitutäyte [3]. 

 

 

Kuva 35.  Poikkileikkauksia eri kaapelityypeistä. Vasemmalta lähtien FTP, S/FTP ja  

   S/STP [3].  

 

Sopivan kaapelin valinta tulee tehdä edellä mainittujen tietojen pohjalta, ja teollisuuden 

kenttätason kaapelit on lähestulkoon aina oltava suojattuja kaapeleita. Se mikä kaapeli on 

paras mihinkin kohteeseen, on aina sovelluskohtainen kysymys, joka riippuu pitkälti 

halutun yhteysnopeuden lisäksi asennusympäristössä esiintyvistä sähkömagneettisista 

häiriöistä. Kaapeleita on sähköisten ominaisuuksien lisäksi myös erilaisia asennustavan 

mukaan. Erikseen on saatavissa kaapelit ulkoasennukseen, ilma-asennukseen, sekä 

liikkuvaan asennukseen. 

3.9.2 Optiset kuidut 

Merkittävä optisen kuidun etu parikaapeleihin nähden on niiden immuunius EMI:lle, sekä 

mahdollisille potentiaalieroille maadoituksessa. Aiemmin vain lasikuitukaapeleita voitiin 

käyttää Ethernetissä korkeissa tiedonsiirtonopeuksissa (100 Mb/s), mutta nämä ovat 

kuitenkin kovin kalliita ja asennuksen, sekä liitännän kannalta hyvin hankalia ja aikaa 
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vieviä rakentaa. Niiden käyttö ei siten ole kovin järkevää lyhyillä matkoilla tai 

pienemmillä tiedonsiirtonopeuksilla. Nykyään on kuitenkin kehitetty vaihtoehtoja, kuten 

polymeerinen valokuitu, joka on halpa ja helppo asentaa verrattuna lasikuituiseen 

kaapeliin. 

 

Polymeerikuidut ovat ideaalisia lyhyemmille matkoille. Niiden maksimipituus on rajoitettu 

50:een metriin, mutta useimmille kenttäväyläratkaisuille tämä on kuitenkin riittävästi. Yli 

50 metriä pitkiin asennuksiin on mahdollista käyttää ns. HCS-kaapelia (Hard Clad Silica), 

joka on lasikuitu- ja polymeerikaapelin välimuoto. HCS-kaapeleissa on lasikuituinen 

keskusta, jonka ympärillä polymeerivaippa. Tällä tekniikalla kuidun maksimipituus 

saadaan nostettua 100:aan metriin [3]. Lisäksi polymeerikuiduissa voidaan käyttää LED-

lähetintä (Light Emitting Diode), joka on kustannuksiltaan huomattavasti halvempi, kuin 

monokromaattista valoa lähettävä LASER-lähetin (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation), jollainen tarvitaan, mikäli halutaan käyttää yksimuoto-lasikuitua. 

 

Varsinaiset lasikuidut voidaan jakaa kahteen luokaan. Monimuotokuidut, sekä 

yksimuotokuidut. Lasikuidut ovat tämän päivän tehokkain tiedonsiirtoon käytettävä 

siirtotie, kun vertailu perustuu suorituskykyyn. Ne ovat tehokkaita, häiriöttömiä ja niiden 

maksimipituus voi parhaimmillaan oikein asennetulla yksimuotokuidulla olla yli 100 km. 

Kuvassa 36 on kokovertailua ja heijastuskuviot sekä polymeeri- että lasikuitukaapeleille. 

 

 

Kuva 36.  Polymeeri, HCS, moni- ja yksimuotokuidut ja niiden kokoerot [3]. 

 

Monimuotokuitu koostuu useista lasikuitukerroksista, joiden heijastuskerroin muuttuu 

keskustasta laidalle mentäessä. Tämä mahdollistaa LED-valon käyttämisen lähettimenä, 

sillä muuttuva taitekerroin tasaa eri aallonpituuksien etenemiserot ja valopulssi tulee oikein 
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perille. LED:n etuna on huomattavasti halvempi hinta verrattuna LASER-lähettimiin.  

Monimuotokuituja on kahta eri lajia. Toinen on askeltaitekertoimellinen, jossa taitekerroin 

muuttuu askelmaisesti (kuva 37) ja toinen on puolestaan tasaisesti muuttuvalla 

taitekertoimella (kuva 38) [3]. 

 

 

Kuva 37.  Askeltaitekertoimisen monimuotokuidun mittoja ja ominaisuuksia [3] 

 

 

Kuva 38.  Tasaisesti muuttavalla taitekertoimella olevan monimuotokuidun mittoja ja  

   ominaisuuksia [3]. 

 

Yksimuotokuitu koostuu yhdestä  homogeenisestä ohuesta kuidusta. Yksimuotokuidulla 

voidaan saavuttaa todella suuria tiedonsiirtonopeuksia ja matkoja, mutta se vaatii 

toimiakseen monokromaattista (LASER) valoa, joka on hyvin kallis. Tämän vuoksi 

yksimuotokuitua käytetään lähinnä todella pitkän matkan tiedonsiirtoon. Kuvassa 39 on 

esitelty yksimuotokuidun rakennetta ja ominaisuuksia. Yksimuotokuitu tarjoaa parhaan 

suorituskyvyn, mutta kustannustasosta johtuen se ei kovinkaan usein ole järkevä ratkaisu 

muualle kuin runkoverkon pitkille siirtomatkoille. 
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Kuva 39.  Yksimuotokuidun mittoja ja ominaisuuksia [3]. 

 

Valokaapeleja valmistetaan pääasiassa viittä eri tyyppiä. Näistä kaikista tyypeistä on monia 

eri versioita ja kombinaatioita saatavilla. Oikean kaapelin valinta on sovelluskohtaista ja 

erilaisia kaapeleita on olemassa niin ulko- ja sisäasennuksiin, kuin teollisuus ja 

kotiasennuksiin. Samoin valokuiduissa käytettäviä liittimiä on erikseen moni- ja 

yksimuotokaapeleille, useampia tyyppejä molemmille. Lisäksi  polymeerikuiduille on vielä 

omat liittimensä. Jokaisella kaapelityypillä ja liittimillä, ovat etunsa ja heikkoutensa, niin 

asennuksen, kuin tiedonsiirtokyvyn mukaan. Tästä johtuen paras ratkaisu on aina 

kompromissi,  hinnan, tehokkuuden ja mekaanisen kestävyyden suhteen. Useimmiten 

teollisuudessa kenttätasolla käytetään vahvistettua teollisuuskuitua. Mikäli ympäristö sallii, 

niin mikään ei kuitenkaan estä käyttämästä muita kuitutyyppejä. 

 

Taulukko 8. Valokuitukaapelien tyypit [3]. 

Kiinteä johdin tai täysi johdin 
Kuidut on suoraan päällystetty eristävällä 
materiaalilla (esimerkiksi teflon).  Tämä johtaa 
huomattavasti pienempään taivutussäteeseen (n. 10 
cm). Ilman erillistä suojausta vedeltä, kaapelia 
voidaan käyttää vain sisäasennuksissa. 

 

Kompakti johdin 
kuitu on löyhästi tupettu muoviseen putkeen ja 
sisäosa on täytetty geelillä. Kuidun säde on 
muutamia millin sadasosia. 

 

Ontto johdin 
Kuitu on löyhästi tupettu muoviseen putkeen ja väli 
on täytetty geelillä. Kuidun säde on luokkaa 
muutama millin kymmenysosa. Geelitäyte tekee 
kaapelista vesitiiviin pituussuunnassa. Onttoja 
kaapeleita ilman geelitäytettä käytetään harvoin. 
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Puskuroitu johdin 
Useampi kuitu on löyhästi tupettu muoviseen 
putkeen ja sisäosa on täytetty vedenpitävällä geelillä, 
joka myös antaa tehokkaan taivutussuojan. Näillä 
kaapeleilla taivutuksen suurin sallittu säde on 
kutakuinkin 30 cm ja kasvaa riippuen kaapelissa 
olevien kuitujen määrästä.   

Teollisuuden optinen kuitukaapeli 
Tässä kaapelityypissä on kaksi kuitua yhdistetty 
muodostamaan kaapelin, jossa on vedenpitävä suoja 
pituussuunnassa. Kaapelit on usein suojattu joko 
aramidilla tai kevlarilla mekaanista rasitusta vastaan. 
Ulkoasennuksissa käytetään usein lisäksi 
metallielementtejä ehkäisemään kiertymistä, sekä 
suojaksi jyrsijöiden ja termiittien varalle.  
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4 TEOLLISUUS-ETHERNET KÄYTÄNNÖSSÄ 

Vaikka Ethernet kuulostaa suorituskyvyltään ylivertaiselle, etenkin tiedonsiirtonopeutta 

ajatellen, ei se kuitenkaan ole tällä hetkellä johtava kenttäväyläratkaisu. Suurin osa 

teollisuuden kenttäväylistä on perinteisiä kenttäväyliä, eikä Ethernet-tekniikkaan 

perustuvia kenttäväyliä vielä tavallisessa prosessiautomaatiossa laajemmin käytössä ole. 

Teollisuudessa kuitenkin arvioidaan Ethernetin käytön yleistyvän, vaikka suurin osa 

uusistakin kenttäväylistä on edelleen perinteisiä kenttäväyliä. Milloin Ethernet ohittaa 

perinteiset ratkaisut on kysymys, johon on melko vaikea sanoa yksiselitteistä vastausta. 

Aikajana-arviot vaihtelevat viidestä kymmeneen tai jopa viiteentoista vuoteen. Toinen 

nähtävissä oleva trendi on jatkuva kiinnostuksen lisääntyminen langattomia ratkaisuja 

kohtaan. Langattomat ratkaisut kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä rajoittuvat 

I/O-ratkaisuina ja automaatioratkaisuna vain erikoisempiin sovelluskohteisiin. Sen sijaan 

langattomuudelle on paljonkin käyttöä kenttätason tiedonkeruussa tuotannonhallintaan, 

sekä tuotantotiloissa liikkuville ihmisille tarjoamaan joustavan verkkoyhteyden 

päätelaitteille raportointia ja yhteydenpitoa varten. 

 

Yleisesti ottaen tässä työssä esitellyt kenttäväylätekniikat ovat vielä toistaiseksi aikalailla 

käytäntöä edellä, kun puhutaan prosessiautomaatiosta, jota suurin osa teollisuuden 

automaatiosta on. Tämän vuoksi varsinaista käytännön tietämystä ja kokemusta Ethernetin 

toiminnasta kenttätasolla on aika vähänlaisesti tarjolla. Ethernetin ulottaminen 

ohjaustasolle ja kenttätasolle aina kenttäväylän ohjaukseen asti on jo nyt olemassa 

lähestulkoon kaikkialla, mutta itse kenttäväylät ovat viimeinen linnake, jossa Ethernetin 

käyttö on vielä kovin marginaalista. Osin syynä on se, että alun perin kenttäväylien 

yleistyessä niissä oli melko paljon erilaisia lapsentauteja, jotka aiheuttivat ongelmia. Sama 

koetaan nyt uhkana Ethernet-kenttäväylissä ja monesti ei pidetä Ethernet-tekniikkaa vielä 

riittävästi käytännössä testatuksi. Ethernet-kaapelointi todettiin häiriöherkemmäksi, kuin 

perinteisissä kenttäväylissä, joten kaapelointi on jopa vaikeampaa kuin perinteisissä 

ratkaisuissa. On monesti riskittömämpää ja taloudellisesti kannattavampaa valita vanhempi 

ja käytössä varmatoimiseksi todettu ratkaisu, kuin uusi tekniikka, joka ei välttämättä 

lopulta toimi halutulla tavalla. Vaikka periaatteessa uuden tekniikan  suoman 

suorituskyvyn tulisi olla huomattavasti parempi vanhaan verrattuna, ei kaikissa tapauksissa 
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koeta olevan edes tarvetta suuresti nostaa vanhan verkon suorituskykyä, mikäli se vain 

riittää sovelluksen kannalta oleellisiin toimintoihin. Luotettavasti toimivia Ethernet-

kenttäväyliä ei ole vielä ollut vielä kauaa markkinoilla, vaikka teollisuus-Ethernetistä on jo 

vuosia puhuttukin. 

 

Kaapelointi Ethernet-verkoissa on pääsääntöisesti teollisuuteen tarkoitettua suojattua 

parikaapelia, jossa on kaksi paria johtimia. Optisia kuituja käytetään jos vedot ovat pitkiä, 

jolloin kuparikaapelointi ei ole enää mielekästä maksimipituusrajoitusten ja häiriöiden 

vuoksi. Kuitua käytetään myös kahden järjestelmän osan galvaanisessa erotuksessa, jolloin 

saadaan vähennettyä eri maapotentiaalista johtuvia ongelmia. Kuidut ovat lähestulkoon 

järjestään monimuotoisia lasi- tai polymeerikuituja ja pidemmille vedoille käytetään HCS-

polymeerikuitua tai monimuoto-lasikuitua. Yksimuoto-lasikuidut ovat käytössä vain 

pidemmillä matkoilla ja ylemmän tason välisissä yhteyksissä, missä vaaditaan suurien 

datamäärien siirtämistä suurella nopeudella. 

 

Power over Ethernet ei vielä ole suuresti käytetty tekniikka, mutta sen käyttämiseen on 

olemassa kiinnostusta etenkin pidemmillä matkoilla, jolloin virtajohtojen poisjäännistä 

syntyisi mahdollisesti huomattavia säästöjä. PoE-tekniikalla koetaan olevan käyttöä 

laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi valvontakameroissa, kulunvalvonnassa (RFID), 

Bluetooth ja WLAN-tukiasemalaitteissa. 

 

Kenttäväylät ja niiden suorituskyky ovat varmasti kuumin puheenaihe, kun puhutaan 

teollisuuden Ethernet-sovelluksista, mutta täytyy muistaa, että ne ovat vain yksi 

sovelluskohde. Kenttäväylät alkavat olla viimeisiä linnakkeita, joissa Ethernetin käyttö ei 

ole vielä standardikäytäntö, mutta muussa teollisuuden tiedonsiirrossa kenttätasolla 

Ethernet on jo vakiinnuttanut asemansa. Ethernet on ulotettu ohjaustasolle ja myös 

kaikenlainen varsinaisen säätöpiirin ulkopuolella tapahtuva tiedonsiirto, kuten antureilta 

mittausdatan kerääminen tuotannonhallintaa varten on yleensä toteutettu Ethernet 

tekniikalla ja jopa mahdollisesti WLAN-laitteita hyödyntäen. Nämä 

tiedonkeruu/raportointijärjestelmät luovatkin hyvin ison osan teollisuus Ethernetistä ja 

laitteiden menekistä kenttäväylien ohella. 
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4.1 Markkinoilla olevat Ethernet-tuotteet ja niiden sovellukset 

Vaikka Ethernetin käyttö teollisuuden kenttäväylänä onkin vielä vasta alkutaipaleella, ovat 

laitevalmistajat kuitenkin jo hyvin heränneet ja valikoimat erilaisista Ethernet-laitteista  

kenttäväyliin, sekä muuhun automatisointiin ovat kattavat. 

 

Laitteita on saatavana monenlaisiin eri sovelluskohteisiin. Luonnollisesti laitekanta ei ole 

vielä aivan samaa luokkaa kuin perinteisillä kenttäväylillä, jolloin voi tulla eteen tilanne 

että tietynlaista mittausta/ohjausta varten tarvittavaa laitetta ei ole saatavilla. Tällöin 

yleensä joudutaan kyseinen mittaus ja siihen mahdollisesti perustuva ohjaus toteuttamaan 

perinteisellä menetelmällä, joka liitetään Ethernet-järjestelmään väylämuuntimen avulla. 

 

Ethernet-tekniikoista laajin tuotevalikoima on Profinet-tekniikalla, jonka takana on paljon 

suuria laitevalmistajia. Tämä näkyy suoraan saatavilla olevien laitteiden 

monipuolisuudessa ja määrässä. Ethernet/IP puolestaan toimii standardeilla Ethernet-

laitteilla, joten sen kanssa yhteensopivaa laitteistoa on luonnollisesti myös paljon tarjolla. 

EtherCAT on aika uusi menetelmä, joten sen laitteistokanta on ehkä suppeampi kuin 

muilla ja laitteistokehitys on keskittynyt enemmän liikkeenohjaukseen, sekä 

koneautomaatio-sovelluksiin. EtherCAT:n laitekanta kuitenkin tasaisesti laajeneva ja 

yritykset tämän tekniikan taustalla pyrkivät tekemään EtherCAT-kenttäväylästä yleisen 

ratkaisun myös muissa sovelluksissa, kuten prosessiautomaatiossa. 

4.1.1 Automaatio ja kenttäväylät 

Automaatiolaitteiden ja verkkolaitteiden saralta löytyy kytkimiä, väylämuuntimia, 

mediamuuntimia (tämän avulla voidaan liittää valokuitu kuparikaapeliin tai toisinpäin), 

I/O-laitteita, ohjauslaitteita, paneeli PC:eitä, WLAN I/O-väyliä ja Bluetooth I/O-laitteita. 

Lisäksi on vielä laaja joukko antureita, joilla saadaan kerättyä ohjausta varten mittausdataa. 

Laitevalmistajista riippuen laitteissa on tuet eri tekniikoille, kuten Profinet, ModBus TCP, 

Ethernet/IP ja EtherCAT. Yleensä järjestelmätasolla yhteensopivuus on vielä toteutettu 

erillisen välittimen (proxyn) avulla, mikä mahdollistaa kommunikoinnin eri tekniikalla 

toteutettujen järjestelmien kesken. 
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Liitteessä II on lueteltu suurimmat EtherCAT-yhteensopivat laitteistovalmistajat, joista saa 

lisää kattavaa tietoa  Beckhoff Automation Oy:n kotisivuilta (www.beckhoff.fi). Profinet-

laitteiden valmistajia on satoja ja niistä tietoa saa Internetistä Profibus organisaation 

sivuilta (www.profibus.com/meta/productguide/). Hakuja tietokantaan voi tehdä 

valmistajan nimen, tuotteen nimen tai tuotteen käyttötarkoituksen ja tuotekategorian 

perusteella. 

 

Yleisesti ottaen, Ethernet-kenttäväyliä leimaa markkinoilla kuitenkin hyvin kirjava ja 

hieman jopa sekavat laitevalikoimat. Tämä johtuu useista eri protokollista, jotka 

aiheuttavat ongelmia yhteensopivuuden kanssa. Yhteensopivuusongelmia ilmenee eri 

laitteistovalmistajien ja eri protokollaa käyttävien järjestelmien kesken. Joskus jopa kahden 

eri valmistajan laitteissa voi olla ongelmia yhteensopivuudessa, vaikka molempien laitteet 

pitäisi olla suunniteltu yhteensopiviksi saman protokollan (Esimerkiksi Profinet tai 

ModBus TCP) käyttöön, jonka periaatteessa pitäisi riittää takaamaan laitteiden kyky 

kommunikoida keskenään.  

 

Eri tekniikat, kuten Profinet I/O, ModBus TCP, Ethernet/IP ja EtherCAT myös soveltuvat 

eri tavalla eri sovelluskohteisiin. ModBus TCP on parhaimmillaan perinteisen kenttäväylän 

korvaajana prosessiautomaatiossa, jossa ei ole kovia vaatimuksia  reaaliaikaisuudelle ja 

deterministiselle käyttäytymiselle. Se on helppo implementoida, ja toimii erittäin hyvin 

yhteen perinteisten ModBus-kenttäväylien kanssa. Profinet puolestaan tarjoaa todella 

laajan valikoiman laitteita eri valmistajilta, sekä tarvittaessa se venyy suorituskykynsä 

puolesta jo melko vaativiinkin sovelluskohteisiin. Ethernet/IP tarjoaa hyvän 

yhteensopivuuden toisten protokollien kanssa, ja on täysin ohjelmistopohjaisesti 

toteutettava järjestelmä, joka ei vaadi erikoislaitteistoa. Deterministisyys ja reaaliaikaisuus 

rajoittaa kuitenkin tämän protokollan soveltuvuutta, jota tosin voidaan parantaa 

huomattavasti käyttämällä IEEE1588-standardin mukaista PTP-protokollaa. PTP voidaan 

toteuttaa joko ohjelmistopohjaisesti tai laitteistopohjaisesti, joista jälkimmäinen on 

suositeltavaa etenkin vaativissa sovelluksissa. Tällöin kuitenkin käytettävissä laitteissa 

tulee olla tuki PTP-protokollalle. EtherCAT-järjestelmä lupaa huippusuorituskyvyn, joten 

sen vahvinta aluetta ovat vaativat liikkeenohjaus- ja koneautomaatiosovellukset, joissa 

vaaditaan äärimmäistä deterministisyyttä ja reaaliaikaista käyttäytymistä. Protokolla 
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soveltuu myös prosessiautomaatioon ja suorituskyvyltään se ylittää kirkkaasti 

prosessiautomaation vaatimukset. Huonona puolena tässäkin kenttäväyläjärjestelmässä 

ovat väylätasolla vaadittava laitepohjainen tuki ja toistaiseksi pienehkö laitevalmistajien 

määrä, joka vaikeuttaa laitteiston saatavuutta ja monipuolisuutta eri sovelluksiin. 

4.1.2 Ethernet-kenttäväylien hintavertailu  

Tuotteen hinta on merkittävä kriteeri asiakkaalle valittaessa järjestelmäratkaisua. Tuotteen 

hinta on merkittävä tekijä myös SLO:lle ja etenkin se, millä katteella tuotteita 

mahdollisesti pystytään myymään. Pyysin ohjehinnaston kahdelta suurehkolta Profinet-

tuotteiden valmistajalta (Phoenix Contact ja Siemens), sekä kustannustehokkaaksi itseään 

mainostavalta Beckhoffilta, joka valmistaa EtherCAT-tekniikkaan perustuvia tuotteita. 

 

Lähtökohtana hintavertailulle on hyvin yksinkertaistettu  kenttäväyläratkaisu, jossa on 16 

digitaalista ulos- ja sisääntuloa. Väylää ohjataan PC:llä, johon tarvitaan ohjauskortti. Väylä 

kytketään suoraan ohjaukseen, eikä muita liityntöjä ole, joten verkossa ei tarvita kytkimiä. 

Ohjauslaitteet aiheuttivatkin suurimman eron eri valmistajien tarjoamien järjestelmien 

hinnoissa, sillä EtherCAT ei vaadi ohjauspuolella laitteistotukea ja kortti on käytännössä 

standardi verkkokortti (NIC). Profinetkaan ei varsinaisesti tarvitse laitteistotukea, mutta 

vaatii oman protokollapinonsa ja se näkyy  myös kustannuksissa. Mainittakoon edelleen, 

että kyseessä ei ole Profinet IRT-kommunikointi, joten EtherCAT-laitteiden suorituskyky 

reaaliaikaisuuden ja deterministisyyden suhteen tässä tapauksessa tulisi olla selvästi 

parempi, kuin Profinet-laitteiden. Syy miksi vertailu ei ole tehty Profinet IRT:n ja 

EtherCAT:n välillä, on se että Phoenix Contact ei valmista IRT-tuettuja laitteita ja siten 

vertailu Siemensin laitteiden kanssa on tasapuolisempi näin. Todettakoon että Profinet 

IRT-laitteet ovat hinnaltaan kalliimpia kuin Profinet RT-laitteet, joten vertailu täten myös 

EtherCAT-laitteistoon on mahdollinen, kun ajatellaan suorituskykyvaatimuksia. 

 

Phoenix Contact ei valmista Profinet-yhteensopivaa PCI-ohjauskorttia, joten valitsin 

hintavertailuun erillisen kiskokiinnitteisen logiikkaohjaimen. Tähän yhdistettiin I/O 

elementti, jossa on Profinet-yhteensopivuus ja 16 digitaalista lähtöä, sekä tuloa. 

Ohjehinnaston mukaisesti hintaa laitteille kertyi siten, että kontrolleri maksoi 1700 € ja 

I/O-elementti 319 €. Yhteensä hintaa tälle yksinkertaiselle järjestelmälle syntyi 2019 € 

(kuva 40). 
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Siemensin tuotevalikoimasta Profinet-ohjainkortti PC:lle löytyi hintaan 990 € ja 

väyläpuolelle voitiin käyttää ET 200S moduulirakenteista valmista I/O-elementtiä, jonka 

hinta oli 345 €. Hintaa Siemensin laiteilla kertyi yhteensä siten 1335 € (kuva 41). 

 

Lopuksi EtherCAT-järjestelmä, jossa ohjainkortti oli vertailun halvin 62,5 €. Lisäksi 

tarvittiin väyläpuolen laitteet. Neljä kappaletta neljällä sisääntulolla olevaa I/O-moduulia, 

sekä vastaavasti neljä kappaletta neljällä ulostulolla olevaa I/O-moduulia. Sisääntulot 

maksoi yhteensä 92 € ja ulostulot 104 €. Lisäksi liityntärajapintaan tarvittiin 

Ethernet/EtherCAT väylämuunnin 98 €, sekä väylän toiseen päähän lopetusterminaali, 

jolle hintaa kertyi 9,5 €. Yhteensä EtherCAT-laitteille kertyi hinnaksi täten 366 € (kuva 

42). Tarkempi taulukko hinnoista ja vertailun laitteiden tyypeistä löytyy työn liitteestä IV.  

 

 

Kuva 40. Vasemmalla Phoenix Contactin kontrolleri ILC 350 PN ja oikealla I/O-elementti ILB PN 

24 DI16 DIO16-2TX [21]. 

 

 

 

Kuva 41. Vasemmalla Siemensin ET 200S Profinet yhteensopiva I/O-elementti, joka on 

moduulirakenteinen ja helposti laajennettavissa haluttujen toimintojen mukaan. Oikealla 

CP 1616 Profinet ohjainkortti, jossa samassa 4-porttinen kytkin RJ-45 liitynnöillä [22]. 
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Kuva 42. Vasemmalla PCI ohjainkortit FC9001, FC90002 ja FC9004. Hintavertailussa käytettiin 

halvinta (FC9001), jossa on vain yksi  RJ-45 portti. 4-Porttisella kytkintoiminolla 

varustettu FC9004 olisi hinnaltaan 298 €. Oikealla kuvassa väylälaitteet, joista 

ensimmäinen vasemmalta katsoen on Ethernet/EtherCAT-liityntärajapinta (EK1100), ja 

siitä seuraava on  neljällä digitaalisella lähdöllä varustettu I/O-laite (EL2004). Viimeisenä 

aivan oikeassa laidassa on kuvassa vastaavasti neljällä digitaalisella sisääntulolla oleva I/O-

laite (EL10004), joita siis molempia oli neljä kappaletta hintavertailukokoonpanossa [23]. 

 

Vertailussa ei otettu huomioon kaapeleita eikä liittimiä. Kaikkiin järjestelmiin käy 

normaali RJ-45 Liitin ja vaikkapa CAT5e-kaapeli, joten kaapeloinnin puolesta kaikki 

järjestelmät ovat samalla viivalla toistensa kanssa. Kokonaiskuva verkon kustannuksista ei 

kuitenkaan ole välttämättä tämän tuloksen mukainen, sillä todellisuudessa verkot on 

huomattavan paljon monimutkaisempia, ja niissä on huomattavasti enemmän eri 

toiminnallisia osia, kuten paikkatunnistin sensoreita, analogisia sisään ja ulostuloja ja niin 

edelleen. Lisäksi verkon monimutkaistuessa tarvitaan kytkimiä ja liityntärajapintoja 

muihin väyliin, joten voi olla, että kokonaiskustannuksiltaan verkoissa ei ole lopulta näin 

räikeää eroa eri laitevalmistajien kesken ole. Huomioitavaa on myös että, kahdessa 

vertailun järjestelmässä tarvitaan PC, jota ei kustannuksissa otettu huomioon. Uskon silti, 

että EtherCAT on kokonaiskustannuksiltaan halvin vaihtoehto, ainakin PC-pohjaisissa 

toteutuksissa juuri ohjaukseen käytettävän laitteiston halvasta hinnasta johtuen. 

 

Hintavertailussa ei otettu huomioon laitteiston käyttämisessä tarvittavia ohjelmistoja, eikä 

niiden mahdollisia lisenssimaksuja, jotka voivat osaltaan vaikuttaa järjestelmän 

kokonaiskustannuksiin, ja lopulliseen ostopäätökseen. Hinta tai suorituskyky ei ole 

kuitenkaan aina automaatiolaitteissa kaikista tärkeimpiä, vaan ennen kaikkea laitteiston 
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toiminnan luotettavuus. Tämä on asia joka auttaa mm. Profinet-järjestelmää, koska sillä on 

luotettavan järjestelmän maine aiemmista Profibus-järjestelmistä, vaikka se selkeästi on 

PC-pohjaisesti toteutettuna laitteiston puolesta kalliimpi kuin esimerkiksi EtherCAT. 

Täysin standardilaitteilla toimivat protokollat, kuten Ethernet/IP ja Ethernet Powerlink, 

voivat olla laitteistokustannuksiltaan vielä huomattavasti esimerkin järjestelmiä 

edullisempia. 

4.1.3 Muut teollisuuskäyttöön soveltuvat Ethernet-laitteet 

Varsinaisten automaatiolaitteiden lisäksi markkinoilta löytyy teollisuusympäristöön 

soveltuvia WLAN-tukiasemia, Bluetooth-yhteyspisteitä, valvontakameroita, RFID-

kulunvalvontalaitteita, IP-puhelimia, sekä tuotannonhallintaa helpottavia 

tiedonkeruujärjestelmiä (anturiverkkoja), jotka toimivat varsinaisen automaatio- ja 

säätöverkon kanssa rinnakkain tuotantolinjalla. Usein tuotannonhallinnassa hyödyllistä 

tietoa voi olla jo pelkkä videokuva tuotantolinjalta, puhumattakaan muusta reaaliaikaisesta 

mittaustiedosta suoraan linjalta. 

 

Myös ovia voidaan ohjata liikkeentunnistimien ja automatiikan avulla, ja valvomosta 

voidaan päätteeltä seurata ovien tilaa ja ohjata niiden toimintaa ja lukitusta. Saman 

tyylisesti myös valaistus ja ilmastointi voidaan automatisoida Ethernetin avulla, ja saada 

aikaan energiasäästöjä optimoimalla valaistus ja ilmastointi kulloisenkin tarpeen mukaan. 

 

Tuotantoa voidaan optimoida anturiverkkojen lisäksi, myös Bluetooth ja WLAN-

yhteyspisteillä, jotka mahdollistava joustavan langattoman yhteyden kenttätasolta 

toimistotasolle. Tällöin esimerkiksi raportointi suoraan kenttätasolta on mahdollista. 

 

Näissä laitteissa ja sovelluksissa saadaan irti suurin hyöty PoE-tekniikasta, jolloin 

esimerkiksi valvontakameroille ei tarvitse vetää erikseen virtajohdotuksia. Samoin myös 

kulunvalvontalaitteet voidaan saada ottamaan käyttöjännitteensä Ethernet-kaapeloinnista. 

4.2 Tilastoja ja tutkimuksia 

VDC (Venture Development Corporation) on riippumaton teknologiamarkkinoiden 

tutkimus- ja strategiakonsultointiyritys, joka tekee tutkimuksia mm. liittyen 

teollisuusautomaatioon [17]. VDC:n 28. kesäkuuta 2006 julkaistu analyytikko Jake 
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Milletten [18] tekemä maailmanlaajuinen tutkimus ennustaa Ethernet-tekniikkaan 

perustuvien kenttäväylien vuotuisen myynnin kasvun olevan 13,3 % vuoteen 2010 asti, 

kun automaatiolaitteiden vuotuinen kokonaismyynnin kasvun ennustetaan olevan 5,9 % 

tuona samana aikavälinä. Ethernet-laitteet muodostivat lähes 15 % kokonaismyynnistä 

vuonna 2005, joten kasvuennusteen mukaan Ethernet-laitteiden myynti tulee olemaan 

kokonaismyynnistä yli 20 % vuonna 2010 (kuva 43) [18]. 

 

 

Kuva 43. Ethernet-laitteiden myynti vuonna 2005 ja ennuste tulevaisuuteen vuodelle 2010 [18]. 

 

Tutkimuksessa nostettiin Ethernetin suosion syyksi esille neljä pääasiaa, jotka ovat: 

 

� Helppo integroituminen toimistoverkon ja muiden laitteiden kanssa 

� Suuri kaistanleveys ja isot datapakettikoot 

� Edullisuus 

� Laitteistojen etähallinta 

 

Tutkimuksen mukaan kolme suurinta kenttäväyläprotokollaa olivat ModBus TCP, 

Ethernet/IP ja Profinet tässä järjestyksessä. Ennusteen mukaan järjestykseen ei ole 

odotettavissa muutoksia vuoteen 2010 mennessä, mutta huomattavaa myynnin kasvua 

pitäisi tapahtua kaikkien tekniikoiden osalla. Nämä protokollat eivät yksin kuitenkaan 

selitä myynnin kasvua ja Ethernetin suosiota, vaan myös muutamat tuntemattomammat 

kenttäväylät ovat nostaneet profiiliaan, kuten esimerkiksi EtherCAT ja Ethernet Powerlink. 
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Nämä protokollat soveltuvat hyvin suuria tiedonsiirtonopeuksia vaativiin 

reaaliaikasovelluksiin [18]. 

 

Milletten mukaan päätös uudesta käytettävästä kenttäväyläprotokollasta riippuu 

maantieteellisestä sijainnista, ennestään olemassa olevista kenttäväylistä ja sovelluksen 

verkolle asettamista vaatimuksista. Useimmiten päätökseen lopulta vaikuttaa enemmän 

ostajan aikaisempi tuntemus verkosta ja sen toiminnasta kuin protokollan ympärille 

markkinoinnilla luotu merkki. Mahdollisuus muokata vanhasta tutusta verkosta pienin 

muutoksin nykyaikaisempi on tärkeää [18]. 

 

Pelkkä suorituskyky ei siis riitä, vaan riittävän suorituskyvyn lisäksi yhteensopivuus 

muiden kenttäväylien, laitteiden ja järjestelmien kanssa tarvitaan. Suomessa Ethernet-

tekniikkaan perustuvien  kenttäväylien osuus kaikkiin väyliin nähden voi olla vielä 

merkittävästi suurempi, koska Suomi on teollisuuden käyttämässä teknologiassa jossain 

määrin edelläkävijä. Toisaalta tilanne voi olla myös toisinpäin, sillä ei ole varmaa, missä 

määrin tulevaisuudessa Suomeen rakennetaan uutta teollisuutta. Jo olemassa oleva 

teollisuus puolestaan vaatii uusilta ratkaisuilta yhteensopivuutta vanhojen olemassa olevien 

järjestelmien kanssa. Tämä osaltaan hillitsee uusien tekniikoiden käyttöönottoa Suomessa. 

Valitettavasti vastaavaa tutkimusta Suomen mittakaavassa ei löytynyt, joten suomen 

markkinatilanteen arviointi tulee tässä työssä hyvin pitkälle nojaamaan haastateltujen 

yritysten näkemyksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän työn otospohja ei ole riittävän laaja, 

jotta voisimme varmasti ja yksiselitteisesti sanoa alan tilasta Suomessa mitään. Esitetyt 

mielipiteet seuraavissa kappaleissa ovat näiden muutaman yrityksen näkemykseen 

pohjautuvia arvioita, joiden taustalla ei ole kattavaa tilastollista tietoutta koko Suomen 

tilanteesta. 

4.3 Asennusliikkeet ja suunnittelutoimistot 

Suomessa toimii useita automaatiosuunnittelua  tai automaatioasennuksia tekeviä yrityksiä. 

Jotkut isommat yritykset tekevät molempia, sekä yleensä myös sähköurakointia. Tätä työtä 

varten haastateltiin muutamaa Itäsuomalaista suunnittelu- ja asennustöitä tekevää yritystä. 

Haastatellut yritykset olivat Lappeenrannassa sijaitseva automaatiosuunnitteluun 

erikoistunut HM-automaatio Oy, Imatralla toimiva suunnittelu- ja asennusliike A&D 
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Automation Oy, Lappeenrannassa toimiva asennusliike M. Korhonen Oy sekä Imatralla ja 

Lappeenrannassa toimiva automaatio- ja sähköasennusliike Kuusitunturi Oy. 

 

Haastattelujen tavoitteena oli muodostaa kattava kuva alasta eri toimijoiden näkökulmasta. 

Kuka päättää mistäkin ja millä tasolla päätökset tehdään, sekä mitkä asiat vaikuttavat, kun 

päätetään tavarantoimittajasta ja käytettävistä laitteista. Samalla kysyttiin myös toimijoiden 

mielipidettä ja näkemystä SLO:sta yhtenä vaihtoehtona tavarantoimittajaksi. 

4.3.1 Automaatiosuunnittelu 

Suunnittelutoimistojen rooli automaatioverkon rakentamisessa rajoittuu hyvin pitkälti 

pelkkään suunnitteluun. Suunnittelijalla on vaikutusvaltaa lähinnä siihen, mitä laitteita 

verkkoon tulee ja kuinka ne kytketään, mutta hyvin usein käytettävän 

kenttäväyläjärjestelmän, protokollat ja laitteistovalmistajan määrää asiakas. Usein 

asiakkaalla on omat tavaranhankintakanavat, jonka tarjoamaa ratkaisua ja laitteistoa 

asiakas haluaa käyttää. Yleensä tämä myös tarkoittaa, että tuotantolaitoksessa on jo 

ennestään paljon kyseisen laitteistovalmistajan laitteita ja asiakkaan omat työntekijät ovat 

ennestään jo valmiiksi tottuneet käyttämään saman valmistajan laitteita. 

 

Mikäli asiakas ei itse tee tavarahankintoja, vaan kyse on ns. kokonaistoimituksesta, 

tarkoittaa se usein suunnittelutoimiston näkökulmasta sitä, että itse asennustyö ulkoistetaan 

ja asennusliike vastaa tavaranhankinnoista suunnittelijan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Tällöin mikäli rajoitteita ei ole, käytettävään laitteistoon ja tekniikkaan vaikuttaa 

suunnittelijan omat mieltymykset ja kokemukset eri laitteistovalmistajista ja tekniikoista. 

Suunnittelutoimisto ei tällaisessakaan tapauksessa yleensä itse osta verkon aktiivilaitteita, 

koska asennusliikkeet haluavat mielellään kovasti kilpaillulla alalla tehdä katetta itse työn 

lisäksi myös tuotteilla. Pienellä suunnittelutoimistolla ei yleensä ole edes resursseja, eikä 

logistisia mahdollisuuksia  suurempiin tavarahankintoihin. 

 

Suunnittelijan kannalta tavarantoimittajalta vaaditaan kilpailukykyisen hinnan lisäksi 

asiantuntevaa tietämystä tuotteiden soveltuvuudesta ja toimivuudesta johonkin tiettyyn 

käyttötarkoitukseen. Verkon luotettavuus ja käytännön tietämys tuotteiden laadusta ovat 

jopa määräävämpiä tekijöitä kuin hinta, mikäli harkitaan uuden tekniikan käyttöönottoa. 
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Sinänsä pikkutarkka tekninen tietämys laitteen toiminnasta ei ole vaatimus ja mikäli 

tällainen tarve ilmenee, hoituu se yleensä laitevalmistajan kautta. 

 

Yleisesti ottaen suunnittelijoiden näkökulmasta SLO nähtiin mielenkiintoisena 

vaihtoehtona, vaikka suunnittelutoimiston kannalta tavaranhankintakanava ei juuri vaikuta 

toimintaan. Tukkurin käyttämisen yhtenä mahdollisena hyötynä nähtiin erityisesti verkossa 

käytettävien pientarvikkeiden, kuten liittimien hankintahinnan laskeminen. 

4.3.2 Asennusliikkeet 

Asennusliikkeet vastaavat järjestelmän asennuksesta, sekä joskus myös 

tavaranhankinnasta. Useimmiten kuitenkin laitteiston hankkii asiakas ja asennusliikkeen 

vastuulle jää lähinnä kaapeleiden ja liittimien hankinta. Usein kaapelointi tulee olla jotain 

tiettyä saman valmistajan kaapelia, kuin itse laitteistokin, joten usein kaapelit joudutaan 

tilaamaan suoraan valmistajalta liittimien kanssa. Mikäli kaapelityyppi ei ole sidottu 

järjestelmään on SLO tai joku muu vastaava tukkuliike todennäköisin kaapelin 

hankintakanava. 

 

Usein automaatiolaitteet on jo pitkälti valmiiksi asennettuina uusissa koneissa, jolloin 

varsinaisia verkon aktiivilaitteita, kuten esimerkiksi mittausantureita, I/O-moduuleja ja 

kytkimiä ei tarvitse juurikaan asentaa, vaan lähinnä  työ on kytkennässä ja kaapeloinnissa. 

Myös järjestelmän maadoittaminen eri pisteistä teettää töitä asennusliikkeille.  Mikäli työ 

on vanhan tuotantolinjan/koneen modernisointi automaation osalta, muuttuu tilanne 

laitteistoasentamisen osalta toiseksi. Tällöin ei ole valmiita automaatiolohkoja, jotka vain 

kytketään toisiinsa. Vanhat kaapeloinnit ja laitteet puretaan ja uudet asennetaan tilalle, joka 

voi joskus olla hyvinkin ongelmallista, etenkin laitteiden soveltuvuuden suhteen. Tässä 

kohtaa tuleekin eteen usein Ethernet-laitekannan rajallisuus ja se, että uudet Ethernet-

tuotteet voi olla hankalia kytkeä vanhempiin koneisiin. Lisäksi vanhemmissa 

tuotantotiloissa häiriösuojaus yleisesti ottaen on eripuolella tehdasta huomattavasti 

heikompaa kuin uudemmissa tiloissa, joka aiheuttaa ongelmia Ethernet-verkkojen 

kaapeloinnissa. Joskus Ethernet-verkon asennuskustannukset nousevat huimaksi jo siitä 

syystä, että häiriöalttiuden poistamiseksi on tehtävä järjestelmään huomattavan paljon lisää 

maadoituspisteitä, joka lisää materiaali- ja työkustannuksia. 
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Asennusliikkeiden kannalta tukkurin käyttäminen nähdään tavarantoimituksessa 

yhtäläisenä vaihtoehtona muiden kanssa. Määrääväksi tekijäksi asennusliikkeen kannalta 

nouseekin laitteiston ja kaapeloinnin hinta. Useasti kaapelihankinnat tulevatkin 

tukkuliikkeiden kautta ellei kyse ole valmistajan omasta erikoiskaapelista, jota ei muualta 

saa. Asennusliikkeet eivät juurikaan voi tehdä muutoksia materiaalin suhteen, joten mikäli 

suunnittelija on ehdottanut jonkun tietyn valmistajan kaapelia eikä ole antanut 

vaihtoehtoja, sitä todella harvoin muutetaan vaikka saatavissa olisi täysin vastaava toisen 

valmistajan tuote edullisempaan hintaan. Tämä osaltaan rajoittaa asennusliikkeiden 

mahdollisuuksia vertailla valmistajien tuotteita ja hintoja materiaalihankintojen yhteydessä. 

Haastatteluihin osallistuneet edustajat jakoivat suunnittelutoimistojen kanssa saman 

mielipiteen mahdollisesta hyödystä tukkurin käytössä pientarvikkeiden osalta. Varsinaisen 

tuotetuen osalta mielipiteet eri asennusliikkeiden kesken hajosivat. Osa oli sitä mieltä, että 

asiantuntevaa tuotetukea kytkennän ja toiminnan osalta tarvitaan kun taas osa oli sillä 

kannalla, että suunnittelijat ja asiakkaan puolelta käyttöönotosta vastaavat henkilöt hoitavat 

laitteisiin liittyvät ongelmat  suoraan valmistajan kanssa. 

4.4 Ethernet ja teollisuuden yritykset 

Suunnittelu ja asennusliikkeiden lisäksi työssä haastateltiin kahta suurta teollisuuden 

yritystä, joista toinen on puunjalostusteollisuutta edustava UPM:n Kaukaan paperitehdas ja 

toinen on laitevalmistaja Larox Corporation, joka valmistaa suodattimia 

prosessiteollisuuteen. Tarkoituksena oli selvittää loppukäyttäjän (asiakkaan) rooli 

automaatiossa, sekä päätöksenteon kulkeminen ideasta aina uuden investoinnin 

rakentamisen aloittamiseen asti. 

 

Kävimme läpi molemmissa yrityksissä tällä hetkellä käytössä olevat järjestelmät ja 

kyselimme edustajien näkemyksiä tulevaisuudesta, sekä suunnitelmista tulevaisuuden 

investoinneista. Kartoitimme asiakkaan asettamia vaatimuksia tavarantoimittajalle ja 

selvitimme kuka tai mikä taho ja millä tasolla, tekee päätöksen käytettävästä tekniikasta, 

laitteistosta ja tavarantoimittajasta. Uusien investointien ja modernisointiprojektien lisäksi 

pyrittiin selvittämään myös ylläpidon osuutta laitteiston menekissä ja mahdollisesta 

tukkurin käyttämisen hyödyistä ylläpidon laitehankinnoissa. 
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4.4.1 UPM-Kymmene Oyj Kaukaan paperitehtaat 

Kaukaan paperitehtaalla on yleisesti käytössä Profibus-järjestelmä, jossa Ethernet on 

implementoitu toimistotasolta aina ohjaustasolle asti. Varsinaiset kenttäväylät ovat 

enimmäkseen perinteisiä Profibus-väyliä. Ethernet-kenttäväyliä ei ole vielä juurikaan 

toteutettu, mutta tulevaisuudessa on hyvin todennäköistä, että investointien myötä 

kenttäväyliä uudistetaan Ethernet-tekniikkaan perustuviksi Profinet-väyliksi. WLAN-

verkkoja on toteutettu toimistotasolla, mutta varsinaisella tehdasalueella ei langatonta 

tekniikkaa ole juurikaan hyödynnetty. Muutamassa sovelluskohteessa voisi kuitenkin olla 

hyötyä käyttää langatonta tiedonsiirtoa, kuten esimerkiksi liikkuvissa kohteissa. Näissä 

kohteissa kyse on kuitenkin pitkälti vain anturiverkosta, jolla voidaan kerätä mittaustietoa 

tuotannonhallinnan tarpeisiin. 

 

Laitehankinnat jakaantuvat siten, että suurempiin investointeihin laitteet hankitaan suoraan 

valmistajan kautta ja pienemmät investoinnit, sekä ylläpidon laitehankinnat toteutetaan 

joko asennusliikkeiden tai tukkureiden kautta. Usein myös tukeudutaan suuriin 

järjestelmätoimittajiin kuten Honeywell ja Metso. Ylläpidon ja pienten asennusten toteutus 

tapahtuu useimmiten talon sisällä oman tietotaidon turvin, sekä tarvittaessa käyttämällä 

asennusliikkeitä apuna kaapeloinnissa. Suuremmat uudet investoinnit puolestaan 

toteutetaan asennuksineen järjestelmätoimittajien kautta. Itse verkon suunnittelu ja 

verkossa käytettävät ratkaisut päätetään useimmiten talon sisällä. Varsinainen layout 

suunnittelu voidaan joissakin tapauksissa ulkoistaa suunnittelutoimistolle, mutta silloinkin 

suunnittelun pääpiirteet linjataan itse. Valokuituratkaisuissa ja liitynnöissä tehdasalueelta 

runkoverkkoihin turvaudutaan usein myös YIT Primatelin palveluihin asennusten, sekä 

tietotaidon suhteen. 

 

Kaukaan lähihistoriassa on kaksi suurempaa investointia, joista toinen oli neljä vuotta 

sitten päätökseen saatu koko tehtaan automaatiojärjestelmien modernisoiminen ja toinen 

pienempi uuden koneen automatisointi. Modernisoimisen kokonaiskustannukset olivat n. 

luokkaa 15 miljoonaa euroa, joka jakautui siten, että yksi kolmasosa hinnasta koostui 

työstä, toinen kaapeloinnista ja kolmas itse laitteista. Viimeisin uuden koneen 

automatisointi oli kustannuksiltaan noin miljoonan euron luokkaa. Investoinnin 

kustannukset jakautuivat samoin kuten tehtaan modernisointi. Uusista mainittavista 
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investoinneista ei tällä hetkellä ollut tietoa, mutta lähestulkoon varmaa on että seuraavan 

viiden tai kymmenen vuoden aikana tullaan ainakin aloittamaan yksi tai useampia 

suuria/suurehkoja investointeja. Näissä investoinneissa Ethernet-laitteet ja kenttäväylät 

tulevat olemaan ainakin vakavasti harkittava toteutusvaihtoehto perinteisten kenttäväylien 

rinnalla. Kenttäväylien ulkopuolella tiedonsiirto tulee olemaan varmasti Ethernet-

tekniikalla toteutettua samoin kuin kaikki varsinaisen automaation ulkopuoliset tietoverkot. 

 

Tulevaisuudessa käytettävän kenttäväyläprotokollan uskottiin olevan Profinet. Sen koettiin 

olevan yhteensopivuudeltaan hyvä vanhempien järjestelmien kanssa, sekä 

suorituskyvyltään ja käytettävyydeltään toimiva. Muista uudemmista Ethernet-ratkaisuista 

ei juuri edes tietämystä talossa ole, joka osaltaan puoltaa Profinet-tekniikan käyttöä. 

ModBus:n ajateltiin olevan jatkossa lähinnä olemassa olevien perinteisten ModBus-

kenttäväylien modernisointiin sopiva järjestelmä hyvän yhteensopivuuden vuoksi, mutta 

varsinaisten täysin uusien verkkojen rakentamisessa sitä ei kovin todennäköisenä 

vaihtoehtona pidetty. Muita vaihtoehtoja kuten EtherCAT ja Ethernet Powerlink harkitaan 

mikäli erityistä tarvetta niiden tarjoamille ominaisuuksille tulee. Toistaiseksi kuitenkaan ei 

ole nähty tarvetta etsiä parempaa ratkaisua, joten Profinet-järjestelmää lukuun ottamatta, 

muut Ethernet-kenttäväylät olivat melko tuntemattomia, eikä niiden toiminnasta juuri 

tietoa henkilöstöllä ollut. 

 

Suurin osa Kaukaan tehtaan automaatiosta on prosessiautomaatiota, ja siten verkon 

reaaliaikaisuus ja deterministinen käyttäytyminen ei ole ollut yleensä suuri ongelma uusien 

verkkojen rakentamisessa. Jonkin verran liikkeenohjausta tehtaassa kuitenkin on, mutta 

verkon suorituskyky ei ole tullut vastaan siten, että olisi jouduttu erityisesti miettimään 

verkon deterministisyyttä tai riittävää reaaliaikaisuutta. Laitteissa pyritään käyttämään 

ennestään hyväksi havaittuja ja tutuiksi tulleiden laitevalmistajien laitteita, mikäli vain 

sovelluskohteeseen käypiä laitteita samalta valmistajalta löytyy. 

 

Tavarantoimittajien osalta todettiin, että vanhojen koneiden modernisointi ja investoinnit, 

joissa rakennetaan vanhan verkon päälle uusia osia tai korvataan osia verkosta uudemmilla 

laitteilla, käytetään lähestulkoon aina samoja tavarantoimittajia ja asennusliikkeitä, jotka 

ovat olleet mukana rakentamassa alkuperäistä verkkoa. Tämä siksi, että tällöin kohde ja 
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käytetty tekniikka ovat valmiiksi tuttuja toimijoille. Täysin uusiin verkkoihin voidaan 

ajatella uusia yhteistyökumppaneita. Ratkaisevina tekijöinä tavarantoimittajan valinnassa 

ovat tuotteet ja hinta samassa järjestyksessä. Myös tuotetukea tarvitaan tietyllä tasolla. 

Puhelintuki ja laitevalmistajan tukeen nojaaminen koettiin kuitenkin riittäväksi. 

 

Yhteenvetona paperitehtaan viesti oli tiivis verkostoituminen eri toimijoiden kanssa, ja 

pyrkiä siten tarjoamaan kokonaisvaltaista verkkoratkaisua loppuasiakkaalle, sekä siten 

kasvattamaan markkinaosuutta automaatiolaitteiden tavarantoimittajana. SLO:n tulisi siis 

löytää yhteistyökumppaneita, sekä laitevalmistajista, että asennusliikkeistä, jolloin se 

teoriassa voisi tarjota toimivan ja asiantuntevan vaihtoehdon automaatioon erikoistuneiden 

järjestelmätoimittajien ohella. Etenkin pienemmissä hankkeissa, kuten yksittäisten väylien 

tai pienien oheisverkkojen rakentamisessa sekä ylläpidon hankinnoissa SLO koettiin 

mahdolliseksi vaihtoehdoksi, mikäli tarjolla olevat tuotteet ovat sopivia. 

4.4.2 Larox Corporation 

Larox on laitevalmistaja, joka valmistaa järeitä suodattimia prosessiteollisuuteen. Näitä 

suotimia käytetään aina lääketeollisuudesta kivi- ja metalliteollisuuteen. Sovelluskohteita 

suotimille on paljon. Eksoottisimpina esimerkkinä mainittakoon morfiinin ja penisilliinin 

valmistus. Tavallisimmin suodattimia käytetään kuitenkin esimerkiksi kuparin ja eri 

metallien valmistuksessa, jossa massasta erotellaan haluttu metalli suotimien avulla. Larox 

valmistaa suodattimia Lappeenrannassa noin 50 kappaletta vuodessa ja maailmanlaajuisesti 

suodattimia syntyy noin 100 kappaletta vuodessa. Laroxilla ei ole omalla tuotantolinjalla 

varsinaisia automaatioverkkoa, sillä sen tuotantolinja koostuu suurelta osin erillisistä 

laitteista, joissa jokaisessa on oma  laitteen valmistajasta riippuva automaatiojärjestelmä. 

Laitteita ei ole kytketty toisiinsa, siten että niillä olisi yhteistä ohjausta, vaan jokainen laite 

toimii omana kokonaisuutenaan itsenäisesti. 

 

Laroxin automaatiolaitteiden menekki syntyy pääosin sen itse valmistamista tuotteista ja 

niihin asennettavasta automaatiolaitteistosta. Pääasiallisesti käytäntö on, että laitteissa on 

standardi Ethernet liityntä ulkomaailmaan ja laitteen sisäisestä ohjauksesta vastaa joko 

DeviceNet tai Profibus-kenttäväylä, riippuen siitä mihin laite toimitetaan. Amerikkaan ja 

Kanadaan menevissä laitteissa on useimmiten DeviceNet-kenttäväylä ja Allen Bradleyn 

laitteet, koska siellä DeviceNet-tekniikalla toimivat järjestelmät ovat hyvin yleisiä. 
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Euroopan markkinoille suunnatuissa laitteissa käytetään useimmiten vastaavasti Profibus-

järjestelmää, jossa ohjauslogiikka on yleensä Siemensin ja itse väylälaitteet ja I/O-

elementit Beckhoffin valmistamia. Joskus käytetään myös muita kenttäväyläratkaisuja ja 

laitevalmistajia, mikäli laitteen ostaja niin vaatii, mutta tällöin kyse on 

poikkeustapauksista. Myös liityntä ulkomaailmaan tehdään joskus Profibus- tai muun 

vastaavan liitännän avulla mikäli asiakas erikseen niin vaatii. 

 

Kuten aiemmin jo mainittiin liityntä laitteesta ulkomaailmaan toteutetaan yleensä 

tavallisella Ethernet tekniikalla, jossa ei ole mitään erityistä protokollaa tai menetelmää 

reaaliaikaisuudelle. Ethernet on siis ulotettu ohjaustasolle asti, josta eteenpäin on 

perinteisellä kenttäväylällä ja hajautetulla I/O:lla toteutettu automatiikka. Larox toteuttaa 

elinkaariajattelua tuotteidensa kohdalla, joka tarkoitta sitä, että toimituksen jälkeen Larox 

kerää aktiivisesti tietoa laitteen loppukäytöstä ja hoitaa myös laitteen ylläpidon asiakkaalle 

tarvittaessa. Tämä toiminta tekee noin puolet Laroxin liikevaihdosta itse laitteiden 

myynnistä syntyvän liikevaihdon lisäksi. Elinkaariajattelu koskee laitetta 

kokonaisuudessaan automaatiolaitteet mukaan lukien, joka tarkoittaa sitä, että Larox 

toimittaa asiakkaalle osat ylläpidon tarpeisiin, sekä tarvittaessa toteuttaa asennuksia 

alihankkijoita käyttämällä. 

 

Larox käyttää paljon alihankkijoita tuotteiden eri osien valmistuksessa, mutta kaikki 

suunnittelu ja päätökset käytettävästä laitteistosta tehdään talon sisässä. Itse laitteiston 

hankinta voi kuitenkin tapahtua alihankkijan toimesta, jolloin Larox ei vaikuta siihen mistä 

laitteet ostetaan. Suurin osa automaatiosta tehdään kuitenkin Laroxilla itse, jolloin myös 

laitteiden hankinta tapahtuu lähinnä suoraan laitevalmistajilta. Tässä kohtaa todettiin, että 

Larox joutuu pitämään jonkin verran omaa varastoa pientarvikkeista kuten esimerkiksi 

liittimistä. Tästä varastosta haluttaisiin kuitenkin päästä eroon, joka olisi ehkä mahdollista, 

mikäli laitehankinta tapahtuisi SLO:n kautta. Toisaalta SLO:n heikkoudeksi todettiin 

tuotetuki, joka tarkoittaisi käytännössä sitä, että SLO:n pitäisi pystyä tukeutumaan 

valmistajan tuotetukeen siinä määrin, että riittävästi tietoa laitteista ja niiden 

ominaisuuksista on saatavilla asiakkaalle. 
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Larox erosi muista haastatelluista yrityksistä siinä määrin, että siellä oli perehdytty myös 

Ethernet-kenttäväyliin, vaikka niitä ei omassa käytössä ollutkaan. Esimerkiksi Beckhoffin 

EtherCAT ja Profinet oli tuttuja ja niiden toiminnasta, sekä eroista tiedettiin paljon. 

Ethernet-kenttäväyliä ei kuitenkaan ole vielä käyttöön otettu, koska ei ole nähty tuotteiden 

sovelluksissa tarpeelliseksi nostaa tiedonsiirtonopeutta, eikä ole myöskään tarvetta 

äärimmäisen pieniin vasteaikoihin ja reaaliaikaisuuteen. Ethernet-tekniikkaa ja sen 

kehittymistä seurataan kuitenkin ahkerasti ja sen käyttöön siirrytään mikäli tarve niin 

vaatii. Toistaiseksi perinteiset kenttäväylät kuitenkin tarjoavat tarvittavat ominaisuudet, 

sekä tiedonsiirtokyvyn. 

 

Langattomista tekniikoista WLAN todettiin kiinnostavaksi ratkaisuksi ylemmän tason 

tiedonsiirrossa. Esimerkiksi useamman suotimen keskinäinen tiedonsiirto ja liityntä 

ylemmän tason tiedonsiirtoon voisi olla tulevaisuudessa järkevää toteuttaa langattomasti 

WLAN:in avulla. Itse I/O-sovelluksissa ja kenttätason automaatiossa langattomuuden ei 

uskottu olevan ainakaan vielä riittävän luotettava ratkaisu yleisesti käytettäväksi. 

 

SLO nähtiin Laroxilla enemmänkin passiivilaitteiden, kuten kaapeloinnin ja liittimien 

toimittajana, sekä niissä uskottiin myös olevan riittävä menekki tukkukauppaan. Itse 

aktiivilaitteiden osalta SLO nähtiin vaihtoehtona vain, jos se pystyy tarjoamaan itse 

laitteiden lisäksi riittävän, sekä toimivan tuotetuen myymilleen laitteille. Se mitä 

tuotetuelta vaaditaan on vähintään hyvä ja toimiva yhteistyö laitteistovalmistajan kanssa, 

jonka omaan tuotetukeen SLO voisi nojata. Toisaalta Larox ostaa jo nyt tuotteet suoraan 

valmistajilta, joten tuotteet tai järjestelmä tulisi saada SLO:n kautta myös edullisempaan 

kokonaishintaan kuin suoraan valmistajalta tilaamalla. 

4.5 Tulevaisuus 

Kaikki haastatellut uskoivat, että Ethernet-kenttäväylät tulevat jatkossa yleistymään ja 

samoin tulee lisääntymään Ethernetin käyttö muissakin sovelluksissa kenttäväylien ohella. 

Näkemys oli että tuotannonhallinnan tiedonkeruuverkot, sekä Internet-yhteyden ja 

raportoinnin mahdollistava WLAN tulee olemaan yleinen sovelluskohde Ethernetille (tai 

on jo, mutta verkkoja tullaan rakentamaan lisääntyvässä määrin). Kenttäväylätasolla ei 

uskottu aivan niin suureen kasvuun ja menestykseen, mitä mediassa eri tutkimukset antaa 
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ymmärtää. Enemmänkin taustalla oli ajatus tasaisesta kasvusta kokemuksen ja tekniikan 

kehittymisen myötä. Ethernet-kenttäväylissä todettiin olevan vielä paljon tekemistä, ennen 

kuin ne voisivat syrjäyttää perinteiset kenttäväylät luotettavuuden ja toimintavarmuuden 

suhteen. Prosessiautomaation osalta todettiin, että alalla ei vallitse kovin suurta painetta 

uusien tekniikoiden käyttöönottoon, sillä Ethernetin tuomat hyödyt prosessiohjauksessa 

eivät ole lähellekään samaa luokkaa kuin koneautomaatiossa liikkeenohjauksineen. 

 

Mikä tekniikka kilpailevista protokollista voittaa onkin sitten jo hankalampi kysymys. 

Alun perin kenttäväylien tullessa markkinoille ongelmaksi muodostui monta kilpailevaa 

tekniikkaa ja laitevalmistajaa. Ethernet-kenttäväylien toivottiin ratkaisevan tämä ongelma 

ja tarjoavan universaalin kaikkien laitteiden kanssa yhteensopivan protokollan ja 

toiminnan. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan markkinoilla on useita eri 

Ethernet-tekniikkaan pohjautuvia protokollia jotka tarjoavat tiettyyn pisteeseen asti 

standardin Ethernet-pohjan, yhteensopivuuden laitteiden ja protokollien kesken, mutta 

lähestulkoon kaikissa on lopulta jouduttu tekemään erikoisratkaisuja determinististä 

käyttäytymistä vaativiin sovelluksiin. Nämä erikoisratkaisut tarkoittavat puolestaan 

erikoislaitteistoa, joka osaltaan romuttaa ajatuksen valmistajasta riippumattoman 

standardilaitteiston käytöstä ja tuotteiden suuresta saatavuudesta (esimerkiksi Profinet IRT 

ja EtherCAT). Jälleen ollaan siis tilanteessa, että osa laitteistovalmistajista tukee jotain 

tiettyä tekniikkaa ja toinen osa jotain toista tekniikkaa. Se mikä tekniikka tulee selviämään 

voittajana, on pitkälti kiinni markkinavoimista, jopa enemmän kuin itse teknisestä 

suorituskyvystä ja sovellusmahdollisuuksista. Tämän hetkisen tilanteen pohjalta voidaan 

todeta että Profinet on voimakas ehdokas tulevaisuuden kenttäväyläksi. Toisaalta 

EtherCAT ja sen huima suorituskyky voi johtaa suureenkin menestykseen. 

 

RFID, valvontakamerat, ilmastointi, valaistus ja muu tiedonkeruu integroituvat samaan 

tietoverkkoon entistä enemmän, aivan kuten toimisto- ja kotiautomaatiossakin. Näillä 

pyritään energiansäästöön ja toiminnan tehostamiseen, joka lopulta näkyy korkeampana 

kannattavuutena (tuotannon tehostumisena). Valaistuksen ja ilmastoinnin ohjaaminen 

tapahtuvat eri antureiden ja automatiikan avulla tarpeen mukaan. RFID:n avulla voidaan 

puolestaan valvoa, ettei tuotantotiloissa ole asiattomia ihmisiä. Jopa yksittäisten 

henkilöiden sijaintia voidaan seurata, mutta tällöin tulee jo eteen seurannan mielekkyys ja 
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yksityisyyden rajat. Samoin kysyntä erilaisille anturiverkoille ja tiedonkeruulle 

kenttätasolta on voimakkaasti kasvussa ja näyttelevät merkittävää roolia Ethernet-laitteiden 

sovelluskohteista. 

 

Ethernet on tullut jäädäkseen myös teollisuuteen, aivan kuten se aikoinaan mullisti 

toimisto- ja kotiverkot, sekä Internetin. Kilpailevat ratkaisut ovat yksinkertaisesti liian 

kalliita voidakseen kilpailla Ethernetin kanssa sovelluksissa, jotka Ethernet-tekniikalla on 

vain mahdollista toteuttaa. WWW-palvelimen avulla ohjattava tehdas on houkutteleva 

ratkaisu, joka mahdollistaa koneiden parametrisoinnin ja diagnostiikan etäkäyttönä verkon 

yli, sekä muun tuotannon valvonnan vaikka toiselta puolelta maapalloa. Näin tuotanto 

saadaan reagoimaan kysyntään entistä tehokkaammin ja logistiikkaa voidaan tehostaa 

entisestään. Osittain saadaan säästöjä myös työvoimakustannuksissa ja voidaan pysyä 

kilpailukykyisenä halvemman työvoiman maita vastaan. 

 

Tällä hetkellä Ethernet-kenttäväylien tutkimus on ehkä hieman liikaa keskittynyt 

reaaliaikavaateen ja deterministisen käyttäytymisen tavoittelemiseen tarkassa 

liikkeenohjauksessa ja koneautomaatiossa. Voi olla että jatkossa tekniikan soveltumiseen 

prosessiautomaation tarpeisiin on luvassa parannuksia, etenkin häiriönsietokyvyn 

lisäämiseksi, kun reaaliaikainen käyttäytyminen alkaa olla jo saavutettu virstanpylväs. 
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5 ETHERNET JA SLO 

SLO myy jo nykyisellään tiedonsiirtokaapeleita ja osin myös soveltuvia liittimiäkin. 

Varsinaiset verkon aktiivilaitteet, kuten anturit, I/O-laitteet, kytkimet, ohjausjärjestelmät ja 

teollisuus PC:t eivät ole kuuluneet SLO:n tuotteisiin. Periaatteessa SLO:lla olisi 

mahdollisuus pyrkiä kokonaisvaltaiseksi toimittajaksi, laajentamalla tuotteiston 

koskemaan, myös aktiivilaitteita, sekä laajentamalla liitinvalikoimaa varsinaisten 

teollisuuteen tarkoitettujen vesitiiviiden ja mekaanista rasitusta kestävien liittimien osalta. 

 

Ongelmaksi muodostuukin, mitä kaikkia laitteita tulisi valikoimaan ottaa. Tulisiko mennä 

jonkun tietyn laitemerkin taakse, ja myydä sen tuotteita, vai pitäisikö pyrkiä myymään 

useamman valmistajan keskeisimpiä tuotteita. Ensimmäinen vaihtoehto on varmasti 

tuotehallinnan kannalta helpompi, mutta toisaalta yhden valmistajan ja merkin taakse 

meneminen on melko iso riski, koska se voi vähentää potentiaalisen asiakaskunnan määrää 

huomattavasti.  

 

Jos ajattelemme, että mitä tuotteita myyntiin tulisi saada, niin ainakin verkon 

peruspalikoista tarvitaan kytkimiä, väylämuuntimia, välitinpalvelimia, reitittimiä, liittimet 

ja muut kaapelointitarvikkeet, sekä I/O-laitteita. Lisäksi muita tuotteita varsinaisen 

säätöverkon ulkopuolelta ovat WLAN-tukiasemat, mahdolliset Bluetooth-laitteet ja ehkäpä 

joitain RFID-laitteita. Mahdollisesti kysyntää löytyisi myös tyypillisimmille mitta-

antureille. 

 

Itse tuotteiden lisäksi tulee tarkkaan pohtia, mitä tekniikkaa laitteiden pitää tukea. 

Valitaanko Profinet-, Ethernet/IP- vai EtherCAT-järjestelmään sopiva laitteisto. Osittain 

tämä kysymys menee päällekkäin valmistajan ja merkin kanssa, sillä usein yhden 

valmistajan tuotteet tukee yhtä yllämainituista tekniikoista. Jälleen on tietenkin 

mahdollisuus ottaa eri protokollia tukevia laitteita tuotteistoon, mutta jälleen tuotehallinta 

ja myynnin tarkka kohdentaminen jollekin asiakasryhmälle vaikeutuu. 

 

Yleisesti ottaen koko kakku on liian suuri pala, ja siksi tuotteissa pitää keskittyä 

pääasiakaskunnan tarpeiden mukaiseen tuotteistoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
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eri toimialoilla ja jopa saman konsernin eri tuotantoyksiköillä on käytössää usein hyvin 

kirjava laitekanta, joka periaatteessa vaikeuttaa tilannetta entisestään, mikäli ajatuksena on 

mennä yhden valmistajan taakse. Toisaalta kuitenkin yhdellä selkeällä tuotteella ja 

merkillä sekä hyvällä markkinoinnilla voidaan päästä hyviinkin tuloksiin, mikäli valmistaja 

on yleisesti hyväksi koettu ja tuotteet voidaan toimittaa kilpailukykyiseen hintaan. 

 

Näihin kysymyksiin vastaaminen vaatii syvempää analyysiä toisaalta asiakkaiden tarpeista 

ja toisaalta tarkempaa tietoa laitteistovalmistajien kiinnostuksesta satsata yhteistyöhön ja 

tukkurin käyttämiseen. SLO:n omien voimavarojen riittävyyttä ja mahdollisuuksia 

automaatiotuotteiden myyntiin sen sijaan voimme kartoittaa erilaisten apumenetelmien 

avulla kuten esimerkiksi SWOT-analyysillä, johon perehdymme seuraavissa kappaleissa. 

5.1 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on Boston Consulting 

Groupin 1970-luvulla kehittämä malli, jota käytetään mm. oppimisen tai ongelmien 

tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Se on hyödyllinen ja yksinkertainen 

työkalu hankkeiden ja projektien suunnittelussa niin yksittäiselle ihmiselle, kuin myös 

yrityksille ja yhteisölle. Tavallisesti SWOT-analyysissä kirjataan ylös omat vahvuudet ja 

heikkoudet, sekä aloitettavan toiminnan suomat mahdollisuudet ja uhat. Listatut asiat 

sijoitetaan yhteen laatikkoon, joka on jaettu neljään osaan siten, että kielteiset asiat ovat 

oikealla ja myönteiset asiat vasemmalla. Yläpuoli kuvaa nykytilaa ja sisäisiä asioita, kun 

alaosa vastaavasti kuvaa tulevaisuutta, sekä ulkoisia itsestä riippumattomia asioita. 

Taulukossa 9 on esimerkkinä diplomityötä tekevän opiskelijan henkilökohtainen SWOT 

analyysi diplomityöstä ja sen toteuttamisesta [19]. 

 

Taulukko 9. Esimerkki SWOT-analyysistä diplomityöntekijälle. 

Vahvuudet Heikkoudet 
- Ahkeruus 
- Hyvä motivaatio 
- Tehokkuus 
- Riittävä tietotaito 

- Asian riittävä rajaaminen 
- Toiminnan suunnitelmallisuus 
- Asiaan liittyvän byrokratian hoitaminen ajallaan 

Mahdollisuudet Uhat 
- Valmistuminen 
- Työelämään siirtyminen 
- Taloudellisen aseman paraneminen 

- Työn valmistumisen venyminen 
- Ajautuminen muihin työtehtäviin 
- Työn hylkäys riittämättömänä arvosteluvaiheessa 
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Analyysin pohjalta suunnitellaan toimintasuunnitelma, jolla tavoitteisiin voisi olla 

mahdollista päästä. Pyrkimyksenä on tietenkin luoda keinot, joilla uhat voidaan minimoida 

ja mahdollisuudet saadaan maksimoitua. Kun vahvuudet ja heikkoudet on listattu ylös 

selkeästi, on helpompi ottaa toiminnassa huomioon mahdollisimman tehokas vahvuuksien 

hyödyntäminen ja pyrkimys eliminoimaan heikkouksia. 

 

Vaikka analyysi olisikin tehty, joskus ei siitä saada kaikkea hyötyä irti. Tämä johtuu usein 

siitä, että analyysin pohjalta ei ole tehty, tai ei ole osattu tehdä selkeää 

toimintasuunnitelmaa. SWOT-analyysistä on siksi myös olemassa laajennettu versio, jossa 

analyysiin on sisällytetty neljä ylimääräistä kenttää lisää. Näissä kentissä yhdistetään 

asioita alkuperäisistä neljästä kentästä kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta 

toimintasuunnitelman laatiminen helpottuu, ja asiat tulee varmemmin kunnolla mietityksi.  

Taulukossa 10 on esimerkkinä Yritys Teknologia Oy:n laajennettu SWOT-analyysi. Tämä 

fiktiivinen yritys valmistaa asumista helpottavia ja asumisturvallisuuteen liittyviä 

teknologialan tuotteita kuluttajille [20]. 

 

Taulukko 10. Esimerkkiyritys Teknologia Oy:n laajennettu SWOT-analyysi [20]. 

1. S Vahvuudet 2. W Heikkoudet 

 
SISÄISET 

ULKOISET 

- Vahva teknologinen osaaminen 
- Hyvin toimiva 
tuotantojärjestelmä 
- Vahva tuotekehitys 

- Myyntityön osaaminen ja 
resurssit 
- Heikot yhteydet ulkomaisiin 
kauppaketjuihin 
- Hitaus tuotteiden uusien 
käyttökohteiden omaksumisessa 

3. O Mahdollisuudet 5. S+O Menestystekijät 6. O+W Heikkoudet 
vahvuuksiksi 

- Yrityksen teknologian käytön 
laajentuminen kuluttajien 
keskuudessa 
- Väestön ikääntyminen 
- Uudet rakentamisen määräykset  

- Tuotteiden laajenevat 
käyttökohteet 
- Tehokkaan tuotannon kilpailuetu 

- Myyntikoulutus ja panostus 
rekrytointiin 
- Myynnin uudelleensuuntaus ja 
käyttökohteiden tärkeysjärjestys 
- Paikallisen jakelijan käyttö 
ulkomailla 

4. T Uhat 7. S+T Uhat vahvuuksiksi 8. T+W Mahdolliset 
kriisitilanteet 

- Uudet kilpailevat teknologiat 
- Lainsäädännön tai viranomaisten 
määräysten muuttuminen 

- Uusien teknologioiden 
kehittäminen itse tai hankkiminen 
käyttöön muutoin 
- Viranomaisyhteydenpito ja 
vaikuttaminen viranomaisiin 

- Määräysten muuttuminen 
pakottaa laajaan toiminnan 
uudelleen kohdentamiseen tai 
tuotteiden muuttamiseen 
- Uusi käyttökohde teknologialle, 
jos kilpailevat uhkaavat syrjäyttää 
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5.2 SWOT-analyysi Ethernet-laitteista SLO:lle 

SLO:lle laadittiin oma SWOT-analyysi, jossa tavoitteena on analysoida myynnin 

laajentamista Ethernet-verkkolaitteiden osalta. Aluksi kartoitimme omia vahvuuksia ja 

heikkouksia Ethernet-laitteiden suhteen. Seuraavaksi kirjasimme ylös toiminnan 

mahdollisesti mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkakuvia asioista jotka voivat mennä 

pieleen. SWOT-analyysin tekeminen aloitettiin alla olevasta perinteisestä mallista 

(taulukko 11). 

 

Taulukko 11. Perinteinen SWOT-analyysi SLO:lle teollisuuden Ethernet-laitteista. 

Vahvuudet Heikkoudet 
- Tehokas logistiikka 
- Hyvä myyntiverkosto 
- Paljon valmiita kontakteja laitevalmistajiin, sekä 
potentiaalisiin asiakkaisiin 
- Mahdollisuus maahantuontiin 
- Markkinajohtajuusasema sähkötarvikkeiden 
myynnissä Suomessa sekä Euroopassa; valmiiksi 
tunnettu yritys 
- Mahdollisuus suuriin ostoihin, ja siten halvempaan 
myyntihintaan 
- Valmiudet suuriin toimituksiin ympäri Suomea 

- Tietotaidon puute asiakastuen osalta 
- Ei koulutettuja myyjiä laitteille 
- Asennuksia tekevien yhteistyökumppanien puute 
- Markkinointisuunnitelman puute 
- Tähän asti automaatiotuotteiden valikoimaan 
ottaminen ollut "hakuammuntaa" 
- Tuotteiden kysyntää ei ole kartoitettu 
järjestelmällisesti 
- Laitteita valmistavien yhteistyökumppaneiden 
puute 

Mahdollisuudet Uhat 
- Kokonaisvaltaisempi palvelu teollisuusasiakkaille 
- Mahdollisuus osittain täysin uuteen asiakaskuntaan 
- Taloudellinen hyöty ja liikevaihdon kasvattaminen 
- Tulevaisuuden ala, joka on suuren kehittämistyön 
alla ja tulee varmasti kasvamaan entisestään 
- Laajentuminen, ajassa pysyminen ja uuden 
tekniikan tukeminen alusta pitäen 
- Profiilin nostaminen teollisuuden silmissä 
- Kilpailuetu myös nykyisiin kilpailijoihin 
kokonaisvaltaisen tuotteiston avulla, sillä 
sähkötekniikka ja automaatio ovat usein samojen 
yritysten toimenkuvaa 

- Laitevalmistajien yhteistyöhaluttomuus 
- Asiakkaiden vaatimukset tuotetuelle liian suuret 
- Muiden toimijoiden aiheuttama kilpailu 
- Laitteista saatavan katteen ja menekin 
riittämättömyys kannattavaan toimintaan 
- Laitteiden varastoinnin tuottama tappio, mikäli ne 
eivät mene kaupaksi 
- Väärän tuotevalikoiman valinta, joko siten että se 
on väärään tekniikkaan perustuva tai siten, että 
laitteistovalmistajat ei ole riittävän tunnettuja tai 
laitteet huonolaatuisia 

 

Taulukosta 11 näemme suurimmat mahdollisuudet ja toisaalta myös uhat, joita teollisuus-

Ethernet tuotteiden myyntiin ottaminen laajemmassa mittakaavassa voisi SLO:lle tuoda 

tulleessaan. Jotta voisimme hyödyntää täysin kaikkia vahvuuksia ja koettaa niiden avulla 

kompensoida, tai jopa poistaa osan heikkouksista on laadittava selkeä toimintasuunnitelma, 

jota noudattamalla voimme maksimoida mahdollisuudet ja minimoida uhkakuvat. 

Lähemmäksi konkreettisia toimenpiteitä päästään parhaiten jatkamalla analyysiä 

laajennetun mallin mukaiseksi. Taulukossa 12 on laajennettu analyysi, jossa jo listattuja 

asioita yhdistetään toimintaa kuvaaviksi kokonaisuuksiksi. 
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Taulukko 12. Laajennettu  SWOT-analyysi SLO:lle teollisuuden Ethernet-laitteista. 

1. S Vahvuudet 2. W Heikkoudet  
 
 
 
 
 

 
SISÄISET 

ULKOISET 

- Tehokas logistiikka 
- Hyvä myyntiverkosto 
- Paljon valmiita kontakteja 
laitevalmistajiin, sekä 
potentiaalisiin asiakkaisiin 
- Mahdollisuus maahantuontiin 
- Markkinajohtajuusasema 
sähkötarvikkeiden myynnissä 
Suomessa sekä Euroopassa;  
valmiiksi tunnettu yritys 
- Mahdollisuus suuriin ostoihin, ja 
siten halvempaan myyntihintaan 
- Valmiudet suuriinkin 
toimituksiin ympäri Suomea 

- Tietotaidon puute asiakastuen 
osalta 
- Ei koulutettuja myyjiä laitteille 
- Asennuksia tekevien 
yhteistyökumppanien puute 
- Markkinointisuunnitelman puute 
- Tähän asti automaatiotuotteiden 
valikoimaan ottaminen ollut 
"hakuammuntaa" 

3. O Mahdollisuudet 5. S+O Menestystekijät 6. O+W Heikkoudet 
vahvuuksiksi 

- Kokonaisvaltaisempi palvelu 
teollisuusasiakkaille 
- Mahdollisuus osittain täysin 
uuteen asiakaskuntaan 
- Taloudellinen hyöty ja 
liikevaihdon kasvattaminen 
- Näkyvämpi toimiala, 
perinteiseen sähköalaan verrattuna 
- Tulevaisuuden ala, joka on 
suuren kehittämistyön alla ja tulee 
varmasti kasvamaan entisestään 
- Profiilin nostaminen teollisuuden 
silmissä 
- Kilpailuetu myös nykyisiin 
kilpailijoihin kokonaisvaltaisen 
tuotteiston avulla, sillä 
sähkötekniikka ja automaatio ovat 
usein samojen yritysten 
toimenkuvaa 

- Tehokas logistiikka, yhdistettynä 
kokonaisvaltaiseen tuoteryhmään  
- Uuden potentiaalisen 
asiakaskunnan mielenkiinnon 
herättäminen, hyvän 
myyntiverkoston ja ennestään 
tunnetun nimen avulla 
- Kilpailukykyinen hinta suurien 
ostojen ja kokonaisvaltaisten 
toimitusten avulla 
- Näkyvyyden kasvu näkyy myös 
muussa liiketoiminnassa 
- Tehokas palvelumalli, sekä 
uusien investointien suhteen ja 
ylläpidon tarpeisiin; mahdollisuus 
perille toimitukseen tai noutoon 
myyntikonttorista 

- Tietotaidon lisääminen 
vähitellen ja laitteistovalmistajan 
kanssa yhteistyön tekeminen, sekä 
henkilökunnan kouluttaminen 
- Asennuksia tekevien 
kumppaneiden etsiminen 
nykyisistä urakoitsija asiakkaista 
- Järjestelmällinen selvitys 
tarvittavista tuotteista riittävän 
laajalta asiakaspohjalta 
- Selkeä markkinointi uusista 
tuotteista, sekä vanhoille, että 
mahdollisille uusille asiakkaille 

4. T Uhat 7. S+T Uhat vahvuuksiksi 8. T+W Mahdolliset 
kriisitilanteet 

- Laitevalmistajien 
yhteistyöhaluttomuus 
- Asiakkaiden vaatimukset 
tuotetuelle 
- Muiden toimijoiden aiheuttama 
kilpailu 
- Laitteista saatavan katteen ja 
menekin riittämättömyys 
kannattavaan toimintaan 
- Laitteiden varastoinnin tuottama 
tappio, mikäli ne eivät mene 
kaupaksi 
- Väärän tuotevalikoiman valinta, 
joko siten, että se on väärään 
tekniikkaan perustuva tai siten, 
että laitteistovalmistaja ei ole 
riittävän tunnettu tai laitteet 
huonolaatuisia 

- Tukeutuminen yhteistyössä 
laitevalmistajiin, jotka tekevät 
myös nykyisin hyllyssä olevia 
sähkötarvikkeita 
- Tuotetuen vaatimuksiin 
vastaaminen laitevalmistajan 
kanssa yhdessä selkeällä 
toimintaperiaatteella 
 - Menekin arviointi 
laitevalmistajan kanssa yhdessä 
- Tehokas markkinointi ja hyvä 
myyntiverkosto apuna laitteiden 
menekin lisäämiseksi 
- Harkittu tuotevalikoiman valinta 
asiakkaita kuuntelemalla 
- Kilpailijoiden kartoittaminen ja 
suunnitelmallinen erottuminen 
joukosta omaksi eduksi 

- Markkinoille tulevat uudet 
tehokkaammat tekniikat 
- Markkinoinnin epäonnistuminen 
tai väärin kohdentaminen 
- Kateprosentin jääminen liian 
pieneksi kovan kilpailun vuoksi 
- Liian suuret satsaukset liian 
nopeasti voivat johtaa siihen, että 
toiminta on todettu 
kannattamattomaksi ennen kuin 
tekniikka on saanut vakaan 
aseman ja kysyntää teollisuuden 
keskuudessa 
- Uuden lupaavan tekniikan 
(EtherCAT) mukana tulee aina 
riski, että se ei välttämättä 
menesty, vaikka se olisi kuinka 
ylivoimainen tekniikaltaan 



 

-89- 

SWOT-analyysin avulla voimme helpottaa tarvittavien toimenpiteiden hahmottamista, kun 

tavoitteena on asema merkittävänä  teollisuuden Ethernet-laitteiden tavarantoimittajana 

seuraavan viidestä kymmeneen vuoden aikavälillä. Kuten analyysistä havaitaan on 

tietotaidon kartuttaminen välttämätöntä siten, että talosta löytyy ainakin muutama 

automaatioammattilainen, jotka pystyvät tarvittaessa vastaamaan asiakkaan kysymyksiin 

tai ainakin hankkimaan oleellista tietoa asiakkaalle tarpeen mukaan. 

 

Varsinaiseen toimintatapaan ei mitään radikaaleja muutoksia tarvita, sillä haastattelujen 

perusteella eri yritykset ovat hyvin tyytyväisiä SLO:n yleiseen toimintamalliin ja 

toimitusvarmuuteen sähkötarvikkeiden osalta. Yleisesti ei nähdä mitään estettä sille, 

etteikö sama toimintamalli toimisi myös automaatiolaitteissa. Myyntiin otettavien 

tuotteiden valinta on ehkä haastavin vaihe, sillä eri kilpaileviin tekniikoihin perustuvia 

laitteita ja laitteistovalmistajia on paljon. Se mikä tekniikkaa tulee tulevaisuudessa olemaan 

johtava, on vielä avoinna. Vahvin ehdokas tällä hetkellä on ehkä Profinet, mutta odotukset 

vielä melko tuoreen EtherCAT:in suhteen ovat myös korkealla. ModBus on tällä hetkellä 

yleisin, mutta ei todennäköisesti sellaisenaan pysty tulevaisuudessa vastaamaan kilpailuun, 

ellei sen suorituskykyä saada parannettua huomattavasti lähitulevaisuudessa. Ethernet/IP:tä 

ei pidä myöskään unohtaa, sillä sen kustannustehokkuus (standardilaitteet, 

ohjelmistopohjainen) ja käyttömahdollisuudet ovat houkuttelevat prosessiautomaatiossa, 

etenkin kun vaatimukset deterministisyydelle ja reaaliaikaisuudelle ovat kohtuulliset. 

 

Tuotteiden valintaan vaikuttaa tietenkin myös se mitkä laitteistovalmistajat ovat halukkaita 

tiiviiseen yhteistyöhön, johon taas vaikuttaa valmistajien olemassa olevat sopimukset ja 

toimintamallit. Osa laitteistovalmistajista ei välttämättä halua käyttää tukkuria, vaan 

tukeutuu omaan myyntiverkostoonsa. Tässä kohtaa voidaan mainita, että esimerkiksi 

Siemensillä on omat jälleenmyyjänsä ja samoin monella muulla suurella laitevalmistajalla. 

Beckhoff:in EtherCAT laitteiden myynti suomessa on täysin heidän omissa käsissään 

kolmen Etelä-Suomessa sijaitsevan toimipisteen varassa. Heillä ei siis ole kattavaa 

jälleenmyyntiverkostoa, joten esimerkiksi Beckhoff voisi olla potentiaalinen 

yhteistyökumppani. Samoin on monta muuta pienempää laitevalmistajaa, jotka ovat 

varmasti kiinnostuneita kattavasta jälleenmyyntiketjusta, joka SLO:lla on tarjota. 
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Markkinointi tulee kohdentaa oikein, eli toisinsanoin pääkohderyhmä tulisi olla 

teollisuuden automaatiosta vastaavat insinöörit, jotka yleisesti ottaen sanelevat mistä ja 

mitä hankitaan. Urakointiliikkeet harvemmin päättävät tehtävistä hankinnoista, ja ovat 

kaapeloinnin osalta jo nyt SLO:n asiakkaita joten ne ostaisivat todennäköisesti laitteetkin 

SLO:n kautta, mikäli se olisi vain mahdollista. Suunnittelutoimistot tekevät pääasiassa 

työnsä asiakkaan antamien linjausten mukaan, joten niiden vaikutus laitteistohankintaan on 

minimaalinen. Automaatiotalot, jotka toimittavat järjestelmiä asennuksineen, puolestaan 

toimivat yleensä jonkin valmistajan laitteistojen maahantuojia, ja hankkivat tavarat siten 

suoraan valmistajalta. 

 

SLO:n kilpailuvaltti voisikin olla useamman valmistajan laitteiden myynti. Tällöin 

johonkin tiettyyn valmistajaan sidottu järjestelmätoimittaja ei välttämättä ole järkevä 

ratkaisu teollisuuden kannalta, mikäli kyseessä on kohde, jonka asennukset asiakas pystyy 

tekemään itse, tai käyttämällä paikallista pienempää asennusliikettä. Samoin ylläpidon 

tarpeisiin voidaan vastata monipuolisesti teollisuuden alasta riippumatta. Yhden ja saman 

laitteistovalmistajan tuotteiden taakse asettuminen on tietysti tuotetuen ja tuotehallinnan 

kannalta helpompaa, mutta toisaalta se on tietoinen riski, koska eri teollisuuden alat 

käyttävät usein eri laitevalmistajia. Yhteen valmistajaan sitoutuminen siis voi kaventaa 

potentiaalista asiakaskuntaa liikaa. Toisaalta onnistuneella markkinoilla ja laadukkailla 

tuotteilla on olemassa mahdollisuus, että kyseisen laitteistovalmistajan laitteiden suosiota 

ja menekkiä voidaan kasvattaa. 

 5.3 Yhteenveto SWOT-analyysistä 

Yhteenvetona SWOT-analyysin pohjalta voidaan summata muutamia toimenpiteitä, jotka 

vähintään tulisi toteuttaa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 

� Laitteistovalmistajan/valmistajien valitseminen ja neuvotteleminen yhteistyöstä, 

sekä mahdollisen menekin tarkempi arviointi 

o Kartoitus kohdeasiakkaiden käyttämistä laitteistovalmistajista ja tekniikasta 

o Valmistajan tuotteiden monipuolisuus ja sovelluskohteet 

� Uusien tuotteiden kohdennettu markkinointi 

o Kohderyhmä teollisuuden automaatiosta vastaavat insinöörit 
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o Kilpailuetuna kokonaisvaltainen tavarantoimitus valtakunnallisesti sekä 

automaatio-, että sähkötarvikkeiden osalta 

o Mahdolliset ostosopimukset konsernien kanssa 

� Myyntihenkilöstön kouluttaminen ja tarvittaessa rekrytointi 

o Tuotetuessa myös yhteistyötä laitevalmistajan kanssa 

o Yhteistyö asennusliikkeiden kanssa 

� Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen asennusliikkeiden kanssa 

o Asiakkaan näkökulmasta mahdollisuus vastaavaan avaimet käteen 

toimitukseen kuten järjestelmätoimittajien kautta toimittaessa 

� Tuotteiden hinta 

o Pitäisi pystyä pitämään kilpailukykyisenä 

o Kaapelointi ja kokonaisvaltainen toimittaminen sähkötarvikkeista lähitien 

voisi ehkä mahdollistaa kilpailukykyisen kokonaispaketin 

� Alan kehityksen aktiivinen seuraaminen ja muutoksiin reagointi 

o Uutta tekniikkaa ja tuotteita tulee markkinoille jatkuvasti 

o Ethernet-kenttäväylien kilpailutilanteen seuraaminen 

� SWOT-analyysin ajoittainen uusiminen ja päivittäminen, jolloin varmistetaan että 

tyhjäkäyntiä ei ole, ja että olemassa olevia vahvuuksia hyödynnetään aktiivisesti ja, 

että heikkouksia ja takaiskuja varten on varauduttu 

 

Uuden tuoteryhmän myynnin käynnistäminen pitää tapahtua suunnitellusti ja hallitusti. Eri 

automaatiolaitteiden valikoimaan ottaminen tai valikoimasta pois jättäminen pitää tapahtua 

keskitetysti muutaman ihmisen toimesta, joiden tulee olla perillä markkinoilla vallitsevasta 

tilanteesta, sekä heillä tulee olla monipuolinen näkemys alaan. Tällöin ei tuotteisto ei pääse 

rönsyämään ja kokonaiskuva säilyy, eikä ”hakuammuntaa” pääse tapahtumaan. Monesti eri 

yrityksissä automaation parissa työskentelevät ihmiset ovat juuttuneet yhteen ja samaan 

laitevalmistajaan ja tekniikkaan, eivätkä edes välttämättä osaa ajatella, että mahdollisesti 

kilpaileva laite tai tekniikka voisi olla parempi. Tukkurin näkökulmasta tällaiseen ei ole 

varaa, vaan on kyettävä pitämään silmät auki myös niiden tuotteiden osalta, joita ei sillä 

hetkellä omassa tuotevalikoimassa ole. Mikäli joku uusi tuote markkinoille tulee ja se 

tuntuu tarjoavan jotain uutta ja innovatiivista ratkaisua, tulee tällaiset osata huomioida ja 
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tarpeen niin vaatiessa reagoida ottamalla tuote myyntiin, ennen kuin valmistaja kerkeää 

tekemään sopimuksen jonkun muun jälleenmyyjän kanssa. 

 

Edellisen kappaleen hallittu tuotannon aloittaminen voisi tarkoittaa esimerkiksi aiemmin 

mainittujen kohtien määrätietoista askelmaista toteuttamista. Toiminnan aloituksen 

yhteydessä on syytä tarkastaa SWOT-analyysia säännöllisesti, mikäli sieltä on jäänyt alun 

perin jotain huomaamatta, tai että sen pohjalta tehtyyn toimintasuunnitelmaan on jäänyt 

aukkoja. Kun myyntityö on saatu käyntiin ja toiminta aloitettua, tulee asiaa tarkastella 

uudestaan ja todeta, missä asioissa on onnistuttu ja missä ei. Mitkä ovat vahvuudet, 

heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat nyt, sekä onko ne mahdollisesti muuttuneet aiemmasta 

analyysista? Tarpeen vaatiessa tällöin tulee tehdä uusia analyysejä toiminnasta, sekä 

koettaa tehdä niiden pohjalta kehityssuunnitelmia eteenpäin toiminnan tehostamista varten. 

Tällöin varmasti on olemassa jo tarkempaa kokemuspohjaista tietoa laitteiston menekistä 

vuositasolla, sekä hinnoista ja kateprosenteista joilla laitteita saadaan kaupaksi. 

 

Mitään poppakonstia ei ole ja kilpailu on varmasti kovaa, eikä uudella toimijalla 

välttämättä ole heti kannatusta asiakkaiden keskuudessa. Toisaalta asiakkaat varmasti 

ottavat ilomielin vastaan uuden tavarantoimittajan alalle, koska se tietää kovempaa 

kilpailua, ja ehkä jopa halvempia hintoja. Se riittääkö kate ja menekki kannattavaan 

toimintaan on vaikea kysymys, johon ei lopullista varmaa vastausta saa kuin kokeilemalla. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn lopputuloksena voidaan todeta, että teknisesti mielenkiintoisin Ethernet-

kenttäväylätekniikka on varmasti EtherCAT. Taloudellisesti kuitenkin johtava tekniikka on 

Profinet, ja sen uskotaan olevan jatkossakin vahva kilpailija eri tekniikoiden välillä. 

Profinet on luotettavasti toimiva järjestelmä, jossa on hyvä yhteensopivuus muiden 

järjestelmien kanssa, sekä lisäksi sen taustajoukoissa on paljon suuria laitevalmistajia. 

EtherCAT on uusi tekniikka, jonka yleistyminen tulee riippumaan suuresti sen taustalla 

olevan organisaation onnistumisesta markkinoinnissa. Osaltaan Suomessa eron laitteiden 

tunnettavuudessa selittää myös se, että Profinet-laitteita valmistaa useampi valmistaja, 

joilla on myös valtakunnallisesti kattava jälleenmyyntiverkosto. EtherCAT-tekniikka 

Suomessa on puolestaan täysin Beckhoffin oman myynnin varassa. Beckhoffilla on 

Suomessa kolme toimipistettä, jotka sijaitsevat Hyvinkäällä, Seinäjoella ja Tampereella. 

On selvää että Suomen markkinoilla EtherCAT on täten altavastaaja, koska Profinet-

jälleenmyynti on laajalle levinnyttä, sekä Profinet-tekniikka on läheistä sukua ennestään jo 

todella suositulle Profibus-kenttäväylälle. Näin samat laitevalmistajat, jotka aiemmin ovat 

myyneet Profibus-järjestelmiä, myyvät nyt Profinet-järjestelmiä. Maailmanlaajuisesti 

ajatellen EtherCAT on kuitenkin suuri ja varteenotettava kilpailija Profinet-järjestelmille, 

sillä sen taustajoukkoihin kuuluu kuitenkin maailman suurin Ethernet-kenttäväyliin 

erikoistunut yritysyhteisö. EtherCAT:in yhteensopivuus muiden kenttäväylien kanssa on 

laitteistovalmistajan mukaan myös taattu väylämuuntimien avulla, joten ainakaan teoriassa 

yhteensopivuus jo olemassa olevien järjestelmien kanssa pitäisi olla olemassa. 

 

Nämä yllämainitut kaksi tekniikkaa ovat siis järjestelmiä, joiden suorituskyky 

deterministisyyden ja reaaliaikaisuuden suhteen riittää hyvin vaativiinkin sovelluksiin. 

Prosessiautomaation tarpeita ajatellessa varteenotettavia vaihtoehtoja ovat vielä 

Ethernet/IP, joka perustuu täysin standardi Ethernet-laitteiden käyttöön. Lisäksi 

käyttämällä PTP-laitteita, voidaan sen sovellusaluetta laajentaa vaativampaankin käyttöön. 

Yleisesti ajatellen kuitenkin SLO:n toiminnan kannalta pitäisin järkevimpänä ratkaisuna 

keskittyä Profinet- ja EtherCAT-tuotteisiin tai mennä täysin jommankumman tekniikan ja 

sitä tukevien laitteistovalmistajien taakse. Profinet-tekniikan huono puoli SLO:n kannalta 

on se että, tällöin tulisi myydä myös Profubus tuotteita, sillä suurin osa Profinet-verkoista 
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koostuu, sekä Profinet-tekniikalla toimivasta osasta ja Profibus-tekniikalla toimivasta 

osasta. Ei voida myydä vain teollisuus-Ethernet osaa, vaan tuotteiden pitää kattaa toimiva 

verkkoratkaisu. 

 

Kenttäväylien ulkopuolella, ylemmän tason verkoista puhuttaessa, Ethernet on jo 

vakiinnuttanut asemansa ja on johtava tekniikka tiedonsiirrossa. Laitteistoa 

kenttäväyläsovellusten ulkopuolelle on runsaasti saatavilla ja useilta eri laitevalmistajilta. 

Tekniikka on hyvin keskenään yhteensopivaa, sillä kyse on standardista Ethernet-

tekniikasta, joka on vain valmistettu ja koteloitu siten, että se kestää teollisuuden käytössä 

vallitsevia ympäristöolosuhteita.  Näiden sovellusten käyttäminen ja Ethernet-verkon 

hyödyntäminen muuhunkin kuin automaatioon on jatkuvasti lisääntymässä, joten myös 

nämä laitteet muodostavat otollisen maaperän liiketoiminnalle kenttäväylien lisäksi. 

 

SLO:n näkökulmasta Ethernet-aktiivilaitteiden kohdalla suurimmaksi ongelmaksi nousee 

riittävän menekin takaamisen lisäksi ammattitaitoinen tuotetuki. Vähimmäisvaatimus olisi 

valtakunnallinen puhelintuki, jossa aina ammattitaitoinen ihminen vastaa asiakkaiden 

kyselyihin, sekä osaa tarjota oikeita tuotteita oikeanlaiseen sovelluskohteeseen. Tämän 

toteuttaminen vaatisi tukihenkilöiltä tuotteiden hyvää tuntemusta, sekä mielellään 

käytännön kokemusta alasta. Lisäksi laitteistovalmistajan/valmistajien kanssa tulisi tehdä 

tiivistä yhteistyötä, jonka avulla voidaan varmistaa henkilökunnan ammattitaidon ajan 

tasalla pysyminen, uusien tekniikoiden, sekä laitteiden osalta. 

 

Tutkimustietoa Suomen mittakaavassa teollisuuden Ethernet-tekniikan käyttämisestä ja 

hyödyntämisestä ei juuri ole, ja siten tarkempi menekin arvioiminen on hyvin vaikeaa. 

Jotta menekistä saataisiin edes hivenen luotettava arvio, tulisi tehdä laaja valtakunnallinen 

kysely teollisuuden keskuudessa. Tällaisen kyselyn tekeminen ja toteuttaminen on kallista, 

aikavievää, sekä siitä saatavan tiedon luotettavuuden arviointi etukäteen on hyvin vaikeaa. 

Tulokset riippuvat voimakkaasti vastausinnokkuudesta, joka ei kiireisillä ihmisillä ole 

kovin suuri, mikäli jotain porkkanaa vastaamiselle ei ole asetettu. Tämän työn 

haastattelujen perusteella menekistä voidaan sanoa, että muutaman vuoden välein isommat 

tehtaat tekevät suuria investointeja, joissa laitteiston menekki ja hinta on taloudellisesti 

hyvinkin merkittävää, mutta vastaavasti ylläpidon tarpeisiin investointien välillä menee 
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laitteita melko vähän. Laitteet ovat yleisesti hyvin kestäviä ja siten varsinaisia laitevikoja 

on melko harvoin. Paikallisia pieniä modernisointeja tehdään aika-ajoin, jolloin muutamia 

laitteistoja vaihdetaan uusiin. Yleensä tällaiset työt aiheuttavat suurimman osan 

niinisanotusta ylläpidon menekistä. 

 

Työn pohjalta SLO:lle voisi olla hyvä ratkaisu vuoden tai kahden mittainen kokeilu 

paikallisesti yksittäisessä tai alueellisesti muutamassa myyntikonttorissa, jossa on 

suhteessa paljon teollisuusasiakkaita. Tällöin voidaan kokeilla tuotteiden kysyntää, 

menekkiä ja yhteistyön toimivuutta, sekä valmistajien, että asiakkaiden kesken. Mikäli 

tulos on positiivinen ja laitteille on kysyntää, voidaan toimintaa laajentaa valtakunnalliselle 

tasolle ja hyödyntää jo valmiiksi kertynyttä tietotaitoa suuremman volyymin myyntiin ja 

toimintaan. Myyntiin tulisi ottaa ainakin Profinet-tekniikkaan perustuvaa laitteistoa, sekä 

mahdollisesti EtherCAT-laitteistoa. 

 

 Lopuksi mainittakoon, että haastattelujen lomassa ja monessa eri keskustelussa työn 

aikana nousi esiin ajatus, että varsinaisten teollisuus-Ethernet verkkojen lisäksi tai jopa 

niiden sijasta, Ethernet-kotiautomaatioverkot voisivat olla hyvin tuottoisa ja toimiva 

tuoteryhmä SLO:lle. Se ei kuitenkaan kuulu tämän työn aihepiiriin, ja siten siihen ei tässä 

työssä tämän suuremmin oteta kantaa. 
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  Liite I  

  

  

BLUETOOTH PROFIILEJA 

Taulukkoon on kerätty 26 eri sovelluksessa käytettävää Bluetooth profiilia [3]. 

Lyhenne Profiilin nimi Sovellus 

A2DP 
Advanced Audio Distribution 
Profile 

Äänen siirto 

AVRCP 
Audio Video Remote Control 
Profile 

Äänen/videon kauko-ohjaus 

BIP Basic Imaging Profile Kuvien siirto 

BPP Basic Printing Profile Tulostaminen 

CIP Common ISDN Profile ISDN yhteys 

CTP Cordless Telephony Profile Langaton puhelin 

DUN Dial-Up Networking Profile Internet 

ESDP 
Extended Service Discovery 
Profile 

Laitteiden etsintä 

FAXP Fax Profile FAX 

FTP File Transfer Profile Tiedoston siirto 

GAP Generic Access Profile Käyttöoikeuksien hallinta 

GAVDPO Generic AV Distribution Profile Ääni/video lähetys 

GOEDP Generic Object Exchange Profile 
Tietueiden vaihtaminen laitteiden 
välillä 

HCRP 
Harcopy Cable Replacement 
Profile 

Tulostamisessa käytetty sovellus 

Headset Headset Profile Langattomat kuulokkeet 

HFP Hands Free Profile Hands Free laitteet 

HID Human Interface Design Profile 
Sisääntulo, vaikkapa 
näppäimistöltä 

INTP Intercom Profile Radiopuhelinkäyttö 

LAP 
LAN Access Profile (Ei käytetä 
enää v 1.2 uudemmissa laitteissa) 

LAN yhteyden muodostaminen 
Bluetoothin läpi 

OPP Object Push Profile 
Osoitteen/päivämäärän vaihto 
laitteiden välillä 

PAN Personal Area Networking Profile Verkkoyhteyden muodostaminen 

SAP SIM Access Profile SIM kortin lukeminen 

SDAP Service Discovery Profile Laitteiden paikantaminen 

SPP Serial Port Profile Sarjamuotoinen lähetys 

Sync Synchronization Profile 
Tietojen synkronointi laitteiden 
välillä 
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ETHERCAT LAITEVALMISTAJAT 

Alla lista EtherCAT-protokollaa tukevia laitteita valmistavista yrityksistä, ja esimerkki 

tuote/tuotesarja yhteensopivista laitteista, joita yrityksellä on [14]. 

EtherCAT orjalaitteet (slave) 

Servomoottorit 

- ACS-Tech80: SPiiPlus CM Multi-Axis Motion Controller 

- AMK: SERVO Drives KE/KW 

- BAUMÜLLER (Nürnberg) GmbH: b maXX Servo Drive 

- BECKHOFF Automation GmbH: Digital Compact Servo Drive AX2000 

- DANAHER Motion GmbH: SERVOSTAR® 300 + 600 

- ESR Pollmeier GmbH: TrioDrive D/ES and MidiDrive D/ES servo drives 

- KEB Antriebstechnik GmbH: Combivert F5 

- LUST Antriebstechnik GmbH: Servodrive CDE3000 

- SERVO DYNAMICS, USA: EC Series AC Digital Servo Drives with EtherCAT 

- SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG: MOVIDRIVE® MDX60B/61B drive inverter 

- SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG: MOVITRAC® MC07B frequency inverter 

- 
STÖBER Antriebstechnik GmbH & Co. KG: POSIDRIVE® MDS 5000 und POSIDRIVE® 
FDS 5000 

Anturit 

- BALLUFF GmbH: Balluff Micropulse 

- FRABA Posital GmbH: OPTOCODE EtherCAT 

- FRITZ KÜBLER GmbH: Absolute Multiturn Encoder 

- IVO GmbH & Co.: Absolute Multiturn Encoder GxMMW 

- MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG: Temposonics EtherCAT Position Sensor 

- TR Electronic GmbH: Absolute Multiturn Encoder CEV-65-M ETC 

- TR Electronic GmbH: Linear absolute measurement system LA-66-K ETC 

I/O-järjestelmät, reitittimet, käyttörajapinnat 

- BECKHOFF Automation GmbH: EtherCAT Terminal 

- DEUTSCHMANN Automation: UNIGATE EtherCAT Gateway 

- DLR e.V.: EtherCAT Slave Plug in Card 

- STEINHOFF Automation & Fieldbus-Systems: DACHS-EtherCAT 

- UNIDOR GmbH: smartAMP II 
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EtherCAT isäntälaitteet (master) 

- 3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS GmbH: CoDeSys 3.0 

- ACONTIS technologies GmbH: EtherCAT master for embedded (real-time) operating systems 

- BAUMÜLLER (Nürnberg) GmbH: b maXX-controllerPLC  

- BECK IPC GmbH: EtherCAT for IPC@CHIP® 

- BECKHOFF Automation GmbH: PLC and Motion Control Software TwinCAT 

- BECKHOFF Automation GmbH: ET9200 EtherCAT Master Sample Code 

- DIGITRONIC Automatisierungsanlagen GmbH: Cam Con DC 19-ECAT 

- Ingenieurgemeinschaft IgH: EtherLab: Toolkit for rapid real time code generation 

- KOENIG Prozessautomatisierung GmbH: EtherCAT Master for RTAI Linux 

- Kontron AG: EtherCAT Master DIN Rail PC - ThinkIO-P 

- Kontron AG: EtherCAT Master PanelPC - V Panel 

- KW-Software GmbH: MULTIPROG and ProConOS 

- PROFIMATICS GmbH: EtherCAT Realtime Master for x86-Systems 

- STEINHOFF Automation & Fieldbus-Systems: DACHS-EtherCAT  

- SYBERA: SYBERA Realtime EtherCAT Master 

EtherCAT komponentit ja työkalut 

- ALTERA GmbH/EBV Elektronik: EtherCAT Slave Controller ESC10, ESC20 

- BECK IPC GmbH: EtherCAT for IPC@CHIP® 

- BECKHOFF Automation GmbH: EtherCAT-Evaluation-Kit EL98x0 

- BINAR AB: Heavy-duty PLC- and motion controller 

- BINAR AB: Heavy-Duty Combined HMI, PLC- and Motion Controller 

- EBV Elektronik: EtherCAT-Slave Evaluation Kit 

- HILSCHER GmbH: netX - networX on Chip 

- KOENIG Prozessautomatisierung GmbH: EtherCAT-Studio 

- ST Microelectronics GmbH: EtherCAT Evaluation System (Slave) 

- WEIDMÜLLER Interface GmbH & Co.: EtherCAT Infrastructure Components 

Muita EtherCAT palveluja 

- ACONTIS technologies GmbH: Real-time networking (EtherCAT) development services 

- KOENIG Prozessautomatisierungs GmbH:  
Hard- and software-development for EtherCAT-masters and -slaves 

- PROFIMATICS GmbH: EtherCAT development services 
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ETHERNET-KENTTÄVÄYLÄPROTOKOLLAT 

Taulukkoon on koottu kaikki teollisuudessa yleisimmin käytetyt Ethernet-

kenttäväyläprotokollat ja niiden standardit [15]. 

 

Serial version Ethernet version Protocol Network Standards 

ModBus-RTU ModBus-TCP TCP/IP  IEC 61158 and IEC 
61784 

Profibus PROFINET IO Isochronous real 
time protocol 
(IRT), 
Real time protocol 
(RT), 
Real time over 
UDP protocol 
(RTU) 

Switches, router 
and wireless, 
from 100 Mbit/s 
up to 1 Gbit/s 

IEC 61158 and IEC 
61784 

DeviceNet CIP (EtherNet/IP) IP  IEC 61158 and IEC 
61784 

Foundation 
Fieldbus H1 

Foundation Fieldbus 
High Speed Ethernet 
(HSE) 

   

 Ethernet Powerlink  Ethernet 
100Mbit/s 

by EPSG (Ethernet 
Powerlink 
Standardization Group) 

 EtherCAT EtherCAT, EtherCAT/UPD Ethernet 
100Mbit/s 

IEC/PAS 62407, IEC 61784-3, 
ISO 15745-4 
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HINTAVERTAILU 

Oheiseen taulukkoon on koottu hintavertailussa käytetyt komponentit sekä niiden 

ohjehinnat. 

 

Ohjaustaso Kenttäväylä Tuote 
 
Valmistaja Tuote 

Ohjehinta 
€/Alv 0% 

Tuote 
Ohjehinta 
€/Alv 0% 

Hinta 
Yhteensä 
€/Alv 0% 

Phoenix 
Contact 
(Profinet) 

ILC 350 PN 1700 
ILB PN 24 DI16 DIO16-

2TX 
319 2019 

Siemens 
(Profinet) 

CP 1616 990 
Simatic ET 200S 

Compact 16DI/16DO 
STD 

345 1335 

Beckhoff 
(EtherCAT) 

FC9001 
*FC9004 

62,5 
*298 

EK1100 
4 kpl EL2004 á 26 € 
4 kpl EL1004 á 23 € 

EL9010 

98 
104 
92 
9,5 

366 
*601,5 

*Vaihtoehtoinen toteutus, jossa yksiporttisen FC9001 ohjainkortin tilalla 4-porttinen kytkinominaisuudella 

oleva FC90004-kortti. 

 

Kaikki mainitut hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, ja ne ovat ohjehintoja, jotka eivät 

välttämättä tarkoita aivan samaa kuin ostohinta. Lopullinen ostohinta määräytyy menekin 

ja mahdollisen sopimushinnaston mukaan. Laitteissa tarvittavien ohjelmistojen hintoja ei 

ole vertailussa huomioitu, joka voi osaltaan vaikuttaa kokonaiskustannuksiin merkittävästi. 

 


