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Tämän työn tavoitteena on selvittää miten teollista internetiä voidaan hyödyntää 

prosessipuhdistustoiminnassa ja etenkin puhdistuskohteiden valvonnassa.  

Lisäksi selvitetään mitä kilpailuetua yritys voi saada käyttämällä teollista 

internetiä. Työ on toteutettu perehtymällä teolliseen internetiin ja ennakoivaan 

kunnossapitoon ja selvittämällä, miten nämä voidaan yhdistää 

prosessipuhdistuksen tarpeisiin. Tämä on toteutettu kirjallisuustutkimuksen ja 

tapaustutkimuksen avulla. Aineistona työssä on käytetty pääasiassa aikaisempia 

tutkimuksia ja artikkeleita. Ennakoivan kunnossapidon menetelmien avulla 

puhdistuskohteita voidaan valvoa ja ennakoida niiden tarvitseman puhdistusten 

tarve. Puhdistukset optimoimalla voidaan välttyä turhilta seisokkitauoilta ja 

varmistua laitteiden vältettävissä olevilta rikkoontumisilta. 

Prosessipuhdistuspalveluita tarjoavan yrityksen pitää osata hinnoitella 

puhdistuskohteiden valvontapalvelut oikein, jotta se pystyy kasvattamaan 

liikevaihtoaan ja tulostaan. Tämä johtuu siitä, että valvonnassa voidaan 

huomata, että puhdistuksia on tehty aikaisemmin turhaan. Markkinoinnin 

kannalta on tärkeää, että yritys pystyy tunnistamaan asiakashyödyt ja tuomaan 

ne esille myyntityössään. Merkittävimmät asiakashyödyt ovat seisokkien 

väheneminen ja tuotantolaitteiden pysyminen ehjänä. 
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The goal of this thesis is to determine how industrial internet of things can be 

utilized in industrial cleaning and specially to monitor equipment. The thesis 

also investigates how companies can gain competitive advantage by using 

industrial internet of things. This goal has been achieved by studying both 

industrial internet of things and predictive maintenance and finding out how 

these two can be combined to answer to needs of industrial cleaning. Research 

methods of this work are literature study and case study. Material of this study 

consists mainly of former studies and articles. By using methods of predictive 

maintenance one can monitor equipment and make predictions when they need 

to be cleaned. By optimizing the cleaning of these equipment  companies can 

minimize the amount of stoppages and be sure that there won’t be any surprise 

malfunctions. The providers of industrial cleaning services have to price their 

monitoring services correctly so that they can increase their revenue and their 

profit. This is because there might be cases where it companies have carried out 

too many cleaning operations. When marketing these monitoring services it is 

important to be able to recognize customer benefits and highlight them 

marketing. The most important customer benefits are decreasing of stoppages 

and that equipment remains intact and operational. 
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1 JOHDANTO 

 

Prosessipuhdistustoimintaa on pitkään hoidettu perinteisin menetelmin. 

Puhdistustoimet on joko ajoitettu tapahtumaan säännöllisin väliajoin tai ne on 

aloitettu, kun on huomattu kohteen tarvitsevan puhdistusta. Ennakoivan 

kunnossapidon ja teollisen internetin avulla tätä prosessia voidaan kuitenkin 

virtaviivaistaa ja ajoittaa puhdistustoimet optimaalisesti siten, että niistä on 

vähiten haittaa tuotannolle. 

 

Asioiden internet on tällä hetkellä yksi puhutuimmista aiheista niin talouden kuin 

tekniikankin puolella. Sen odotetaan tarjoavan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia 

liiketoimintaan sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Asioiden internetistä 

käytetään yleisesti myös termiä IoT (Internet of Things). Asioiden internetistä 

käytetään myös joskus synonyymina termiä teollinen internet tai IIoT (Industrial 

Internet of Things), mutta teollista internetiä voidaan pitää vain osana asioiden 

internetiä. Tässä työssä termiä teollinen internet käytetään puhuttaessa teollisesti 

hyödynnetystä asioiden internetistä. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Asioiden internetin ja teollisen internetin tehdessä läpimurtoaan on tarpeen 

selvittää, miten niitä voidaan hyödyntää sekä kuluttajien, että teollisuuden 

puolella. Myös ympäristötietoisuus ja vihreä ajattelu ovat tärkeitä 

tulevaisuutemme kannalta ja onkin tärkeää tutkia, voidaanko teollisen internetin ja 

ennakoivan kunnossapidon avulla välttää turhia puhdistuksia ja pitää laitteet 

toimintakuntoisena mahdollisimman pitkään.  

 

Delete Finland Oy:llä ilmeni vuoden 2015 lopulla tarve kartoittaa teollisen 

internetin hyödyntämismahdollisuuksia prosessipuhdistustoiminnassa. Delete 

Finland Oy:llä ei kuitenkaan ollut mahdollista ohjata työtä sopivalla aikataululla, 

joten tämä työ on toteutettu omana aiheena Lappeenrannan teknilliselle 

yliopistolle. Delete Finland Oy:tä käytetään kuitenkin työssä esimerkkiyrityksenä. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten teollista internetiä voidaan hyödyntää 

prosessipuhdistustoiminnassa. Työssä käytetään Delete Finland Oy:tä esimerkki-

yrityksenä. Tutkimusongelmana on teollisen internetin hyödyntäminen teollisuus- 

ja kiinteistönhoitoyrityksissä, sekä etenkin prosessipuhdistustoiminnassa. Lisäksi 

selvitetään, mitä kilpailuetua yritys voi saada teollisesta internetistä. 

Tutkimusongelmaa lähdetään ratkaisemaan seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

 

Miten teollista internetiä voidaan hyödyntää prosessipuhdistustoiminnassa? 

Miten esimerkkiyritys voi hyötyä teollisesta internetistä? 

 

Jotta edellä oleviin kysymyksiin voidaan vastata, lähdetään ensin tarkastelemaan 

seuraavia apukysymyksiä? 

 

Mitä teollisella internetillä tarkoitetaan? 

Miten teollinen internet ja ennakoiva kunnossapito liittyvät toisiinsa? 

 

Työ rajataan siten, että pääpaino työssä on teollisen internetin tarjoamissa 

mahdollisuuksissa ja niiden hyödyntämisessä prosessipuhdistustoiminnassa. 

Työssä ei tarkastella erilaisia sovellusalustoja ja teollisen internetin työkalujen 

integroimista yrityksen järjestelmiin. Työssä ei myöskään paneuduta tarkasti 

teknologiaan, jota mahdolliset teollisen internetin sovellukset käyttävät. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja lähdeaineisto 

 

Tutkimus on toteutettu siten, että ensin on tutustuttu aiempiin tutkimuksiin ja 

artikkeleihin sekä asioiden internetistä, että ennakoivasta kunnossapidosta. 

Asioiden internetiin on tutustuttu ensin, sillä se on kokonaisuus teollisen 

internetin takana ja perusasiat, kuten teknologinen kehitys, näissä kahdessa ovat 

samat. Tämän jälkeen on lähdetty etsimään tietoa siitä, miten teollinen internet ja 

ennakoiva kunnossapito voidaan yhdistää. 
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Näiden kahden yhdistämisen jälkeen on pohdittu, miten teollista internetiä 

voidaan hyödyntää prosessipuhdistustoiminnassa puhdistettavien kohteiden 

valvontaan ja puhdistustarpeen ennakointiin. Tämä on toteutettu siten, että on 

valittu sopiviksi katsotut ennakoivan kunnossapidon menetelmät, joita voidaan 

hyödyntää prosessipuhdistustoiminnassa teollisen internetin avulla. Menetelmien 

valinnan jälkeen on lähdetty etsimään kohdennetusti tietoa menetelmien käytöstä 

erilaisissa puhdistuskohteissa ja mahdollisia jo olemassa olevia kaupallisia 

sovelluksia.  

 

Työn lopuksi on tarkasteltu millaisia mahdollisia vaikutuksia työssä esitetyillä 

keinoilla olisi esimerkkiyrityksessä, ja miten esimerkkiyrityksen tulee ottaa ne 

huomioon omassa liiketoiminnassaan.  

 

Työn aihepiirin ollessa suhteellisen uusi on saatavilla oleva lähdemateriaali 

rajallista. Lähdemateriaali koostuu pääasiassa ulkomaalaisista artikkeleista ja 

tutkimuksista. Lisäksi työhön on saatu Delete Finland Oy:ltä käyttöön yrityksen 

prosessipuhdistusten yleinen hintataso ja kustannukset. Työssä käytetyt 

tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuustutkimus ja tapaustutkimus. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työn rakenna johdannon jälkeen on seuraava:  

1. Teorialuvut 

2. Soveltavat luvut 

3. Johtopäätökset 

4. Yhteenveto 

 

Teorialuvuissa tarkastellaan käsitteitä teollinen internet ja ennakoiva 

kunnossapito. Jotta voidaan selvittää, mitä tarkoitetaan teollisella internetillä, 

käsitellään ensin asioiden internetiä, jonka osaksi teollisen internetin voidaan 

nähdä kuuluvan. Tämän jälkeen selvitetään käsite ennakoiva kunnossapito ja 

miten teollinen internet ja ennakoiva kunnossapito voidaan yhdistää. 
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Soveltavissa luvuissa etsitään ensin mahdollisia teollisen internetin käyttökohteita 

prosessipuhdistustoiminnassa jakamalla prosessipuhdistustoiminta viiteen 

kategoriaan, jotka ovat  

 säiliöt, 

 putkilinjat, 

 pumput, 

 kattilat ja 

 muut mahdollisuudet. 

 

Tämän jälkeen pohditaan, miten Delete Finland Oy voi hyötyä teollisesta 

internetistä. Lisäksi esitetään esimerkkilaskelma siitä, miten teollisen internetin 

valvontapalvelu pitää hinnoitella kuvitteellisessa puhdistustyössä. 
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2 ASIOIDEN INTERNET 

 

Asioiden internetistä käytetään yleisesti termiä IoT (Internet of Things). 

International Telecommunication Union (2012) on määritellyt asioiden internetin 

seuraavasti: ”Globaali infrastruktuuri tietoyhteiskunnalle, mahdollistaen 

kehittyneet palvelut yhdistämällä (fyysiset ja virtuaaliset) asiat toisiinsa käyttäen 

olemassa olevia, ja kehittyviä, yhteensopivia tieto- ja 

kommunikaatioteknologioita” (International Telecommunication Union 2012).  

 

Asioiden internetistä on myös muita määritelmiä, ja riippuukin pitkälti 

tutkimuksesta tai käyttökohteesta miten se on määritelty. Asioiden internet on 

saatettu esimerkiksi määritellä siihen kytkettyjen asioiden perusteella tai 

käytettyjen teknologioiden mukaan. Lisäksi asioiden internetiä on määritelty 

tiedon varastoimisen ja hyödyntämisen mukaan. (Worthmann & Flüchter, 2015)  

 

Asioiden internet luo uusia mahdollisuuksia yhdistää toimintoja ja resursseja 

liike-elämän verkostoissa. On arvioitu, että vuonna 2020 internettiin kytkettyjä 

laitteita on yli 50 miljardia, kun niitä vuonna 2010 oli 12,5 miljardia. Asioiden 

internet vastaa ennustuksissa yhä suuremmasta osasta sensoreiden, laitteiden ja 

laskentavoiman välisistä yhteyksistä mahdollistaen eri teollisuusalojen 

verkostojen päällekkäisyyden. Tämän takia asioiden internetiä pidetäänkin yhtenä 

lupaavimmista innovaatioista tällä hetkellä, ja sen tarjoamat markkinat ovat 

erittäin suuret. (Andersson & Mattsson, 2015) 

 

Gartner (2015) taas on arvioinut kytkettyjen laitteiden määrän asioiden 

internetissä olevan 20,8 miljardia vuonna 2020 (taulukko 1), kun se vuonna 2014 

oli 3,8 miljardia (Gartner 2015). Suuri ero laitteiden määrässä selittyy sillä, että 

Gartner on arvioinut vain asioiden internettiin miellettävät yksiköt, kun taas 50 

miljardin laitteen arvio käsittää kaikki internetiin kytketyt laitteet. 
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Taulukko 1. Asennetut asioiden internetin yksiköt kategorioittain (miljoonaa) 

Kategoria 2014 2015 2016 2020 

Kuluttaja 2 277 3 023 4 024 13 509 

Liiketoiminta: alojen välinen 623 815 1 092 4 408 

Liiketoiminta: teemakohtainen 898 1 065 1 276 2 880 

Yhteensä 3 807 4 902 6 392 20 797 

 

Kuten taulukosta 1 voidaan huomata, asioiden internetin laitteiden määrä tulee 

todennäköisesti kasvamaan huomattavasti seuraavien vuosien aikana. Tämä tulee 

vaikuttamaan merkittävästi myös taloudellisesti. Gartner (2015) arvioi, että 

kuluttajat tulevat käyttämään asioiden internetiin 1 500 miljardia dollaria vuonna 

2020, kun he vuonna 2014 käyttivät 257 miljardia dollaria (Gartner 2015).  

 

Maailmanlaajuisesti asioiden internetin on arvoitu luovan arvoa 14 000 miljardin 

dollarin verran seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yritykset voivat päästä tähän 

kiinni pääasiassa kahdella tavalla: 

 Yhdistämällä asiat, jotka eivät ole yhteydessä mihinkään ja  

 Saavuttamalla kilpailuetua hankkimalla markkinaosuuksia yrityksiltä, 

jotka eivät pysty muuntautumaan ja rahastamaan asioiden internetin 

tuomalla markkinoiden muutoksella. (Bradley et al. 2015) 

 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologiat tarjoavat mahdollisuuden 

kommunikoida milloin ja missä tahansa. Asioiden internetin voidaan kuitenkin 

katsoa lisäävän uuden ulottuvuuden kommunikointiin (kuva 1), joka on millä 

tahansa kommunikointi. (International Telecommunication Union 2012) 
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Milloin tahansa

Missä tahansa

Millä tahansa

Liikkeessä

Päivällä

Yöllä

Ulkona

Sisällä

Tietokoneella

Tietokoneiden välillä

Ihmisten välillä

Ihmisen ja asian välillä

Asioiden välillä

 

Kuva 1. Asioiden internetin lisäämä uusi ulottuvuus (International 

Telecommunication Union 2012) 

 

Perimmäinen idea asioiden internetin taustalla on se, että jokaisesta fyysisestä 

asiasta voi tulla tietokone, joka on yhdistettynä internettiin. Tarkempaa olisi 

kuitenkin sanoa, että asioista ei tule tietokoneita, vaan niissä voi olla pieniä 

tietokoneita. Tällöin niitä usein kutsutaan älykkäiksi, koska ne voivat käyttäytyä 

älykkäämmin kuin asiat, joissa ei ole tietokonetta. Toisaalta voidaan kysyä 

tarvitaanko tietokonetta, että jotain asiaa voidaan kutsua älykkääksi, vai riittäkö 

tunniste, joka voidaan lukea, ja josta selviää esimerkiksi tuotteen hiilijalanjälki. 

(Fleisch, 2010) 

 

Asioiden internet viittaa siis tunnistettaviin asioihin, jotka kommunikoivat 

keskenään muodostaen maailmanlaajuisen dynaamisen verkon. Asia voi olla mikä 

tahansa oikea/fyysinen kappale tai virtuaalinen/digitaalinen entiteetti, joka 

voidaan yksilöidä numeron, nimen ja/tai osoitteen perusteella. Toisin sanoen asia 

on helposti luettava, tunnistettava, paikallistettava, osoitettava ja/tai kontrolloitava 

internetin välityksellä. Lisäksi laitteiden ollessa älykkäitä, ne voivat aistia, laskea, 

kommunikoida ja integroitua saumattomasti ympäristön kanssa. (Borgia 2014) 

 



16 

 

   

 

Asioiden internet voi toimia vain, jos siihen kytketyt asiat pystyvät keräämään, 

lähettämään ja hyödyntämään dataa itsenäisesti sekä suorittamaan haluttuja 

toimintoja. Tämä on mahdollista erilaisten mittauslaitteiden, antureiden ja 

etävalvonnan avulla. Myös langattomien yhteyksien tulee olla kunnossa, jotta 

laiteet voivat kommunikoida keskenään riippumatta niiden sijainnista, esimerkiksi 

jääkaappi voisi tilata automaattisesti ennalta määriteltyjä ruokatarvikkeita niiden 

loputtua.  

 

2.1 Teknologia asioiden internetin taustalla 

 

Radiotaajuista etätunnistusta eli RFID:tä (Radio Frequency IDentification) 

pidetään pohjana asioiden internetille. RFID-teknologia hyödyntää mikrosiruja, 

jotka lähettävät tunnistedataa, jota voidaan lukea langattomilla lukijoilla. RFID-

lukijan avulla tunnistesirulla merkittyjä kohteita voidaan tunnistaa, seurata ja 

valvoa automaattisesti. RFID-teknologiaa on käytetty laajasti logistiikassa, 

teollisuudessa, lääketeollisuudessa ja toimitusketjuissa 1980-luvulta alkaen. (Jia et 

al, 2012) 

 

Toinen tärkeä teknologia asioiden internetin kehittymisen kannalta on ollut WSN 

(Wireless Sensor Network). WSN käyttää pääasiassa yhteen kytkettyjä älykkäitä 

sensoreita tarkkailuun ja valvontaan. WSN:ää käytetään esimerkiksi ympäristön, 

terveyden ja liikenteen valvomiseen. Sekä RFID ja WSN teknologioiden 

kehittyminen ovat mahdollistaneet asioiden internetin kehittymisen. Muita 

asioiden internettiin liittyviä teknologioita ja laitteita ovat pilvipalvelut, 

viivakoodit, älypuhelimet sekä sosiaaliset verkostot, jotka yhdessä muodostavat 

laajan verkon asioiden internetin tueksi.  (Xu, et al. 2014) 

 

Asioiden internetin taustalla ovat myös mikrosysteemien kehittyminen. 

Mikrosysteemit (MEMS, Micro-Electro-Mechanical Systems) ovat 

komponentteja, joilla pystytään esimerkiksi muuttamaan mekaaninen liike 

sähköiseksi signaaliksi. Mikrosysteemit ovat siis hyviä antureita datan 

keräämiseen ja muuntamiseen sähköiseen muotoon. Niiden avulla onkin voitu 
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kehittää pieniä laitteita, jotka pystyvät keräämään, käsittelemään ja lähettämään 

dataa langattomasti pieniä matkoja. Näitä pieniä laitteita kutsutaan solmuiksi, 

jotka muodostavat WSN:n. (Gubbi et al. 2013) 

 

Kaistanleveys on yksi asioista, mikä pitää ottaa huomioon kun päätetään miten 

laite yhdistetään internettiin. Asioiden internetin kannalta oleellisimmat 

yhteysprotokollat ovat: 

 

 ZigBee 

 Bluetooth 

 WiFi 

 Sub-GHz ja 

 6LoWPAN. 

 

ZigBee on suunniteltu vähän energiaa tarvitseville laitteille ja sen vahvuus on 

useiden solmujen yhdistäminen verkoksi. Bluetooth on toimiva ratkaisu silloin, 

kun laite on tarkoitus yhdistää internettiin älypuhelimen kautta. WiFi taas on hyvä 

valinta kodin laitteitteille, jolloin kaikki laitteet yhdistetään internettiin yhden 

reitittimen kautta. Tämän protokollan heikkous on se, ettei se tue kovin montaa 

laitetta kerralla. Sub-GHz toimii alemmilla taajuuksilla, joten sen kantomatka on 

pidempi ja sillä voidaan välttää häiriö laitteiden kanssa, jotka toimivat 2.4 Ghz 

taajuudella. 6LoWPAN on alusta asti asioiden internetin tarpeisiin suunniteltu 

protokolla, jonka avulla IPv6 paketteja voidaan pilkkoa pienempiin osiin ja näin 

säästää kaistaa sekä alentaa energian tarvetta. (Warner, 2014) 

 

Teknologian kannalta laitteen/asian yhdistäminen internettiin vaatii usein monia 

ohjelma- ja laitteistokomponentteja useassa kerroksessa. Asioiden internetissä 

voidaan kuitenkin katsoa olevan kolme pääkerrosta. Laite-/asiakerros, 

yhteyskerros ja asioiden internetin pilvikerros. Laite-/asiakerrokseen kuuluvat 

laitteistot, kuten sensorit, käyttölaitteet ja prosessorit, jotka voidaan liittää 

olemassa olevaan laitteeseen/asiaan. Lisäksi tarvitaan ohjelmia joilla voidaan 

valvoa tai ohjata laitteen/asian toimintaa. Yhteyskerroksessa käytetään 
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protokollia, joiden avulla laite/asia yhdistetään pilveen. Pilvikerroksessa on 

ohjelmia, jotka yhdistävät eri laitteet/asiat toisiinsa ja mahdollistavat niiden 

käyttämisen ja ohjaamisen etänä. (Worthmann & Flüchter, 2015)  

 

Asioiden internet voidaan mallintaa kolmeen kerrokseen myös eri tavalla. Tässä 

mallissa kerrokset ovat aistintakerros, verkostokerros ja sovelluskerros. 

Aistintakerrokseen kuuluvat eri asioihin yhdistetyt sensorit, joiden avulla 

pystytään keräämään valtavia määriä dataa. Sensorien hintojen laskiessa yhä 

enemmän ja enemmän dataa pystytään hyödyntämään taloudellisesti. 

Verkostokerroksen tarkoitus on levittää suuria määriä reaaliaikaista informaatiota. 

Informaation vaihto ei tapahdu enää vain ihmisten välillä, vaan ihmisten ja 

asioiden sekä pelkkien asioiden välillä. Sovelluskerroksessa älykkyys on 

tärkeintä; kerätty data pitää pystyä hyödyntämään, jotta asioiden internet voi 

toimia taloudellisesti. (Sun et al. 2012) 

 

Kun koko asioiden internet voidaan mallintaa kolmeen kerrokseen, niin myös 

jokaisessa laitteessa voidaan katsoa olevan kolme ydinelementtiä. Nämä elementit 

ovat fyysiset komponentit, älykkäät komponentit ja yhteyskomponentit. Fyysisillä 

komponenteilla tarkoitetaan laitteen mekaanisia ja sähköisiä osia, jotka toteuttavat 

laitteen pääkäyttötarkoitusta. Älykkäillä komponenteilla taas tarkoitetaan 

sensoreita, mikroprosessoreita, datan varastointia, kontrolleja, ohjelmistoa sekä 

käyttöliittymää eli komponentteja, joilla valvotaan ja ohjataan laitteen toimintaa. 

Yhteyskomponentteihin taas kuuluvat erilaiset portit, antennit, protokollat ja 

verkot, joiden avulla laite saadaan yhdistettyä internetiin ja keskustelemaan 

muiden laitteiden kanssa. (Porter & Heppelmann 2015) 

 

Pilvipalvelut ja asioiden internet voivat hyötyä toisistaan suuresti. Pilvipalvelut 

voivat tarjota asioiden internetille tehokasta ja periaatteessa rajatonta datan 

varastointia, prosessointia ja laskentaa. Asioiden internet taas pystyy laajentamaan 

pilvipalveluiden näkyvyysaluetta fyysisessä maailmassa sekä mahdollistamalla 

uusien palvelujen käytön. Pilvipalveluilla pystytään tarjoamaan rajapinta asioiden 

ja sovellusten välille piilottaen monimutkaiset toiminnot, joita tarvitaan 
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sovellusten hyödyntämiseen. Tämä tulee vaikuttamaan tulevaisuuden sovellusten 

kehittämiseen, missä tiedon kerääminen, prosessoiminen ja lähettäminen luovat 

uusia haasteita etenkin monipilviympäristöissä. (Botta et al. 2014)  

 

Taulukko 2 näyttää, miten asioiden internetin teknologia on kehittynyt ja arvion 

siitä, miten se tulee kehittymään tulevaisuudessa. Asioiden internet voidaan jakaa 

neljään kategoriaan teknologioiden perusteella. Nämä kategoriat ovat verkko, 

ohjelmat ja algoritmit, laitteisto sekä datan käsittely. Verkkoa voidaan pitää 

asioiden internetin selkärankana. Se kuvastaa miten yksilöitävät asiat liittyvät 

toisiinsa. Verkkoteknologia on muuttumassa häiriöttömään langattomaan 

viestintään, mikä sallii sovellusten joustavamman levittämisen. Ohjelmien 

tehtävänä taas on varmistaa, että kohteet voivat keskustella keskenään tehokkaasti 

ja tarjoten riittävät toiminnot. Ohjelmien kehityksessä pitää ottaa huomioon 

yhteen toimivuus, yksityisyys ja tietoturva. (Lee, I. & Lee, K. 2015) 
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Taulukko 2. Asioiden internetin teknologioiden kehitys (Lee, I. & Lee, K. 2015) 

 Ennen 2010 2010 – 2015 2015 – 2020 2020 jälkeen 

Verkko Verkkosensorit Itse-tietoiset ja 

organisoituvat 

verkot 

 

Verkon 

konteksti-

tietoisuus 

Verkon 

kognitiivisuus 

 

Itseoppiva ja 

itse korjaava 

verkko 

Ohjelmat 

ja 

algoritmit 

Läheisyys/ 

lokalisaatio 

algoritmit 

 

Sensoreiden 

väliohjelmisto 

 

Sensoreiden 

verkon 

väliohjelmisto 

 

Tapahtumiin 

perustuvat 

alustat 

Koottavat 

algoritmit 

 

IoT-pohjaiset 

sosiaaliset 

ohjelmat 

 

Suuret, 

semanttiset 

ohjelmamoduu-

lit 

 

Päämäärä-

orientoitu-

nut 

ohjelmisto 

 

Yleinen 

älykkyys, 

ongelman 

ratkaisu 

 

Käyttäjä orien-

toitunut 

ohjelma 

 

Näkymätön 

IoT 

 

Helposti 

asennettavat 

ohjelmat 

 

Asioiden ja 

ihmisten 

yhdistäminen 

Laitteisto RFID 

 

Mobiililaittei-

den sensorit 

 

NFC 

matkapuheli-

missa 

Multiprotokolla, 

multistandardi 

lukijat 

 

Turvalliset, 

halvat tunnisteet 

 

Enemmän 

sensoreita ja 

käyttölaitteita 

Älykkäät 

sensorit 

(biokemia) 

 

Sensoreiden 

lisäänty-

minen ja 

pienene-

minen 

Nanoteknolo-

gia ja uudet 

materiaalit 

Datan 

käsittely 

Sarjallinen 

datakäsittely 

 

Rinnakkainen 

datakäsittely 

Energia-, 

taajuus- ja 

spektritietoinen 

datan käsittely 

Konteksti-

tietoinen 

datan 

käsittely ja 

reagointi 

Kognitiivinen 

käsittely ja 

optimointi 

 

 

Laitteiston merkitys asioiden internetissä on merkittävä. Laitteiston kehitys on 

pitkälti kuluttajapuolen tarpeiden ajamaa. Vaikka laitteistoinnovaatioiden 

kehityksen fokus onkin ollut pitkään RFID tunnisteissa ja sensoreissa, on 

laitteiston pienentäminen ja nanoteknologia tärkeässä asemassa 

energiatehokkaiden ja vähän virtaa tarvitsevien laitteiden kehittämisessä. Asioiden 
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internetin laitteet luovat erittäin paljon dataa, joka täytyy koota ja analysoida 

reaaliajassa. Tätä dataa käytetään, jotta saadaan informaatioita laitteiden tilasta, 

sijainnista, toiminnoista ja ympäristöstä. Perinteiset datan käsittelytavat eivät 

toimi hyvin, kun tarvitaan reaaliaikaista datan käsittelyä asioiden internetin 

ympäristössä. Datan käsittely muuttuu kontekstitietoisemmaksi, 

optimoidummaksi ja kognitiivisemmaksi johtuen siitä, että suurten datamäärien 

reaaliaikainen käsittely tulee lisäämään työmäärää datakeskuksissa 

eksponentiaalisesti. (Lee, I. & Lee, K. 2015) 

 

2.2 Standardointi 

 

Asioiden internetistä saatava hyöty on sitä suurempi, mitä suurempi määrä 

laitteita pystyy keskustelemaan keskenään. Tämä on mahdollista vain, jos on 

määritelty standardit, joita asioiden internet käyttää. Standardeja tarvitaan tiedon 

vaihtamiseen, käsittelyyn sekä kommunikaatioon eri asioiden välillä. Monet maat 

ja yhdistykset ovat kiinnostuneita näiden standardien kehittämiseen, koska niiden 

avulla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia hyötyjä tulevaisuudessa. Näitä 

yrityksiä ovat muun muassa International Telecommunication Union, 

International Electro-technical Commission, sekä American National Standards 

Institute. (Xu, et al. 2014) 

 

Standardoinnin puute voi johtaa muun muassa arkkitehtuurin, 

tunnistusteknologioiden, protokollien ja taajuuksien kehittyminen rinnakkain niin, 

että jokainen on tarkoitettu yhteen tiettyyn tarkoitukseen. Tämä taas johtaisi 

asioiden internetin pirstoutumiseen, mikä vaikeuttaisi sen leviämistä ja 

käyttöönottoa huomattavasti. (Bandyopadhay & Sen 2011)  

 

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmät ja varsinkin Linux ovat nousevassa 

asemassa, kun puhutaan asioiden internetistä. Avoimen lähdekoodin 

käyttöjärjestelmät mahdollistavat myös parhaan tietoturvan, kun kaikki pystyvät 

näkemään koodin ja varmistumaan siitä, ettei siinä ole esimerkiksi takaovia. 

Lisäksi avoimella lähdekoodilla voidaan saavuttaa helpoiten se, että kaikki laitteet 
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pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa. Yritysten käyttäessä avointa 

lähdekoodia laitevalmistajien ei tarvitse erikseen kehittää omia ohjelmistojaan, 

vaan he voivat vain ladata tarvitsemansa koodin internetistä. Suuret yksittäiset 

toimijat, kuten Samsung ja Apple voivat kuitenkin hidastaa avoimeen 

lähdekoodiin siirtymistä, koska ne eivät halua liikaa kilpailijoita markkinoilleen. 

(Bradley et al. 2014) 

 

Standardoinnin puute voi myös johtaa uhkiin ja aukkoihin tietoturvassa. 

Tietoturvan asiantuntijat ovat huolissaan asioiden internetin nopeasta kehityksestä 

ilman, että tietoturvaa on otettu huomioon tarpeeksi. Suurin syy tähän on se, että 

yritykset eivät osaa luoda malleja kuvaamaan mahdollisia uhkia ja kehittää 

suojausmenetelmiä näitä uhkia vastaan. Hakkerit hyökkäävät järjestelmän 

heikointa lenkkiä vastaan ja asioiden internetin sovelluksilla on yleensä heikko tai 

puuttuva todentaminen muihin verkon laitteisiin. (O’Brien, 2015) 

 

Asioiden internetin kanssa on muistettava myös se, että sitä ei voi saada täysin 

suojatuksi. On mahdoton ennustaa, miten laitteet vuorovaikuttavat toistensa 

kanssa ja miten niitä käytetään. Käyttäjien ei voi olettaa lataavan 

tietoturvaohjelmaa jokaiseen laitteeseensa ja toisaalta valmistajien ei voida olettaa 

tekevän päivityksiä jokaiseen eri tilanteeseen ja laitteeseen. Tämän takia on 

tärkeää, että asioiden internetin laitteissa on sisäänrakennettu tietoturva ja verkot, 

joissa niitä käytetään, tunnistavat haitalliset ohjelmat. (O’Brien, 2015) 

 

2.3 Tietoturva ja yksityisyys 

 

Tietoturva ja yksityisyys ovat keskeisiä asioita luottamuksen ja suhteiden 

rakentamisessa. Teknologian lisääntyessä myös datan määrä on lisääntynyt ja 

samalla mahdollisuudet sen väärinkäyttöön. Asioiden internetin myötä on 

kuitenkin noussut myös uusi uhka, joka on jopa datan väärinkäyttöä ja 

identiteettivarkauksia suurempi. Hakkerit voivat ottaa datan sijasta hallintaansa 

kokonaisia laitteita ja aiheuttaa käyttäjille fyysisen vaaran, esimerkiksi autojen 

haavoittuvuudesta on jo raportteja. (Weinberg et al. 2015) 
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Yritysten tulee siis ottaa tietoturva yhä tarkemmin huomioon niiden siirtyessä 

hyödyntämään asioiden internetiä. Dataa on käytössä yhä enemmän ja enemmän 

ja lisäksi myös fyysiset laitteet, joihin ei ennen ole päässyt käsiksi kuin 

manuaalisesti, ovat uhattuina. Lisäksi pitää huomioida, että yritys ei voi sivuuttaa 

tietoturvaa ajattelemalla niin, että rikolliset eivät hyödy mitään saamistaan 

tiedoista (ne ovat arvokkaita vain yritykselle) tai pystymällä kontrolloimaan 

esimerkiksi tuotantolinjaa. Vaikka rikolliset eivät hyötyisikään näistä mitenkään, 

se ei tarkoita etteikö niihin pääsy aiheuttaisi vahinkoa yritykselle. Lisäksi pitää 

muistaa, että hakkerit eivät aina pyri hyötymään mitenkään tietomurroista, he vain 

tekevät niitä, koska haluavat kokeilla mihin kaikkeen voi murtautua.  

 

Hakkerit tekivät esimerkiksi hyökkäyksen kahden kiinteistön 

lämmönjakelukeskusta vastaan käyttäen hyväkseen asioiden internetiä. Hyökkäys 

toteutettiin palvelunestohyökkäyksenä eli laitteisiin kohdistettiin enemmän 

liikennettä kuin ne pystyivät käsittelemään, mikä johti laitteiden kaatumiseen. 

(Saarela 2016) Hakkerit eivät todennäköisesti hyötyneet tästä hyökkäyksestä 

mitenkään, mutta se aiheutti asukkaille haittaa, kun heidän lämmityksensä ei 

toiminut. 

 

Yksityisyyden kannalta on tärkeää varmistaa, että asiakkaiden tiedot eivät joudu 

vääriin käsiin. Kaikkien laitteiden ollessa yhteydessä internetiin on pystyttävä 

varmistamaan, että asiakas tietää, mitä kaikkea tietoa hänestä on tallennettu 

internetiin ja kuka voi päästä niihin käsiksi. Yksityisyyden kannalta tärkeää on 

myös se, että palveluntarjoajakaan ei pysty tarkastelemaan yksittäisen asiakkaan 

tietoja. (Sicari et al. 2015) Esimerkiksi Yhdysvaltojen Federal Trafe Commision 

on linjannut, että yritysten tulisi minimoida kuluttajista keräämäänsä ja 

säilyttämänsä datan määrää. Tämä johtuu siitä, että suurten datamäärien 

varastointi tekee yrityksestä houkuttelevamman kohteen varkaille. Lisäksi se 

kasvattaa todennäköisyyttä sille, että yritys käyttää dataa johonkin mitä kuluttajat 

eivät osaa ennakoida. (Waltzman & Shen 2015) 
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2.4 Teollinen internet 

 

Teollista internetiä voidaan pitää asioiden internetin jatkeena; siinä missä asioiden 

internetin sovellukset on luotu kuluttajille, niin teollisen internetin sovellukset on 

tarkoitettu teolliseen käyttöön. Tämä tarkoitta sitä, että toisin kuin esimerkiksi 

puettavissa älylaitteissa, niin teollisen internetin sovelluksissa designilla ei ole 

niin suurta merkitystä, vaan tärkeintä on sen tuottaman datan käyttökelvollisuus.  

 

Schmidtin (2015) mukaan teollinen internet tarjoaa monia hyötyjä, kuten: 

 

1. Pienemmät valmistus- ja jakelukustannukset, 

2. Uudet markkinat ja 

3. Tuotteen elinkaaren pidentäminen. 

 

Laitteiden ollessa kytkettynä internettiin, ei yrityksen tarvitse enää valmistaa 

jokaiselle asiakkaalleen erilaista fyysistä laitetta. Yritys voi sitä vastoin vähentää 

valmistettavien fyysisten laitteiden määrää ohjelmistoilla, jotka räätälöidään 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että valmistajat, 

jakelijat ja myyjät tarvitsevat pienempiä varastoja mikä virtaviivaistaa 

jakeluketjua. Koska laitteet ovat kytkettynä internetiin, mahdollistaa se myös 

uusien markkinoiden luomisen. Yritykset voivat tarjota parannuksia tuotteisiinsa 

ohjelmistopäivitysten avulla, sekä laskuttaa asiakkaita ohjelmistojen ylläpidosta ja 

päivityksistä. Lisäksi tämä mahdollistaa tuotteen elinkaaren pidentämisen, koska 

tuotetta voidaan päivitysten ansiosta käyttää pidempään. (Schmidt, 2015) 

 

Teollisen internetin hyödyntämisen kannalta yrityksen on tarpeellista luoda 

teollista internetiä tukeva liiketoimintamalli. Dijkman et al. (2015) loivat 

tutkimustensa pohjalta liiketoimintamallin viitekehyksen (kuva 2) teolliselle 

internetille. Tämä liiketoimintamalli rakentuu yhdeksästä komponentista, jotka 

ovat: avainkumppanit, avaintoiminnot, avainresurssit, arvon muodostaminen, 

asiakassuhteet, kanavat, asiakassegmentit, kustannusrakenne ja liikevaihdon 

muodostuminen. Lisäksi kuvataan eri tyypit komponenteille. Tutkimuksen 
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perusteella arvon muodostuminen on tärkein liiketoimintamallin komponentti 

teollisen internetin hyödyntämisessä. Myös asiakassuhteet ja avainkumppanit ovat 

tärkeässä asemassa. (Dijkman et al. 2015) 

 

Avainkumppanit 

Laitteistotuottajat 

Ohjelmoijat 

Muut toimittajat 

Jakelijat 

Logistiikka 

Palvelukumppanit 

Avaintoiminnot 

Asiakkuuksien 

kehittäminen 

Tuotekehitys 

Alustakehitys 

Ohjelmistokehi-

tys 

 

Arvon 

muodostuminen 

Tehokkuus 

Uutuus 

Helppous 

Mahdollisuus 

päivityksiin 

Kustannusten 

pienentäminen 

Hinta 

Saatavuus 

 

 

Asiakassuhteet 

Yksilöllinen 

avustus 

Yhteisöt 

Yhteistyö 

Itsepalvelu 

Asiakas-

ryhmät 

Suurasi-

akkaat 

Niche- 

asiakkaat 

Segmentit 

 

 Avainresurssit 

Immateriaali-

oikeudet 

Henkilöstön 

osaaminen 

Ohjelmisto 

Suhteet 

Kanavat 

Myyjät 

Webmyynti 

Partnerit 

Omat kaupat 

Kustannusrakenne 

Kehityskustannukset 

Logistiikkakustannukset 

IT kustannukset 

Henkilöstökustannukset 

Laitteistokustannukset 

Liikevaihdon muodostuminen 

Lisensointi 

Käyttömaksut 

Asennusmaksut 

Mainokset 

Leasing 

Kuva 2.  Liiketoimintamalli teollisen internetin hyödyntämiseksi (Dijkman et al. 

2015) 

 

Kaur ja Sood (2015) ovat laatineet mallin (kuva 3), joka kuvaa miten teollista 

internetiä hyödynnetään ja miten päätöksenteko toimii teollisuudessa. Malli 

koostuu teollisen internetin järjestelmästä, informaation prosessointijärjestelmästä 

sekä tietokannasta. Teollisen internetin järjestelmä on vastuussa datan 

keräämisestä teollisuuden infrastruktuurista. Sen lisäksi se kerää paikannusdataa 

jokaisesta työntekijästä. Informaation prosessointijärjestelmää käytetään 

raakadatan muuntamiseksi tiedoksi ja se on mallin ydinosa. Tietokantaa käytetään 

datan varastointiin. (Kaur & Sood 2015) 
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Teollisen internetin

järjestelmä

TietokantaDataData PäätöksetPäätökset

Sensorit ja muut IoT 

laitteet

Sensorit ja muut IoT 

laitteet

Teollinen 

infrastruktuuri

Teollinen 

infrastruktuuri

Tunnistus ja GPSTunnistus ja GPS

TyöntekijätTyöntekijät

Informaation prosessointijärjestelmä

Datan 

muunto

Datan 

muunto
Työntekijöiden

arviointi

Työntekijöiden

arviointi
PäätöksentekoPäätöksenteko

Päätökset

Päätökset

Historiallinen data

IoT Data

Aktiviteetti
Työntekijöiden 

arviointi

Työntekijöistä johtuva voitto tai tappio

 

Kuva 3. Päätöksenteko teollisen internetin avulla (Kaur & Sood 2015) 

 

Teollinen internet vaatii muutoksia myös yrityksen organisaatiossa. Datan 

merkitys teollisessa internetissä on niin suuri, että yrityksen kannalta on järkevää 

perustaa oma yksikkö datan hallinnointiin. Lisäksi IT-yksikön rooli tulee 

korostumaan ja se voidaan jopa yhdistää tuotekehitykseen ohjelmistojen 

painoarvojen lisääntyessä tuotteissa.  (Porter & Heppelmann 2015) 

 

2.5 Kilpailuedun saavuttaminen teollisella internetillä 

 

Yritykselle ei riitä, että se pystyy tunnistamaan teollisen internetin tarjoamat 

mahdollisuudet, vaan sen pitää pystyä muuttamaan nämä mahdollisuudet 

kilpailueduksi. Kilpailuedulla tarkoitetaan suhteellista etua, joka yrityksellä on 

nykyisiin ja potentiaalisiin kilpailijoihinsa nähden liiketoimintaan vaikuttavassa 

kyvyssä, toimintatavassa tai muussa menestystekijässä(YVI n.d.). Saavuttaakseen 

kilpailuetua yrityksen on huomioitava sekä asiakkaat, että kilpailijat. Lisäksi tulee 
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ottaa huomioon yritysten muodostamat verkostot, jotka voivat saavuttaa 

kilpailuetua, johon yksittäinen yritys ei pysty. 

 

Tässä työssä kilpailuetua tarkastellaan hinnoittelun, asiakashyötyjen, 

markkinoinnin ja yritysten verkostojen avulla. Kilpailuedun saavuttaminen 

tarkastellaan lisäksi prosessipuhdistustoiminnan kannalta. 

 

2.5.1 Hinnoittelu 

 

Hinnoittelussa yrityksen tulee ottaa huomioon oma tilanne, kilpailijat sekä 

asiakkaat. Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen tilanne, jossa yritys A tarjoaa tällä 

hetkelle Asiakkaalle X säiliöiden ja pumppujen puhdistuspalvelua mallilla, jossa 

asiakasyritys tilaa tarvittaessa puhdistuksen. Tämä johtaa siihen, että 

puhdistusaikoja ei voida ennakoida riittävästi kummankaan yrityksen kannalta ja 

se saattaa johtaa laitteiden rikkoontumisiin ja tarpeettomiin seisokkeihin. Yritys A 

ottaa kuitenkin käyttöönsä teolliseen internetiin pohjautuvan valvonta-

järjestelmän, jota se tarjoaa asiakkailleen.  

 

Tällä järjestelmällä puhdistustarve voidaan arvioida jopa viikkoja aikaisemmin ja 

laitteiden likaantumisesta johtuva rikkoontuminen estää käytännössä kokonaan. 

Otettuaan järjestelmän käyttöönsä Asiakkaan X tarvitsemat puhdistukset 

vähenevät, koska pumppuja ei enää puhdisteta varmuuden vuoksi vaan todelliseen 

käyttöön ja valvontaan perustuen. Tämä johtaa Yrityksen A:n tulojen 

pienenemiseen puhdistustoimintojen osalta. Toisaalta Yritys A pystyy nyt samalla 

määrällä työntekijöitä palvelemaan suurempaa asiakaskuntaa ja hankkimaan 

markkinaosuuksia.  

 

Yrityksen A tuleekin siis hinnoitella palvelunsa niin, että sen tulot kasvaisivat ja 

kannattavuus paranisi, mutta kuitenkin niin, että asiakkaan kulut pienenevät tai 

palvelun laatu paranee. Tämä saavutetaan sillä, että asiakkaan kulujen 

pieneneminen tulee seisokkitaukojen lyhenemisestä ja laitteiden rikkoontumisesta 

johtuvaan uusimiseen käytettyjen investointien vähenemisestä.  
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Kun yritys ottaa käyttöön esimerkiksi putkilinjojen valvomiseen käytettävän 

järjestelmän, vaatii se sensorien ja niiden tarvitsemien verkkokomponenttien 

asentamista. Tämä aiheuttaa kustannuksia, jotka pitää ottaa huomioon palvelun 

hinnoittelussa. Palvelu voidaan hinnoitella joko kertainvestointina, jolloin yritys 

maksaa vain järjestelmän asennuksesta, tai jatkuvana palveluna, jolloin yritys 

maksaa esimerkiksi kuukausittain järjestelmän käytöstä. Kertainvestointi on 

asiakkaan kannalta yksinkertainen, asiakas näkee heti kaikki järjestelmästä 

koituvat kulut ja pystyy helposti laskemaan, minkälaisilla säästöillä järjestelmän 

käyttöönotto on kannattavaa. Palveluntarjoajan kannalta jatkuva laskutus on 

kuitenkin järkevämpi ratkaisu, sillä saadaan säännöllisesti tuloja ja lisäksi asiakas 

saadaan sitoutettua käyttämään yrityksen tarjoamia palveluja.   

 

Jatkuva laskutus voidaan hinnoitella joko niin, että asiakas maksaa jatkuvasti 

valvonnasta ja puhdistukset laskutetaan erikseen niiden vaatimaan työmäärän 

mukaan, tai niin, että asiakas maksaa palvelusta johon sisältyvät sekä valvonta, 

että kaikki puhdistustoimenpiteet. Toisessa mallissa asiakas saadaan sitoutettua 

erittäin vahvasti. Tämä mallin hinnoittelu on kuitenkin vaativampaa ja vaatii dataa 

siitä, miten valvontajärjestelmä vaikuttaa puhdistusväleihin ja -aikoihin. Toisin 

sanoen tähän malliin siirtyminen on todennäköisesti järkevää vasta sen jälkeen, 

kun valvontajärjestelmä on ollut jonkin aikaa käytössä. 

 

Toisaalta yrityksen on otettava hinnoittelussaan huomioon myös kilpailijat. 

Prosessipuhdistuksia tarjoava yritys ei välttämättä pysty tarjoamaan 

valvontapalveluita samaan hintaan kuin pelkkiä valvontapalveluita tuottavat 

yritykset, jos se haluaa, että sen kokonaisliikevaihto kasvaa. Tällaisessa 

tapauksessa yrityksen on joko laskettava palvelun hintaa, sillä jos kilpailija tarjoaa 

valvontapalvelut, niin yrityksen liikevaihto laskee vielä enemmän. Toisaalta yritys 

voi kilpailla myös tarjoamalla laadukkaampia palveluita; esimerkiksi 

luotettavampia ja pitkäaikaisempia ennusteita. 
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2.5.2 Asiakashyödyt 

 

Voidakseen markkinoida tuotetta tai palvelua on yrityksen tarpeen tunnistaa, mitä 

asiakashyötyjä kyseinen tuote tai palvelu luo. Asiakas ei osta tuotetta tai palvelua, 

jos ei koe sen tuottavan mitään hyötyä aikaisempaan tilanteeseen nähden. Jos 

yritys ei pysty tunnistamaan mahdollisia asiakashyötyjä, on sen myöskin turha 

yrittää markkinoida tuotetta tai palvelua asiakkailleen. 

 

Asiakkaat voivat hyötyä teollisen internetin tarjoamista palveluista suuresti. 

Esimerkiksi ABB tarjoaa ”Kiinteä kunnonvalvonta” -palvelua, joka valvoo 

jatkuvasti kohteiden lämpötila- ja värähtelytasoja ja vertaa niitä laitekohtaisiin 

hälytysrajoihin, joiden ylittyessä järjestelmä hälyttää välittömästi tekstiviestillä. 

ABB asensi kyseisen järjestelmän Norilsk Nickelin kiteyttämön pumppuihin 

vuonna 2010. Kiteyttimien pesu oli aikaisemmin jaksotettu tapahtumaan 10 

päivän välein, mutta todellinen pesutarve vaihteli suuresti. Vuonna 2009 

kiteyttimet aiheuttamien tuotantoseisokkien menetykset olisivat olleet täydellä 

tuotantovauhdilla 250 000 euroa. Kiinteä kunnonvalvonta hälytti erään 

kiteyttimen pumpun kohonneista värähtelytasoista noin viikko käyttöönoton 

jälkeen, minkä seurauksena pesut aloitettiin välittömästi ja värähtely palasi 

normaalille tasolle. Tämän ansiosta Norilsk Nickel välttyi laitteen 

rikkoontumiselta ja sen aiheuttamilta kustannuksilta. Pesu maksoi 10 000 euroa, 

mutta yritys säästi samalla 15 000 euroa korjauksen välttämisestä sekä 60 000 

euroa korjausseisokin välttämisestä. Säästöt olivat siis yhteensä 65 000 euroa. 

(ABB 2010) 

 

Myös ultraääniteknologia voi tuoda merkittäviä säästöjä yritykselle. Agnico 

Eaglen Kittilän kultakaivoksen kalkkimaitoputkiston likaantuminen edellytti 

putkilinjojen puhdistusta kolme kertaa viikossa. Kalkkimaito kiteytyy herkästi 

kaikille pinnoille ja vaatii määräaikaista, jopa tiheää puhdistusta. Linjastoon 

asennettiin ultraäänijärjestelmä puhdistuksen yhteydessä vuoden 2013 

joulukuussa. Prosessia seurattiin vuoden 2014 kesäkuuhun asti, jolloin otettiin 

käyttöön kokonaan uusi linjasto. Tänä aikana putkilinjastoa ei tarvinnut puhdistaa 
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kertaakaan. Puhdistusväli muuttui siis päivistä kuukausiin ja takaisinmaksuaika 

saavutettiin alle kahdessa viikossa. (Malmberg 2014) 

 

Taloudellisten hyötyjen lisäksi asiakkaat arvostavat myös laatua. 

Puhdistuskohteiden valvonnassa laaduksi voidaan määritellä ennustusten tarkkuus 

sekä varoitusaika, jonka järjestelmä pystyy luotettavasti kertomaan. Yritykset 

pystyvät optimoimaan tuotantonsa sitä paremmin, mitä aikaisemmin ne tietävät 

jonkin laitteen vaativan huoltoa. 

 

Kuten esimerkeistä huomataan teollisen internetin sovelluksilla saavutettavat 

asiakashyödyt voivat olla erittäin merkittävät yritykselle. Seisokkien määrän 

vähentyessä yritys voi tuottaa enemmän samoilla resursseilla ja näin alentaa 

yksikkökustannuksia. Tällöin yritys pystyy saamaan kilpailuetua markkinoilla 

verrattuna kilpailijoihinsa, jotka eivät käytä teollisen internetin tarjoamia 

palveluja. 

 

2.5.3 Markkinointi 

 

Saadakseen tuotteen tai palvelun myytyä asiakkaalle, yrityksen pitää osata 

markkinoida sitä oikein. Yrityksen pitää siis pystyä osoittamaan asiakkaalle, että 

sen on kannattavaa käyttää yrityksen tuotteita tai palveluita. Markkinoidessa 

teollisen internetin palveluita prosessipuhdistustoiminnassa ovat asiakkaatkin 

yrityksiä, joten markkinoinnin painopiste kannattaa määritellä siten, että 

korostetaan palveluista saatavia taloudellisia hyötyjä. Kuten asiakashyödyistä 

huomataan asiakasyritys voi saada merkittäviä taloudellisia hyötyjä ottamalla 

käyttöön erilaisia valvontapalveluita.  

 

Suorittamalla puhdistukset oikeaan aikaan tuotanto- ja korjausseisokkien määrä 

voidaan minimoida sekä niiden ajoitus voidaan optimoida siten, että se haittaa 

kaikkein vähiten asiakkaan omaa liiketoimintaa. Tämän tuleekin olla 

markkinoinnissa selkeästi painotettuna, sillä asiakkaan kokonaiskustannukset 

puhdistusten ja puhdistuskohteiden valvonnan osalta tulevat olemaan 
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todennäköisesti suuremmat, kuin pelkät puhdistuskulut ovat olleet. Tämä johtuu 

siitä, että valvontapalvelu on hinnoiteltava riittävän korkealle, koska muuten 

puhdistuksia tarjoavan yrityksen liikevaihto ja tulos pienenee.  

 

Taloudellisten hyötyjen lisäksi kannattaa myös markkinoida vihreää ajattelua. 

Nykyään ympäristön huomioon ottaminen on tärkeää myös yrityksille. 

Optimoimalla puhdistukset myös ympäristöä rasitetaan kaikkien vähiten, kun 

turhat puhdistukset jäävät pois. Lisäksi esimerkiksi putkia valvomalla voidaan 

vuodot havaita hyvissä ajoin ja näin minimoida luontoon pääsevien kemikaalien 

määrä. Tämä voi auttaa yrityksiä myös välttämään mahdollisia PR-katastrofeja 

luonnon turmelemisesta.  

 

2.5.4 Yritysten verkosto 

 

Yritykset voivat hankkia kilpailuetua markkinoilla myös muodostamalla 

verkostoja muiden yritysten kanssa. Muodostamalla verkostoja muiden yritysten 

kanssa, yritykset voivat hyötyä toistensa erikoisosaamisesta ja markkinoista. 

Yritykset voivat tehdä yhteistyötä myös kilpailijoidensa kanssa. Voidaan 

esimerkiksi miettiä, kannattaako kaikkien prosessipuhdistustoimia tarjoavien 

yritysten ottaa monia erilaisia valvontapalveluita valikoimaansa. Olisi ehkä 

järkevämpää toimia esimerkiksi niin, että yksi yritys erikoistuu säiliöiden ja 

putkilinjojen valvontaan ja toinen kattiloiden valvontaan. 

 

Tämä vähentäisi yritysten kehityskustannuksia ja samalla tarjoaisi 

mahdollisuuden päästä tarjoamaan palveluitaan kilpailijoiden asiakkaille. Lisäksi 

kilpailun vähentyessä yritys voisi käyttää enemmän resursseja laadun 

parantamiseen ja näin tuottaa lisäarvoa asiakkailleen.  

 

Teollisen internetin kannalta yritysten verkosta mahdollistaa yrityksille 

suuremman määrän dataa analysoitavaksi, mikä parantaa esimerkiksi ennusteiden 

tarkkuutta. Prosessipuhdistuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi 

värähtelyanalyysien mittaustulosten jakamista, joiden avulla yritykset pystyvät 
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helpommin tunnistamaan minkälainen värähtely on merkkinä puhdistuksen 

tarpeesta. Tällöin on kuitenkin varmistuttava siitä, että yritykset eivät jaa 

yksityistä tietoa asiakkaistaan muiden yritysten kanssa.  

  



33 

 

   

 

3 ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO JA TEOLLINEN 

INTERNET 

 

Valvottaessa puhdistuskohteita teollisen internetin tarjoamilla sovelluksilla on 

tarkoituksena havaita puhdistusta vaativat työt ennen kuin niistä aiheutaa häiriötä 

toimintaan. Kyseessä on siis ennakoiva kunnossapito. 

 

Kunnossapito on historiallisesti katsoen ollut pääasiassa reaktiivista tai korjaavaa 

kunnossapitoa; kunnossapidon toimenpiteet on aloitettu vasta, kun vika on 

ilmennyt. Viime vuosikymmeninä painopiste on kuitenkin siirtynyt niin, että 

kunnossapidon tarkoituksena ei ole korjata, vaan ehkäistä vikojen ilmeneminen. 

Ennakoiva kunnossapito vie tämän ajatuksen vielä hieman pidemmälle; se pyrkii 

ennustamaan laitteen kuntoa tulevaisuudessa siten, että vikojen ilmeneminen 

pystytään estämään. (Nadj et al. 2016) 

 

3.1 Ennakoivan kunnossapidon kustannukset 

 

Laitteen hajoamisen todennäköisyyttä voidaan kuvata niin sanotulla ”kylpyamme” 

–käyrällä (kuva 4). Laitteiden rikkoontumisen todennäköisyys on suurin pian 

käyttöönoton jälkeen ja elinkaaren loppuvaiheissa. Rikkoontumisen suuri 

todennäköisyys alussa johtuu viallisista laitteista, jotka saadaan nopeasti pois 

käytöstä, mikä johtaa hajoamisten vähenemiseen. Ajan kuluessa laitteet kuluvat 

käytössä ja niiden hajoamisen todennäköisyys lähtee nopeaan kasvuun. Ennakoiva 

kunnossapito pyrkii siihen, että laitteet saadaan pidettyä tasaisessa kohdassa 

käyrää, jossa todennäköisyys hajoamiseen on pienin. (Murry & Mitchell 1994) 
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Kuva 4. Laitteen hajoamisen todennäköisyys ajan kuluessa. (Murry & Mitchell 

1994) 

 

Siirtymällä käyttämään ennakoivaa kunnossapitoa yrityksen kunnossapidon 

kokonaiskustannukset laskevat tiettyyn pisteeseen asti (kuva 5). Ennakoivan 

kunnossapidon kustannusten noustessa yrityksen korjauskustannukset ja 

menetettyjen tulojen kustannukset laskevat. Menetettyjen tulojen kustannukset 

syntyvät tuotantolaitoksen seisokeista ja ne voivat olla erittäin suuria yritykselle. 

Esimerkiksi ydinvoimalaitoksilla yhden seisokkitunnin kustannus voi ylittää 

10 000 euroa. On kuitenkin pystyttävä löytämään optimitilanne, sillä ennakoivan 

kunnossapidon kustannukset nousevat voimakkaasti, jos pyritään estämään kaikki 

korjauskustannukset, eikä vikojen estäminen 100 % varmuudella ole edes 

mahdollista. (Mobley 2002, s. 40) 
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Kuva 5. Ennakoivan kunnossapidon vaikutus kustannuksiin 

 

Ennakoiva kunnossapito on kunnossapidon toimintamalli, jossa kunnossapitoa 

lykätään siihen asti kunnes sitä tarvitaan. Sen tarkoituksena on järjestelmän 

tarkkailu siten, että alkavat viat, kuten halkeamat tai vuodot, huomataan ja 

tunnistetaan hyvissä ajoin, ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Varsinaiset 

kunnossapidon toimet aloitetaan vasta, kun viat ovat saavuttaneet ennalta 

määrätyn tason, jossa ne aiheuttavat laitteen rikkoontumisvaaran tai laitteen 

tehokkuus on laskenut raja-arvon alapuolelle. (Yuan et al. 2013)  

 

Ennakoivalla kunnossapidolla voidaan taata tuotteen laatu, suorittaa oikea-aikaisia 

huoltotoimenpiteitä, minimoida laitteiden seisokit ja välttää epäonnistumiset 

(Schmidt & Wang 2016). Lisäksi ennakoivalla kunnossapidolla voidaan parantaa 
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työturvallisuutta. Tarkkailemalla laitteita voidaan havaita ongelmat, kuten 

murtumat, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita. (Grall et al. 2002) 

 

3.2 Ennakoivan kunnossapidon rakenne 

 

Ennakoiva kunnossapito voidaan jakaa kolmeen perusteknologiaan, riippuen 

datan alkuperästä. Nämä perusteknologiat ovat: olemassa oleviin sensoreihin 

pohjautuva kunnossapito, testisensoreihin pohjautuva kunnossapito ja 

testisignaaleihin pohjautuva kunnossapito. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu 

kunnossapidon menetelmiä, jotka käyttävät dataa olemassa olevilta sensoreilta ja 

mittaavat esimerkiksi lämpötilaa, painetta, tasoa tai virtausta. (Hashemian 2011) 

 

Toisen kategorian menetelmät käyttävät dataa testisensoreista kuten 

kiihtyvyysantureista, joilla voidaan mitata värähtelyä, tai akustisista sensoreista, 

joilla voidaan havaita vuotoja. Tähän kategoriaan sisältyvät myös langattomat 

sensorit.  Nämä kaksi kategoriaa koostuvat passiivisista menetelmistä; jos 

prosessissa tai laitteessa ei ole häiriöitä, niin nämä teknologiat eivät anna tuloksia. 

(Hashemian 2011) 

 

Kolmannen kategorian teknologiat sitä vastoin toimivat siten, että laitetta testataan 

lähettämällä siihen signaali. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa eristyksen, 

resistanssin, induktion ja kapasitanssin mittaaminen. Näitä menetelmiä käytetään 

esimerkiksi halkeamien, korroosion ja kulumien paikantamiseen kaapeleissa, 

moottoreissa ja sensoreissa.  (Hashemian 2011) 

 

Yhdistämällä ennakoiva kunnossapito teolliseen internetiin voidaan 

tuotantolaitteita tarkkailla jatkuvasti ilman, että tarvitaan henkilöstöä, jotka käyvät 

säännöllisesti tarkkailemassa laitteita. Samalla voidaan poistaa inhimilliset 

virheet, jotka aiheutuvat esimerkiksi mittalaitteiden väärinkäytöstä. Lisäksi dataa 

voidaan kerätä huomattavia määriä enemmän kuin manuaalisessa valvonnassa, 

mikä parantaa ennusteiden luotettavuutta. Tämä mahdollistaa myös työvoiman 
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tehokkaamman käytön, kun henkilöstöä ei tarvitse käyttää enää laitteiden 

valvontaan, vaan he voivat keskittyä yrityksen ydintoimintaan. 

 

Teolliseen internetiin pohjautuva vikojen ennakointijärjestelmä on suunniteltu 

olemaan tietoverkko, jolla ennakoidaan monitoroiduissa mekaanisissa 

laitteistoryhmissä ilmeneviä vikoja ja ongelmia. Sen toiminnallinen rakenne 

koostuu neljästä kerroksesta, jotka ovat sensori-monitorointikerros, 

väliohjelmisto-lähetyskerros, ennakointi-sovelluskerros sekä päätös-palautekerros 

(kuva 6). (Xu et al. 2012) 

 

Monitoroidut

Laitteistoryhmät

Sensori-

monitorointikerros

Väliohjelmisto-

lähetyskerros
Ennakointi-sovelluskerros

Päätös-palautekerros

Kunnossapito strategiat

Staattinen informaatio

Dynaaminen informaatio

Informaation 

lähettäminen

Kunnon ennakointi

Vian tyypi

Vian sijainti

Vian aste

 

Kuva 6. Vikojen ennakointijärjestelmän toiminnallinen rakenne. (Xu et al. 2012) 

 

Sensori-monitorointikerros toimii järjestelmän pohjana. Se koostuu 

monitoroiduista laitteistoryhmistä, datan keräyslaitteista ja datan 

keräysterminaaleista. Staattista informaatiota, johon kuuluu esimerkiksi laitteen 

nimi, tyyppi ja materiaali, voidaan kerätä ja varastoida esimerkiksi RFID:n avulla. 

Dynaamista informaatiota, joka kuvastaa laitteen toimintaa, kuten värähtely, 

nopeus ja paine, kerätään erilaisilla sensoreilla ja varastoidaan dataterminaaleihin. 

Väliohjelmisto-lähetyskerros on linkkikerros, joka yhdistää sensori-

monitorointikerroksen ennakointi-sovelluskerrokseen. Tämä kerros koostuu 

pääosin asioiden internetin väliohjelmistopalvelimesta sekä 
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moniprotokollarajapinnasta, joiden avulla lähetetään monenlaista informaatiota. 

(Xu et al. 2012) 

 

Ennakointi-sovelluskerros on ydinsovelluskerros, jossa erilaista informaatiota 

laitteistoista prosessoidaan älykkäästi. Älykkäät tietokoneet on yhdistetty 

informaatiomoduuleihin, ja ne koostuvat pääasiassa input, output ja prosessointi 

käyttöliittymistä.  Ennakointi-sovelluskerroksessa erilaiset algoritmit tekevät 

ennusteita vioista erilaisiin tarpeisiin perustuen. Päätös-palautekerrosta voidaan 

itseasiassa pitää ennakointi-sovelluskerroksen output moduulina. Ennakointi-

sovelluskerroksesta saatu tieto voi paljastaa laitteiston nykyisen kunnon ja 

ennustaa milloin laitteiston kunto saavuttaa sen pisteen, että kannattaa aloittaa 

huoltotoimenpiteet. (Xu et al. 2012) 

 

Tämän ansiosta ennakoivia kunnossapitotoimenpiteitä voidaan suorittaa tarpeen 

vaatiessa, eikä perinteisesti ennalta määritellyin väliajoin. Voidaan siis siirtyä 

perinteisestä ehkäisevästä kunnossapidosta kehittyneeseen kuntoon pohjautuvaan 

kunnossapitoon eli ennakoivaan kunnossapitoon. (Xu et al. 2012) 

 

Ennakoiva kunnossapito voidaan jakaa tilastoihin perustuvaan ennakointiin ja 

kuntoon perustuvaan ennakointiin. Tilastoihin perustuvassa ennakoinnissa kaikki 

laitteiden ja niiden komponenttien pysähdykset kirjataan tarkasti ylös. Niistä 

saatavien tietojen avulla voidaan luoda tilastollisia malleja, joiden perusteella 

laitteiden rikkoontumisen ehkäiseviä toimia voidaan toteuttaa suunnitellusti. 

Kuntoon perustuva ennakointi taas perustuu siihen, että kuluminen on syynä 

suureen osaan laitteiden rikkoontumisesta. Kulumisen ollessa jatkuva prosessi, se 

ei aiheuta äkillisiä pysähdyksiä, vaan se voidaan havaita ensin laitteen 

käyttäytymisessä. Täten sitä voidaan tarkkailla mekaanisissa komponenteissa. 

(Edwards et al. 1998) 
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3.3 Ennakoivan kunnossapidon menetelmät 

 

Ennakoivassa kunnossapidossa tarkkaillaan laitteita erilaisilla menetelmillä ja 

monia tekniikoita onkin kehitetty juuri ennakoivan kunnossapidon tarpeisiin. 

Ennakoivan kunnossapidon menetelmät voidaan jakaa seuraavasti: 

 prosessin parametrien mittaaminen, 

 värähtelyanalyysi, 

 öljyanalyysi, 

 lämpökuvaus, 

 äänianalyysi ja 

 muut. (Selcuk, 2016) 

 

Nämä kaikki sopivat käytettäviksi teollisen internetin kanssa, mutta varsinkin 

värähtelyanalyysiä, lämpökuvausta ja äänianalyysiä voidaan pitää hyödyllisinä 

selvitettäessä laitteen puhdistuksen tarvetta. 

 

Värähtelyanalyysi on yleisin ennakoivan kunnossapidon tekniikoista ja sitä 

käytetään pääasiassa pyörivissä ja kiertyvissä laitteissa. Värähtelyä voidaan mitata 

joko reaaliaikaisesti tai aikataulun mukaisesti. Värähtelyanalyysi voi paljastaa 

vian hyvin aikaisin, jopa kuukausia ennen laitteen rikkoontumista. 

Värähtelyanalyysiä voi käyttää mekaanisen värähtelyn mittaamisen lisäksi 

virtauksesta aiheutuvan värähtelyn mittaamiseen, jota esiintyy esimerkiksi 

kompressoreissa, pumpuissa ja putkilinjoissa. Värähtelyanalyysillä on vaikea 

seurata hitaasti, vaihtelevilla nopeuksilla pyöriviä laitteita. Se sopii sen sijaan 

hyvin tunnistamaan muun muassa seuraavia ongelmia: mekaaninen löystyminen 

ja heikkeneminen, hankautuminen, kuluminen sekä epätasapaino. (Selcuk, 2016) 

 

Värähtelyanalyysiä käytetään vertaamalla laitteen värähtelytasoja kunnossa 

olevan laitteen tallennettuihin värähtelytasoihin. Värähtelyanalyysissä käytettiin 

ennen kannettavia mittareita, jotka vaativat käyttäjän, mutta nykyisin teollista 

internetiä voidaan hyödyntää asentamalla laitteisiin värähtelymittarit, jotka 

keräävät jatkuvasti dataa ja analysoivat sitä. (Selcuk, 2016) 



40 

 

   

 

Lämpökuvaus on kehitetty hyödyntäen sitä, että kaikki kappaleet, joiden lämpötila 

on absoluuttisen nollapisteen yläpuolella, lähettävät infrapunasäteilyä, jonka 

aallonpituus kasvaa kappaleen lämpötilan kasvaessa. Lämpökuvaus pystyy täten 

erottamaan eri lämpötilat toisistaan ja tuomaan ne visuaalisesti esille käyttäen eri 

harmaan sävyjä. On kuitenkin huomattava, että säteilyn määrään vaikuttaa 

lämpötilan lisäksi kappaleen pinta ja muoto sekä tarkastelukulma. (Selcuk, 2016) 

 

Lämpökuvausta voidaan käyttää tarkastelemaan heikkoja ja kuluneita elektronisia 

liitoksia, vuotoja lämmityksessä ja ilmanvaihdossa, mekaanisia heikkouksia sekä 

vikoja komponenteissa. Lämpökuvausta voidaan käyttää mittamaan joko 

absoluuttista tai systeeminen suhteellista lämpötilaa. Absoluuttista lämpötilaa 

mitattaessa pitää ottaa huomioon seuraavat asiat, jotta lämpötila saadaan mitattua 

oikein: 

 Pinnan ominaisuudet kuten maali tai päällysteet voivat vaikuttaa 

mittaukseen. 

 Ilmakehä mittavan kohteen ja infrapunakameran välissä voi sisältää 

vesihöyryä, muita kaasuja, pölyä tai muita tekijöitä, jotka vaikuttavaan 

mittaukseen. 

 Etäisyys (Selcuk, 2016) 

 

Äänianalyysiä voidaan käyttää joko tutkimalla äänipäästöjä tai laitteen ääntä. 

Äänipäästöillä tarkoitetaan nopeasti vapautuvan energian synnyttämiä ohimeneviä 

aaltoja, joita syntyy materiaalissa erilaisissa prosesseissa. Äänipäästöjä syntyy 

esimerkiksi materiaalin sulaessa, muuttaessa muotoaan, halkeillessaan jäähtyessä 

sekä lämpökuorman alla. Äänipäästöjä voidaan mitata pietsosähköisillä 

muuntimilla, jotka on kiinnitetty testattavan rakenteen pintaan. Ääniemissioiden 

analyysiä on käytetty normaalisti vain kalliissa rakennelmissa johtuen 

valvontalaitteiston kuluista.   Laitteiden kustannuksien tippuessa, äänipäästöjä 

käyttävien sovellusten määrä on kuitenkin noussut. (Jayaswal et al. 2008)  

 

Laitteen ääntä analysoimalla taas saadaan tietoa laitteen kunnosta. Läheltä 

ulkopintaa mitattu ääni voi kertoa paljon laitteen sisäisistä prosesseista sekä 
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laitteen kunnosta. Laitteiden ollessa kunnossa niiden äänispektri on tietynlainen. 

Vikojen alkaessa kehittymään äänispektrissä voidaan havaita muutoksia ja sillä 

voidaan jopa tunnistaa laitteen osa, missä vika on kehittymässä. Tämä menetelmä 

voi vaatia joissain tapauksissa erityisiä signaalin prosessointimenetelmiä, jos 

signaali on peittynyt toisen signaalin alle. (Jayaswal et al. 2008)   
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4 TEOLLINEN INTERNET 

PROSESSIPUHDISTUSTOIMINNASSA  

 

Prosessipuhdistustoiminta ja kiinteistönhuolto ovat tällä hetkellä varsin perinteisin 

menetelmin hoidettuja. Asiakasyritys seuraa tilannetta ja ilmoittaa 

palveluntarjoajalle, kun se tarvitsee puhdistus- tai kiinteistönhuollon palveluja. 

Teollisen internetin avulla tätä prosessia voitaisiin kuitenkin virtaviivaistaa 

merkittävästi. Käyttämällä hyväksi etävalvontaa ja tarpeeseen sopivia antureita 

voidaan poistaa tarve käyttää ihmisiä valvomaan puhdistettavia kohteita. Lisäksi 

keräämällä jatkuvasti dataa siitä, miten puhdistettavat kohteet likaantuvat, voidaan 

puhdistustarve ennakoida ja ajoittaa siten, että puhdistuksesta on kaikkein vähiten 

haittaa asiakasyrityksen liiketoiminnalle. Myös palveluntarjoaja voi paremmin 

ennustaa tarvitsemansa työvoiman käytön. 

 

Tuotantolaitteiden tarkkailu on tärkeää myös siksi, että pystytään takaamaan 

laitteille mahdollisimman pitkä käyttöikä. Kun laitteita tarkkaillaan ja 

puhdistetaan tarpeen vaatiessa, niin ne pysyvät ehjinä pidempään, mikä vähentää 

yrityksen korjauksiin tai uusien laitteiden hankintaan meneviä kustannuksia. 

Lisäksi tuotanto ei seisahdu laitteen rikkoontumisen takia. Laitteen 

rikkoontumisesta johtuva tuotantoseisokki voi kestää paljon pidempään, eikä sitä 

voida ennakoida, toisin kuin laitteen puhdistamisesta johtuva seisokki.   

 

4.1 Säiliöiden valvonta 

 

Teollista internetiä voidaan säiliöiden valvonnassa käyttää säiliön puhdistus- tai 

tyhjennystarpeen ennakointiin. Säiliöiden puhdistustarpeen ennakointia varten 

tarvitaan sensori, joka pystyy mittamaan säiliön seinämien sakkakertymiä, ja 

järjestelmä, joka hälyttää, kun sakkakertymä ylittää asetut raja-arvot. 

Tyhjennystarpeen ennakointiin esimerkiksi jätevesisäiliöissä tarvitaan järjestelmä, 

joka tarkkailee säiliön täyttymistä ja tilaa tyhjennyksen nesteen pinnan kohotessa 

raja-arvon yli. 
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Säiliön täyttymistä voidaan tarkkailla esimerkiksi ultraäänen avulla. 

Ultraäänisensori asetetaan säiliön yläreunaan ja se mittaa nesteen ja sensorin 

välistä etäisyyttä. Sensori lähettää aaltoja, jotka kimpoavat nesteen pinnasta ja 

palatessaan osuvat sensoriin, joka laskee etäisyyden. Mittauslaite on yhdistettynä 

pilvipalveluun, joka varastoi ja käsittelee dataa. (Perumal et al. 2015) Toinen tapa 

tarkkailla nesteen pinnan korkeutta on kelluva sensori, joka toimii ON/OFF 

periaatteella. Sensori toimii siten, että nesteessä on kelluva magneetti, joka aktivoi 

sensorin magneetin noustessa pinnan kohotessa. (Anjana et al. 2015) 

 

Säiliöiden pinnan korkeutta voidaan tarkkailla myös käyttämällä hyväksi 

lämpökuvausta. Pinnan korkeuden monitorointi lämpökuvauksella perustuu 

siihen, että kiinteät ja nesteenä olevat aineet muuttavat lämpötilaansa hitaammin 

kuin ilma. Tällöin lämpökamera pystyy erottamaan säiliön pinnan tason (kuva 7). 

Kuvasta 7 nähdään, että ensimmäinen säiliö on tyhjä, toinen säiliö on puolillaan ja 

kolmas säiliö vaikuttaa olevan täynnä. Lämpökuvaus ei kuitenkaan toimi, jos 

lämpötila pysyy koko ajan samana. Tällaisessa tilanteessa lämpökamera ei pysty 

erottamaan tyhjää ja täyttä osuutta toisistaan, eikä edes sitä onko säiliö täysi vai 

tyhjä.  (Electrophysics Corp. & The Snell Group, 2011) 

 

 

Kuva 7. Säiliön pinnan korkeuden tarkkailu lämpökameralla (Electrophysics 

Corp. & The Snell Group, 2011) 
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Säiliöiden puhdistuksen kannalta tärkeää on säiliöiden seinämiin kertyneen 

biofilmin määrä. Biofilmi aiheuttaa useita ongelmia, kuten korroosiota, laitteiden 

rikkoontumista, energian häviötä sekä pienentynyttä tehokkuutta (Pavanello et al. 

2010). Biofilmin kertymistä voidaan tarkkailla sensoreilla, jotka tarkkailevat 

mikrobiologista kasvua ja voivat huomata kolonisaatiovaiheen ennen kuin pinta 

on täysin bakteerien peitossa. Tämä mahdollistaa puhdistustoimenpiteiden 

ajoittamisen siten, että biofilmin poisto onnistuu parhaiten ja on 

kustannustehokasta. (Biggs & Pavanello 2014) 

 

Biofilmin kertymistä voidaan tarkkailla siihen tarkoitetun biosensorin avulla. 

Biofilmin kertymistä voidaan tarkkailla mittaamalla: 

 valonsirontaa, 

 sameutta, 

 sähkökemiallista impedanssia, 

 monitoroidun pinnan värähtelyä ja 

 diffuusiota. (Pavanello et al. 2010) 

 

Näillä tekniikoilla on kuitenkin rajoitteensa, sillä ne eivät pysty erottamaan 

biologista ja epäorgaanista likaantumista. Tämä on tärkeää siksi, koska nämä 

vaativat erilaisia puhdistustoimenpiteitä. Lisäksi niiden herkkyys on matala, joten 

ne eivät pysty tunnistamaan biofilmin alustavaa kolonisaatiota, vaan pelkästään 

paksummat bakteerikerrokset. Monet biofilmistä johtuvat ongelmat alkavat heti, 

kun ensimmäiset bakteeritäplät ilmestyvät pinnalla. (Pavanello et al. 2010) 

 

Biofilmin kehittymistä voidaan kuitenkin tarkkailla tarkemmin katodisen 

polarisaation avulla. Biofilmin sähkökemiallinen aktiivisuus on verrannollinen 

bakteerien peittämän pinnan pinta-alaan. Hyödyntäen tätä tietoa ALVIM on 

kehittänyt biosensorin (kuva 8), jolla biofilmin muodostuminen voidaan havaita jo 

aikaisessa vaiheessa. (Pavanello et al. 2010) 
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Kuva 8. Biosensorin toimintaperiaate (Alvim 2010) 

 

4.2 Putkilinjojen valvonta 

 

Putkilinjojen kannalta tärkeimmät asiat ovat vuotojen ja tukosten nopea 

paikantaminen sekä niiden korjaaminen ja puhdistaminen. Lisäksi voidaan 

tarkkailla putken sisäpintaan kertyvää sakkakertymää ja ennakoida 

puhdistustarvetta, sekä tarkkailla putkilinjoja mahdollisten ulkoisten uhkien 

varalta.  

 

Wall Street Journal tutki 251 Yhdysvalloissa sattunutta vuotoa vuosina 2011 - 

2013 ja huomasi, että vain 19,5 % vuodoista oli havaittu teknikoiden toimesta. 

Suurin osa ilmoituksista (taulukko 3) oli tullut joko työmaa-alueen työntekijöiltä 

tai paikallisilta asukkailta, jotka olivat havainneet vuodon. (Newman 2015) 



46 

 

   

 

Voidaankin siis sanoa, että vuotojen havaitsemisessa on vielä paljon puutteita. 

Teollisen internetin avulla vuodot saadaan paikallistettua aikaisemmin ja näin 

vuodosta aiheutuvat kulut saadaan minimoitua. 

 

Taulukko 3. Putkilinjojen vuotojen havainto (Newman 2015) 

Vuotojen havainnointi Vuotojen määrä 

Työntekijät työmaalla 73 

Paikalliset asukkaat 66 

Etätunnistus 49 

Ilma- ja maapartiot 28 

Pelastushenkilöstö 16 

Muut 19 

 

Putkilinjojen valvomiseen voidaan käyttää äänitunnistusjärjestelmiä, joita onkin jo 

käytössä monilla putkilinjojen toimijoilla. Tämä järjestelmä toimii käytännössä 

niin, että optisesta kuidusta luotuun verkkoon on asennettu sensoreita putkilinjan 

venttiileihin, pumppuihin ja kontrolleihin, jotka valvovat putkilinjan tilaa sekä 

havaitsevat potentiaalisia uhkia pienistä halkeamista, korroosiosta ja metallin 

kulumisesta. Käytännössä kyseessä on siis linkitettyjen sensoreiden suljettu 

verkko, jossa on 10 metrin välein GPS-paikantimen sisältäviä mikrofoneja. 

(Newman 2015) 

 

Esimerkiksi Cisco tarjoaa Connected Pipelines –palvelua, joka pystyy 

paikantamaan vuodot ja tunnistamaan ulkoisia uhkia äänen avulla. Järjestelmä 

käyttää hyväkseen äänitunnistusta lähettämällä reaaliaikaista tietoa putkilinjan 

tilasta. Järjestelmä pystyy tunnistamaan hyvinkin pienet vuodot. Lisäksi 

järjestelmä tunnistaa ulkoisia uhkia, kuten työkoneita, jotka eivät tiedä 

putkilinjasta, äänen avulla ja varmistaa ne videokuvalla. (Cisco 2014) 

 

Vuotojen tarkkailun ja paikallistamisen lisäksi on tärkeää tarkkailla putkilinjoja 

tukkeutumista ja seinämien likaantumista. Vain muutaman millin kertymä 

putkiston seinämissä voi nostaa pumppaustehon tarvetta 5-7 % ja näin lisätä 
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energiahukkaa. Yleisin syy kertymien muodostumiseen seinämille on biofilmin 

muodostuminen pinnoille, jotka ovat yhteydessä nesteeseen. Biofilmi alkaa syntyä 

lähes välittömästi riippumatta ympäristöstä ja sen kehittyminen ongelmaksi voi 

kestää muutamasta tunnista viikkoihin riippuen kohteesta. Biofilmi myös edistää 

mineraalikertymien muodostumista ja korroosiota, sillä pinta muuttuu helpommin 

tarttuvaksi ja biofilmi suojaa haitallisia bakteereja. (Malmberg 2014) 

 

Tätä ongelmaa voidaan kuitenkin ehkäistä ääniteknologian avulla, joko estämällä 

kertymien muodostuminen kokonaan, tai pidentämällä puhdistusväli 

moninkertaiseksi. Tämä onnistuu moderneilla ultraäänilaitteilla, jotka voidaan 

liittää suoraan prosessissa kiinni oleviin laitteisiin toisin kuin perinteisessä 

ultraäänipuhdistuksessa, jossa likaantuneet osat laitetaan pesualtaaseen 

puhdistukseen. Ultraääniteknologia tarvitsee nestemäisen välittäjäaineen ja 

riippuukin seossuhteesta miten tehokas ultraääniteknologia on, sillä kiintoaine 

imee itseensä ääntä. (Malmberg 2014) 

 

Ultraääniteknologia ei kuitenkaan välttämättä toimi kaikkialla ja siksi tarvitaan 

myös keinoja tarkkailla putkistojen tukkeutumista. Tukkeutumista voitaisiin 

tarkkailla esimerkiksi nesteen virtausnopeuden perusteella. Putkien tukkeutuessa 

virtausnopeuden on kasvettava, jotta sama nestemäärä virtaa samassa ajassa 

putken läpi. Virtausnopeutta voidaan mitata putkeen asennettavan roottorin avulla. 

Nesteen virratessa roottori pyörii eri nopeuksilla riippuen virtausnopeudesta. 

(Anjana et al. 2015) 

 

4.3 Pumppujen valvonta 

 

Pumppuja käytetään paljon erilaisissa teollisuuden prosesseissa, esimerkiksi 

jäähdytysveden kierrätykseen. Toimintahäiriöt pumpuissa voivat aiheuttaa 

tuotannon pysäytyksen, sekä tuotantoerien menetyksen. Pumppu voi toimia 

vajavaisesti pitkäänkin ennen kuin vika huomataan, jos värähtelymittausta ei 

käytetä. (Lahtinen 2015) 
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Värähtelyanturi kiinnitetään pumppuun siten, että anturi on mahdollisimman 

lähellä värähtelevää kohdetta ja rajapintoja niiden välissä on mahdollisimman 

vähän. Värähtelynmittauksen tarkkuuteen vaikuttaa anturin kiinnitystapa. 

Kiinnitystapoja ovat muun muassa ruuvi-, magneetti- ja liimakiinnitys. 

Ruuvikiinnitys ei oikein käytettynä rajoita taajuusaluetta, ja sitä kannattaakin 

käyttää pysyvien anturien asennukseen. Magneettikiinnitys taas soveltuu parhaiten 

käytettäväksi kannettavien mittauslaitteiden kanssa. (Ylikulju 2012) 

 

Koska erisyistä johtuvat ongelmat aiheuttavat erilaista värähtelyä, voidaan 

värähtelyanalyysillä tunnistaa ongelmat jotka vaativat pesua, kuten tukkeumat 

pumpussa. Lisäksi värähtelyanalyysiä voidaan käyttää valvomaan pumppujen 

mekaanisia vikoja, kuten kulumista tai löystymistä.  Tämä voi kuitenkin vaatia 

manuaalisia tarkistuksia alkuvaiheessa värähtelytasojen noustessa, sillä alussa 

pitää kerätä dataa, jotta voidaan varmuudella tunnistaa erilaiset värähtelytasoja 

nostavat tilanteet. 

 

4.4 Kattiloiden valvonta 

 

Kattiloiden seinämiin kertyy käytön aikana tuhkasta muodostunutta kuonaa, joka 

toimii eristeenä. Tämä johtaa siihen, että saman lämmön saavuttamiseksi pitää 

käyttää enemmän energiaa kuin puhtaassa kattilassa. Kattiloiden puhdistaminen ja 

kuonan poistaminen voi parantaa kattiloiden tehoa 1–4 prosenttia. (Martino 2014)  

 

Kattiloiden valvomiseen ja kuonan määrän tarkkailuun käytettävien sensorien 

tulee olla sellaisia, että ne kestävät kattiloiden kuumuuden ja puhdistuksen. 

Monissa kattiloissa käytetään räjäytyspuhdistusta (Martino 2014), mikä voisi 

vahingoittaa sensoreita. Tämän takia olisikin järkevää käyttää lämpökuvasta 

kattiloiden valvontaan, sillä lämpökuvausanturia ei tarvitse sijoittaa 

puhdistettavan kohteen sisälle, vaan sitä voidaan tarkkailla lämpökuvauksen 

avulla ulkopuolelta.  
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Kattiloiden valvontaan on jo kaupallisia sovelluksia; esimerkiksi FLIR on 

kehittänyt lämpökameran, jonka avulla voidaan tarkkailla kattiloita ja uuneja 

asentamalla kuumuutta kestävä lämpökamera niiden sisälle. Nykyisillä ohjelmilla 

pystytään lisäksi suodattamaan kuvista liekki pois kokonaan, joten kohteen 

sisätiloja voidaan tarkkailla jatkuvasti ja paikallistaa helposti ongelmakohteet 

(kuva 9). (FLIR n.d(a), (FLIR n.d(b)) 

 

 

Kuva 9. Putkiin kerääntynyttä tuhkaa ja kuonaa (FLIR n.d(b)) 

 

4.5 Muita ideoita 

 

Sen lisäksi, että teollista internetiä käytettäisiin puhdistettavien kohteiden 

valvontaan, voidaan sitä käyttää myös yrityksen omien resurssien tarkkailuun. 

Teollista internetiä voidaan käyttää esimerkiksi ajoneuvoissa tai 

puhdistuslaitteissa. Ajoneuvoissa voidaan seurata polttoaineen kulutusta, 

rengaspaineita sekä reitti voidaan ladata suoraan ajoneuvon GPS-järjestelmään. 

Lisäksi reittiä voidaan muokata nopeasti riippuen esimerkiksi ruuhkista, 

onnettomuuksista tai säästä. Rengaspaineiden reaaliaikaisella seurannalla voidaan 

välttää jopa 75 % rengasrikoista ja oikeilla rengaspaineilla polttoainekustannukset 

voivat pienentyä noin 0,5 % (Bridgestone 2016). 
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Teollista internetiä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi varastotasojen 

seuraamiseen. Varastotasojen seuraaminen voidaan automatisoida siten, että 

työntekijöiden ei tarvitse merkitä mihinkään, kun he esimerkiksi hakevat lisää 

pesuainetta, vaan järjestelmä huomaa tilanteen itse ja tarvittaessa tilaa lisää 

pesuainetta. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi säiliöiden pinnan tarkastelulla 

niiden pesuaineiden osalta, jotka ovat säiliöissä. Jos taas yritys käyttää 

pesuainepurkkeja, voitaisiin niihin asentaa tunnistimet, joiden avulla järjestelmä 

tietää aina miten paljon pesuainetta on varastossa.  
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5 CASE DELETE FINLAND OY 

 

Delete Finland Oy:tä käytetään tässä työssä case-yrityksenä ja pohditaan, miten se 

voisi hyödyntää teollista internetiä prosessipuhdistustoiminnassaan. Lisäksi 

tarkastellaan kuvitteellista puhdistustyötä ja esitetään, miten teollinen internet 

vaikuttaisi siihen ja mitä taloudellisia vaikutuksia sillä olisi. 

 

Delete Finland Oy on teollisuuden ja rakennusalan ympäristöpalveluihin 

keskittynyt yritys. Sen liiketoimintaan kuuluu teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, 

purkupalvelut sekä jätteenkäsittely ja kierrätys (Delete Finland Oy 2016). Delete 

Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli 100,4 miljoonaa euroa ja sen 

liiketoiminnan tulos 11,5 miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstön määrä on 510 

henkeä. (Asiakastieto 2016) 

 

Delete Finland Oy:llä ei tällä hetkellä ole vielä käytössä mitään teollisen 

internetin sovelluksia. Yritys on kuitenkin aloittanut digitalisaatio-projektin, johon 

IoT ja teollinen internet kuuluvat vahvasti mukaan. Yhtenä projektin tavoitteista 

on muun muassa mahdollisuus ennakoida prosessipesujen tarvetta tarkkailemalla 

säiliöiden ja putkistojen seinämiä ja niiden sakkakertymiä. (Palm 2016) 

 

Yrityksen ansaintalogiikka on tällä hetkellä resurssiperäinen eli työstä laskutetaan 

siihen kuluvan ajan ja käytettyjen resurssien perusteella (Liite 1). Yritys tekee siis 

sitä enemmän tulosta, mitä pidempään prosessipuhdistukset kestävät. Teollisen 

internetin käyttöönotto voi kuitenkin mahdollisesti johtaa puhdistusaikojen 

lyhenemiseen ja harvempiin puhdistustoimenpiteisiin, kun puhdistukset voidaan 

toteuttaa optimaalisesti sensoreiden välittämän datan perusteella. Tämä voi siis 

johtaa yrityksen liikevaihdon ja tuloksen pienenemiseen, jos palveluiden 

hinnoittelua ja ansaintalogiikkaa ei muuteta.  

 

Toisaalta Delete Finland Oy pystyy paremmin kohdistamaan resurssinsa ja 

haalimaan markkinaosuuksia ilman, että sen tarvitsee rekrytoida lisää tai hankkia 

lisää puhdistukseen tarvittavia koneita. Yrityksen tavoitteena on kuitenkin 

liikevaihdon ja tuloksen kasvattaminen, joten on pystyttävä tunnistamaan keinot, 
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(1) 

(2) 

miten se voi hinnoitella palvelunsa siten, että se on kannattavaa sekä yrityksen, 

että asiakkaan kannalta. 

 

5.1 Palvelujen hinnoittelu 

 

Palvelujen hinnoittelu tarkasti on vaikeaa, koska prosessipuhdistusten kesto 

riippuu monesta tekijästä, joita ovat muun muassa säiliöiden koko, sisältö, 

kerrostumat ja pesuvälit. Lisäksi johtuen diplomityöhön käytettävissä olevista 

resursseista, ei ole järkevää lähteä tutkimaan tarkasti erilaisia tilanteita, vaan siksi 

tässä työssä hinnoittelua tarkastellaan yleisellä tasolla ja pohditaan, minkälaisia 

muutoksia Delete Finland Oy:n tulee tehdä hinnoittelustrategiaansa. 

 

Delete Finland Oy:n henkilötyön tavoitemyyntihinta asiakkaalle on tällä hetkellä 

45,00 euroa ja laskennallinen kustannus yritykselle 29,18 euroa tuntia kohden 

(Liite 1). Henkilötyön myyntikate on siis 15,82 euroa tuntia kohden. 

 

                                              

                              

 

Lisäksi prosessipuhdistuksessa tarvitaan myös erilaisia puhdistuslaitteita, 

esimerkiksi Delete Finland Oy:llä on käytössään korkeapainelaite 800-1200 bar, 

100-149 litraa minuutissa. Tämän laitteen tavoitemyyntihinta on 150 euroa ja 

laskennallinen kustannus 102,10 euroa tuntia kohden (Liite 1). Tästä jää siis 

myyntikatteeksi 47,10 euroa tuntia kohden.  

 

                                        

  

 

Kun meillä on tiedossa resurssien myyntikate voimme laskea, kuinka teollisen 

internetin palvelut pitää hinnoitella.  
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Otetaan tarkasteluun kuvitteellinen prosessipuhdistustyö, joka vaatii kaksi 

henkilöä ja kaksi korkeapainelaitetta. Tällaisen työn tavoitemyyntihinta olisi 390 

euroa ja laskennallinen kustannus 262,56 euroa tuntia kohden. Myyntikate 

tällaisessa työssä olisi 127,44 euroa tuntia kohden.  

 

                                                

                                                       

         

                                         

 

Toisin sanoen teollisen internetin palvelu pitää hinnoitella niin, että Delete 

Finland Oy saa jokaista menetettyä tuntia kohden vähintään 127,44 euroa plus 

palvelusta aiheutuvat kulut. 

 

Oletetaan, että asiakas on tilannut kyseisen prosessipuhdistuksen kerran kahdessa 

viikossa ja työ on kestänyt 8 tuntia per puhdistus. Tästä kertyy vuodessa 

liikevaihtoa 64 272 euroa ja myyntikatetta 26 507,52 euroa.  

 

                                        

                                                        

 

Delete Finland Oy päättää kuitenkin siirtyä käyttämään sensoreita puhdistettavan 

kohteen valvontaan ja puhdistustarpeen ennakointiin. Sensoreiden välittämän 

datan perusteella prosessipuhdistus optimoidaan ja havaitaan, että kohde 

kannattaisi puhdistaa vain kerran kuukaudessa. Tämä tarkoittaisi liikevaihdon ja 

myyntikatteen pienenemistä puoleen eli tästä prosessipuhdistustyöstä kertyisi enää 

32 136 euroa liikevaihtoa ja 13 253,76 euroa myyntikatetta.  
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Delete Finland Oy:n tulisi siis hinnoitella tämän puhdistustyön teollisen internetin 

valvontapalvelunsa vähintään 13 253,76 euroon vuodessa plus sen aiheuttamat 

kustannukset, kuten sensorien hankinta ja asennus, jotta Delete Finland Oy:n tulos 

ei pienene. Delete Finland Oy pyrkii kuitenkin myös liikevaihtonsa 

kasvattamiseen eli sen pitää hinnoitella palvelunsa vähintään 32 136 euroon 

vuodessa, jotta se pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan. 

 

Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa enää vain puolet 

prosessipuhdistuksesta, mutta teollisen internetin palvelun takia kustannukset 

eivät laske käytännössä ollenkaan. Asiakkaan tuotantoseisokkien määrä kuitenkin 

putoaa puoleen, mikä toisi asiakkaalle erittäin merkittävää hyötyä. Tämä 

esimerkki oli erittäin yksinkertaistettu, jotta voidaan osoittaa, että vuositasolla 

teollisen internetin merkitys voi olla suuri jo yhden prosessipuhdistustyön osalta. 

Lisäksi tulee huomioida, että jokainen puhdistettava kohde on erilainen, eikä 

voida suoraan olettaa, että vuotuinen puhdistusaika pienenee.  

 

Delete Finland Oy:n kannalta järkevä hinnoittelumalli olisi todennäköisesti 

sellainen, missä asiakas maksaisi erikseen valvontapalveluista ja puhdistuksista.  

Valvontapalvelut voitaisiin hinnoitella niin, että asiakas maksaa erikseen 

järjestelmän asennuksesta ja sen jälkeen esimerkiksi vuosittain valvonnasta. 

Lisäksi asiakas maksaisi erikseen jokaisesta puhdistuksesta kuten tähänkin asti. 

Pelkän kertainvestoinnin tekeminen järjestelmän asennuksesta olisi vaikeaa 

hinnoitella, sillä hinnan pitäisi olla todella korkea, että se kattaisi mahdolliset 

tulevien vuosien menetykset puhdistusajoissa. Lisäksi se ei sitouta asiakasta 

Delete Finland Oy:hyn, vaan asiakas voisi tämän jälkeen halutessaan ostaa 

prosessipuhdistuspalvelut muualta.  

 

Toisaalta palvelu on myös hankalaa hinnoitella jatkuvana palveluna niin, että 

asiakas maksaisi vuosittain sekä valvonnasta, että kaikista puhdistustoimista. 

Tämä johtuu siitä, että prosessipuhdistukset riippuvat monesta tekijästä eikä voida 

suoraan ennustaa, miten puhdistusajat tulevat muuttumaan teollisen internetin ja 

sensoreiden käyttöönoton jälkeen. Tällainen hinnoittelu saattaisi kuitenkin olla 
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mahdollista tulevaisuudessa, kun on ensin saatu kerättyä ja analysoitua riittävästi 

dataa erilaisista puhdistuskohteista. Tällöin Delete Finland Oy ei enää myisikään 

puhdistuspalveluita vaan kohteen käytettävyyttä. Delete Finland Oy voisi 

esimerkiksi sopia takaavansa säiliölle 90 % käyttöasteen seuraavaksi viideksi 

vuodeksi. Tässä mallissa Delete Finland Oy hoitaisi mittauksen ja suorittaisi 

puhdistukset ja asiakas maksaisi mahdollisuudesta käyttää laitteita suurella 

käyttöasteella.  

 

5.2 Teollisen internetin kannattavuus Delete Finland Oy:lle 

 

Ottaen huomioon Delete Finland Oy:n tämän hetkisen resurssiperusteisen 

ansaintalogiikan, kannattaa pohtia onko järkevää siirtyä käyttämään teollisen 

internetin tarjoamia palveluja. On nimittäin mahdollisuus siihen, että 

prosessipuhdistuksen, mikä on Delete Finland Oy:n ydintoimintaa, tuotot saattavat 

tippua.  

 

Maailma on kuitenkin muuttumassa ja yritysten tulee muuttua sen mukana. 

Vaikka prosessipuhdistustoiminnan liikevaihto ja tulos pienenisivät, voi Delete 

Finland Oy nostaa koko yrityksen liikevaihtoa ja tulosta hinnoittelemalla teollisen 

internetin palvelunsa oikein. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että jos Delete Finland 

Oy ei tulisi ottamaan käyttöön teollisen internetin tuomia mahdollisuuksia ja 

tarjoamaan asiakkailleen erilaisia valvontapalveluita, niin asiakkaat saattaisivat 

hankkia nämä palvelut jostain muualta. Asiakkaat voisivat ostaa palvelut joltain 

Delete Finland Oy:n kilpailijoista, kuten Lassila & Tikanojalta, tai hankkia omat 

valvontalaitteensa ja hoitaa valvonnan itse. Molemmissa tapauksissa Delete 

Finland Oy:n liikevaihto tippuu, jos käy niin, että valvonnan seurauksena 

huomataan, että puhdistuksia ei tarvita yhtä usein kuin aikaisemmin. Lisäksi 

hankkiessaan valvontapalvelut joltain kilpailijalta on mahdollista, että asiakas 

siirtää myös puhdistuspalvelut kilpailijalle.  

 

Delete Finland Oy:n kannattaa myös kartoittaa mahdollisuudet tehdä yhteistyötä 

kilpailijoidensa kanssa. Onko esimerkiksi jollain kilpailijalla erityisosaamista 
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joidenkin puhdistuskohteiden valvonnasta, joita Delete Finland Oy:n ei ole 

järkevää lähteä tarjoamaan itse, vaan jotka sen kannattaa tarjota asiakkaalleen 

kilpailijansa kautta. Tämä toimii myös toisin päin, tekemällä yhteistyötä 

kilpailijoiden kanssa, Delete Finland Oy voi päästä tarjoamaan palveluitaan 

kilpailijoidensa asiakkaille. Tällä tavoin molemmat yritykset voivat hyötyä 

tekemästään yhteistyöstä.  

 

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon lainsäädännön mahdollinen kehittyminen. 

Ympäristölait ja -tavoitteet muuttuvat koko ajan tiukemmiksi, ja voidaankin 

miettiä, tuleeko mahdollisesti tulevaisuudessa pakolliseksi yrityksille valvoa 

esimerkiksi putkilinjojaan mahdollisten kemikaalivuotojen ja niistä johtuvien 

ympäristöhaittojen vuoksi. Tällaisessa tapauksessa Delete Finland Oy:llä 

kannattaa jo olla tarjottavanaan erilaisia teollisen internetin palveluita 

puhdistettavien kohteiden valvontaan, sillä muuten joku toinen yritys pystyy 

hyödyntämään syntyvän kysynnän. 

 

Voidaankin siis todeta, että siirtyminen käyttämään teollisen internetin 

mahdollistamia palveluita on kannattavaa Delete Finland Oy:lle. Se pystyy 

hinnoittelemalla palvelun oikein nostamaan sekä liikevaihtoaan, että parantamaan 

tulostaan. Lisäksi yritys pystyy kasvattamaan markkinaosuuksiaan, kun se pystyy 

paremmin optimoimaan oman työvoimansa käytön.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Asioiden internet on keino liittää erilaisia laitteita internetiin niin, että ne voivat 

keskustella toistensa kanssa reaaliajassa sekä tehdä ja suorittaa päätöksiä 

itsenäisesti. Teollisella internetillä tarkoitetaan teollisuuden ja yritysten 

hyödyntämää asioiden internetiä. Teollista internetiä ja asioiden internetiä 

käytetään usein myös synonyymeinä toisistaan. 

 

Teollinen internet tulee arvioiden mukaan tarjoamaan yrityksille useiden 

miljardien eurojen arvoiset markkinat lähivuosina. Yritykset voivat päästä näille 

markkinoille tarjoamalla keinoja yhdistää asioita, jotka eivät vielä ole yhteydessä 

mihinkään. Tämä vaatii kuitenkin yrityksiltä panostuksia jo nyt, sillä 

muuntautumiskyvyttömät yritykset tulevat menettämään markkinaosuuksiaan, kun 

ne eivät enää pysty vastaamaan asiakkaidensa kasvaviin tarpeisiin. 

 

Teollisen internetin avulla yritykset voivat pidentää tuotteidensa elinkaaria, 

saavuttaa uusia markkinoita ja pienentää jakelu- ja valmistuskustannuksia. 

Tuotteiden räätälöimisestä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tulee helpompaa, sillä 

kaikkien muutoksien ei tarvitse olla fyysisiä, vaan ne voidaan toteuttaa 

ohjelmistoilla. Lisäksi laitteiden ollessa yhteydessä internetiin voi yritys tarjota 

asiakkailleen ohjelmistopäivityksiä ja näin hankkia uutta liikevaihtoa, mihin se ei 

ole aikaisemmin pystynyt. 

 

Voidakseen saada mahdollisimman suuren hyödyn teollisesta internetistä, yritys 

joutuu todennäköisesti tekemään muutoksia liiketoimintamalliinsa sekä 

organisaatioonsa. Datan hyödyntäminen tulee olemaan teollisessa internetissä niin 

suuressa osassa, että yritysten on usein järkevää perustaa erillinen yksikkö, jonka 

vastuulla se on. Liiketoimintamallissa tärkeintä on pystyä tunnistamaan, miten 

teollinen internet pystyy luomaan lisää arvoa asiakkaalle. 

 

Ennakoiva kunnossapito voi hyötyä suuresti teollisesta internetistä. Ennakoivassa 

kunnossapidossa laitteen kuntoa pyritään ennustamaan ja täten estämään vikojen 
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ilmeneminen ja laitteen hajoaminen. Kun tähän yhdistetään teollisen internetin 

tarjoamat mahdollisuudet, saadaan tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa laitteen tilasta ja 

kunnosta, joita voidaan käyttää ennusteiden parantamiseen. 

 

Teolliseen internetiin pohjautuva vikojen ennakointijärjestelmä toimii siten, että 

laitteissa olevat sensorit lähettävät tietoa laitteen tilasta tietokoneelle. Tietokone 

pystyy näiden tietojen perusteella laskemaan laitteiden kunnon, sekä ennustamaan 

sen jonkin verran tulevaisuuteen. Se voi tämän jälkeen tehdä päätöksen siitä, 

tarvitseeko laite kunnossapitoa vai voiko se jatkaa toimintaansa. 

 

Kuten laitteiden kuluminen, myös niiden likaantuminen on jatkuva prosessi. Täten 

sitä voidaan tarkkailla erilaisilla menetelmillä. Ennakoivan kunnossapidon 

menetelmistä värähtelyanalyysiä, lämpökuvausta ja äänianalyysiä voidaan pitää 

tärkeimpinä, kun määritetään laitteen puhdistuksen tarvetta.  

 

Riippuu puhdistuskohteesta, miten sitä kannattaa valvoa. Säiliöitä voidaan valvoa 

biosensoreilla tai lämpökuvauksella. Putkilinjoja voidaan valvoa äänisensoreilla 

tai virtausnopeutta mittaavilla sensoreilla. Pumppuja voidaan valvoa 

värähtelysensoreilla ja kattiloita voidaan valvoa lämpökuvauksella. Sensoreiden 

valinnassa on tärkeää varmistaa, että sensorit joko kestävät puhdistustoiminnan tai 

ne ovat helposti irrotettavissa puhdistuksen ajaksi. 

 

Teollista internetiä voidaan hyödyntää prosessipuhdistuksessa myös muuten kuin 

pelkästään puhdistettavien kohteiden valvontaan. Ajoneuvojen rengaspaineita 

seuraamalla voidaan esimerkiksi vähentää polttoaineen kulutusta, kun pystytään 

pitämään rengaspaineet optimaalisina. Lisäksi teollista internetiä voidaan 

hyödyntää varastotasojen tarkkailuun. 

 

Ottaessa teollisen internetin tarjoamia valvontamahdollisuuksia valikoimaansa 

yrityksen pitää osata hinnoitella ne oikein. Sensoreiden avulla puhdistustoimet 

voidaan optimoida, mikä voi johtaa siihen, että kohtein puhdistusmäärät tippuvat, 

kun niitä ei enää puhdisteta niin sanotusti varmuuden vuoksi. Tämä voi johtaa 
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yrityksen liikevaihdon ja tuloksen tippumiseen, jos palveluita ei ole hinnoiteltu 

oikein. Toisaalta puhdistusmäärien tippuessa yritys voi palvella useampia 

asiakkaita samalla määrällä työntekijöitä ja näin hankkia lisää markkinaosuutta. 

 

Markkinoidessaan valvontapalveluitaan yrityksen tulee lähteä painottamaan 

asiakkaan siitä saamia hyötyjä ja laitteiden käytettävyyden parantumista. 

Asiakkaat voivat hyötyä valvonnasta suuresti; kun tuotantolaitteita valvotaan, niin 

niiden puhdistusvälit voidaan optimoida ja näin saada tuotantoseisokkien kesto 

minimiin. Lisäksi laitteiden käyttöikää voidaan pidentää ja välttyä laitteiden 

rikkoontumisilta, mitkä voivat johtaa odottamattomiin korjausseisokkeihin ja 

tuotantoerien menetyksiin. Jo yhden rikkoontumisen välttäminen voi maksaa 

valvontajärjestelmän käyttöönoton takaisin. 

 

Lisäksi markkinoinnissa voidaan painottaa vihreitä arvoja. Pitämällä puhdistusten 

määrä minimissä myös ympäristö säästyy. Voidaan myös välttyä mahdollisilta 

PR-katastrofeilta esimerkiksi huomaamalla kehittyvät kemikaaliputkistojen 

vuodot ajoissa, ja estämällä haitallisten kemikaalien päätyminen luontoon. 

 

Delete Finland Oy:lle teollinen internet tarjoaa mahdollisuuksia virtaviivaistaa ja 

parantaa liiketoimintaansa. Samalla se kuitenkin luo haasteita hinnoittelun ja 

markkinoinnin osalta. Riippuen puhdistettavasta kohteesta valvontapalveluiden 

vuosittainen hinta voi nousta kymmeniin tuhansiin euroihin, jotta Delete Finland 

Oy:n liikevaihto ja tulos eivät tippuisi mahdollisten harventuneiden puhdistusten 

takia. Samalla valvontapalvelut pitää kuitenkin osata markkinoida asiakkaille 

oikein ja perustella, miksi heidän kokonaiskustannuksensa puhdistustoiminnasta 

eivät tipu. Asiakkaat saavat taloudellista hyötyä kuitenkin harvemmista 

huoltoseisokeista sekä välttymällä laitteiden rikkoontumisilta. Toisin sanoen 

asiakkaan epäsuotuisten tapahtumien mahdollisuus ja niistä aiheutuvat kulut 

pienenevät. 
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6.1 Jatkotutkimuskohteet 

 

Teollisen internetin hyödyntäminen prosessipuhdistuksessa on aiheena uusi, eikä 

siitä löydy paljon tutkimuksia. Tutkimukset ovat tällä hetkellä keskittyneet 

suurelta osin erilaisiin menetelmiin, joilla puhdistuskohteita voidaan valvoa ja 

puhdistustarvetta ennakoida. Taloudellista puolta ei ole kuitenkaan tutkittu paljon. 

Tutkimusta tarvittaisiin lisää siitä, miten paljon valvonta vaikuttaa 

puhdistusmääriin sekä laitteiden puhdistusväleihin. Tällä hetkellä on vaikeaa 

määritellä palveluiden hinnastoa, sillä ei voida varmuudella sanoa miten paljon 

valvonta tulee vaikuttamaan.  

 

Olisikin järkevää suorittaa aluksi pilottihankkeita erilaisiin kohteisiin, kuten 

säiliöihin ja putkilinjoihin ennen kuin yritys aloittaa tarjoamaan palveluitaan 

kaikille asiakkailleen. Esimerkiksi Delete Finland Oy:n kannattaisi aluksi ottaa 

vain muutama kohde valvontaan, jotta se pystyisi keräämään dataa ja arvioimaan 

miten puhdistusajat tulevat muuttumaan. Tätä vaikeuttaa entisestään se, että 

kohteet eroavat toisistaan suuresti. Vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi 

puhdistettavan kohteen koko, sisältö, käyttö sekä puhdistusmenetelmät. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tämä työ lähti liikkeelle Delete Finland Oy:n tavoitteesta kartoittaa mahdollisia 

teollisen internetin tarjoamia sovelluksia, joita voitaisiin hyödyntää kaupallisesti 

yrityksen prosessipuhdistustoiminnassa. Lopulta työ toteutettiin kuitenkin omana 

aiheena kuitenkin niin, että Delete Finland Oy:tä käytetään työssä 

esimerkkiyrityksenä. Työn tutkimusongelmaksi muodostui teollisen internetin 

hyödyntäminen prosessipuhdistustoiminnassa. Jotta tähän voitiin vastata, 

lähdettiin ensin selvittämään mitä tarkoitetaan teollisella internetillä, ennakoivalla 

kunnossapidolla ja miten nämä voidaan yhdistää keskenään. 

 

Teollisella internetillä tarkoitetaan teollisesti hyödynnettyä asioiden internetiä. 

Asioiden internet voidaan määritellä infrastruktuuriksi, joka yhdistää erilaiset 

asiat (sekä fyysiset, että virtuaaliset) toisiinsa internetin avulla. Ennakoivalla 

kunnossapidolla tarkoitetaan kunnossapitoa, jossa laitteita pyritään huoltamaan 

ennen kuin niissä on ilmennyt vikoja. Kun teollinen internet yhdistetään 

ennakoivaan kunnossapitoon, voidaan laitteita valvoa reaaliaikaisesti ja saada 

tarkkaa tietoa niiden toiminnasta ja kunnosta. Tämä mahdollistaa ennusteiden 

laadinnan, jotta huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa ennen laitteiden vioittumista 

ja näin pidentää laitteiden elinkaarta. 

 

Yrityksen kannalta on tärkeää, että se pystyy luomaan kilpailuetua käyttämällä 

teollista internetiä. Se voi hankkia kilpailuetua hinnoittelulla, markkinoinnilla ja 

osaamalla tunnistaa teollisen internetin luomat asiakashyödyt. Palvelut pitää osata 

hinnoitella niin, että yrityksen liikevaihto ei laske, jos puhdistusten määrä 

kohteessa vähenee. Markkinoinnissa tulee painottaa asiakashyötyjä, joista suurin 

on seisokkien määrien väheneminen. Varsinkin korjausseisokkien määrä voi 

vähentyä suuresti, kun laitteita valvoessa viat voidaan huomata ennen kuin ne 

aiheuttavat laitteiden rikkoontumisen.  

 

Teollinen internetin avulla voidaan valvoa puhdistettavia kohteita ja ennustaa 

niiden puhdistuksen tarvetta. Samalla yritys voi myös alentaa omia operatiivisia 
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kulujaan. Tällöin puhdistukset voidaan optimoida todellisen tarpeen mukaan ja 

seisokkien määrä saadaan minimiin. Samalla myös tuotantolaitteiden 

rikkoontumista voidaan ehkäistä tehokkaasti. Prosessipuhdistuksen kannalta 

tärkeimpiä asioita ovat puhdistettavien kohteiden seinämien sakkakertymien 

seuraaminen ja ennustaminen. Delete Finland Oy voi saada kilpailuetua teollisesta 

internetistä ja näin pyrkiä kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan tulostaan.  
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LIITE 1. PROSESSIPUHDISTUKSEN YLEINEN HINTATASO 

JA KUSTANNUKSET 

 

 

Tuote Yksikkö Tavoitemyyntihinta** Laskennallinen kustannus 

Henkilötyö, normaalityöaika* H 45,00 29,18 

Imuauto H 75,00 59,28 

Imupaineyhdistelmälaite H 90,00 69,53 

Suurtehoimuri H 110,00 99,79 

Korkeapainelaite 500-1200 bar, 70-100 l/min H 105,00 78,99 

Korkeapainelaite 800-1200 bar, 100-149 l/min H 150,00 102,10 

Korkeapainelaite 800-1200 bar, 150-200 l/min H 170,00 137,60 

Korkeapainelaite 3000 bar, 29 l/min H 210,00 90,63 

    

* Ylityöt, pyhätyöt ja erilaiset lisät nostavat henkilötyön kustannusta. Näiden veloitettavuus riippuu 

asiakassopimuksesta ja saattaa vaikuttaa merkittävästi henkilötyön kannattavuuteen. 

    

** Toteutuneet myyntihinnat saattavat poiketa merkittävästi tavoitemyyntihinnasta.  

 


