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Tässä diplomityössä tarkasteltiin Internet of Thingsin hyödynnettävyyttä osana
sähkönjakeluverkon kunnossapitoa. Työn aikana tarkasteltiin niitä reunaehtoja, mitä
sähkönjakelualalle asetetaan sähköverkon kunnossapidon osalta laissa, määräyksissä ja
suosituksissa. Tämän lisäksi tarkasteltiin, mitä vaatimuksia toimintaympäristö asettaa IoT ratkaisuiden hyödyntämiselle osana sähköverkon kunnossapitoa. Näiden vaatimusten ja
suositusten pohjalta koostettiin näkemys tärkeistä asioista, mitkä tulisi huomioida
sensoriratkaisua hankittaessa.
Osana diplomityötä, koostettiin malli sille, minkälainen IoT -ratkaisuiden
kokonaisarkkitehtuurin tulisi olla. Mallissa otettiin huomioon se, että IoT -ratkaisuiden
toimittajia voi olla useita. Kumminkin kaikki IoT -ratkaisuista saatava data olisi hyvä pystyä
käsittelemään yhdessä tiedonkäsittely-ympäristössä ja niin, että tiedonkäsittely olisi ketterää
eikä tiedonkäsittely-ympäristöstä tulisi raskas.
IoT -ratkaisuiden kannattavuutta tarkasteltiin työssä kannattavuuslaskennan näkökulmasta.
Työssä esitettyä kannattavuuslaskentamallia voidaan jatkossa hyödyntää, kun harkitaan IoT
-ratkaisun hankkimista. Kannattavuuslaskennan pohjalta pystyttiin jo työn aikana
tunnistamaan niitä kohtia, mihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota, kun IoT -ratkaisuita
ollaan hankkimassa. Näitä oli tiedonsiirtokustannukset, jotka muodostavat elinkaariodotteen
ajalle jatkuvan kustannuksen, ja virtalähteen sekä sensorin elinikäodotteen aiheuttamat
lisäkustannukset IoT -ratkaisun kokonaiselinkaaren ajalle.
Työn aikana pilotoitiin muutamaa IoT -ratkaisua jakelu- ja alueverkossa. Pilotin aikana
opittiin hyödyllisiä oppeja IoT -ratkaisuista ja niiden hankkimisesta. Pilotin pohjalta
pystyttiin tunnistamaan muutama sensori, joiden pilotointia olisi hyvä jatkaa vielä pidempää.
Hyödyllistä tietoa saatiin pilotin aikana ilman kosteus ja lämpötila -sensorilta. Tämän lisäksi
hyvää potentiaalia jatkopilotoinnin näkökulmasta nähtiin valoisuus -sensorilla. Pilotissa

koettiin paljon tiedonsiirrollisia katkoja, jolloin sensoreiden tuottama mittausdata
menetettiin. Pilotin yksi tärkeimmistä opeista oli se, että sensoreiden tuottama mittausdata
tulisi saada mahdollisimman nopeasti asiakkaan omaan käsittely-ympäristöön, jotta
mahdolliset ongelmat voidaan huomata mahdollisimman nopeasti ja jotta sensoreiden
vastaavuus haluttuun käyttötapaukseen saadaan todennettua mahdollisimman pian.
Diplomityössä laadittiin näkemys siitä, miten IoT teknologia olisi hyödynnettävissä
sähkönjakeluverkossa. IoT -ratkaisuiden hankintaan pystytiin jatkoa ajatellen
muodostamaan hankintamalli sekä skaalautuvuusmalli sille, miten IoT -ratkaisuita tulisi
laajentaa
pilotoinnin
jälkeen
useampaan
sähkönjakeluverkon
kohteeseen.
Skaalautuvuusmallin näkökulmasta tarkasteltiin vielä se, miten pilotista tulisi jatkaa
eteenpäin. Skaalautuvuusmallin näkökulmasta suositeltavaa olisi laajentaa pilotointia
useammalle sähköverkon kohteelle ilman kosteus, lämpötila ja valoisuus -sensorin osalta.
Seuraavassa pilotissa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tiedonsiirtoyhteyteen ja siihen, että
sensoreiden tuottama mittausdata saadaan mahdollisimman nopeasti omaan käsittelyympäristöön.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että IoT:ssa on paljon potentiaalia, kun ajatellaan
sähkönjakeluverkon kunnossapitoa. Tulevaisuudessa sensoreiden tuottaman mittausdatan
pohjalta voidaan järkevöittää nykyisiä maastotarkastusten tarkastusvälejä ja saada
ajantasaisempi kuva kohteen kunnosta.
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This Master’s Thesis examined the usability of the Internet of Things as part of the
maintenance of the electricity distribution network. During this thesis the boundary
conditions set by the law, regulations and recommendations for electricity distribution sector
regarding of maintenance were examined. In addition, the requirements set by operating
environment were examined also. Based on these requirements and recommendations
conclusions were made on what are the important issues that should be considered when
purchasing an IoT -solution.
As part of this Master’s Thesis a model was developed for overall architecture of IoT
solutions. The model took into account the fact that there may be several vendors for IoT
solutions. Either way these should be handled in the same information environment. This
environment should also be agile.
The profitability of IoT solutions was examined with profitability calculations. The
probability calculation model presented in this thesis can be utilized in the future when
considering the acquisition of an IoT solution. Based on the profitability calculations it was
already possible to identify points on which should be given special attention when IoT
solutions are being acquired. These included the data transmission costs which represent a
continuous cost over the life cycle and additional cost of the power supply and sensor during
the life cycle of the IoT solution.
During this thesis few IoT solutions were piloted in the distribution and local area network.
During this pilot useful lessons were learned about IoT solutions and how to best obtain
them. On the basis of the pilot few sensors could be identified as potential sensors and it
would be useful to continue piloting these longer. Useful information was obtained during
the pilot from the air humidity sensor and the temperature sensor. In addition to these good
potentials was found in light sensor. There was a lot of data interrupts in the pilot leading to
loss of measurement data. One of the key lessons from the pilot was that the measurement

data generated by the sensors should be brought into the customer’s own processing
environment as soon as possible. This would mean that many problems could be detected as
quickly as possible and the desired use case could be verified also.
This thesis provided a view on how IoT technology could be utilized in the electricity
distribution network. There is now a model of how to approach acquisition of IoT solutions
and scalability model for how IoT solutions should be extended to more locations into the
power distribution network. From the scalability model's point of view, it would be advisable
to extend the piloting to more objects in the power grid for the humidity, temperature and
light sensor. In the next pilot, particular attention should be paid to the communication link
and to ensuring that the measurement data produced by the sensors is transferred to their
own processing environment as quickly as possible.
All and all IoT has a lot of potential when it comes to maintaining a power distribution
network. In the future based on the measurement data produced by the sensors it will be
possible to rationalize the current inspection intervals for field inspections and to obtain a
more up to date picture of the condition of the objects in electrical network.
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Kuy

Vaihtotarpeen aiheuttamat kustannukset yksittäiskohteelle elinkaaren
ajalle

Kum

Vaihtotarpeen aiheuttamat kustannukset määräalennetulle kohteelle
elinkaaren ajalle

KuT

Vaihtotarpeen aiheuttamat kustannukset uudelle kohteelle eli
tehdasasennetulle kohteelle elinkaaren ajalle

Kvy

Virtalähteen vaihdon ja uudelleen investoinnin kustannukset
elinkaarelle yksittäiskohteella

Kvm

Virtalähteen vaihdon ja uudelleen investoinnin kustannukset
elinkaarelle määräalennetulle kohteelle

KvT

Virtalähteen vaihdon ja uudelleen investoinnin kustannukset
elinkaarelle tehdas asenteiselle kohteelle eli uudelle kohteelle

Kv

Virtalähteen vaihtotarpeen kustannukset elinikäodotteen ajaksi

m

Mittausväli ilmoitettuna tunteina

S

Sensorin hinta

Sm

Sensorin hinta määräalennettuna

t

Tiedonsiirtomaksu

T

Tiedonsiirtokustannusten yleistetty muoto

Tah

Tiedonsiirron vuosikustannus datan määrästä riippuvaisessa mallissa

tah

Tiedonsiirtomaksu datan määrästä riippuvaisessa mallissa

Tar

Tiedonsiirron vuosikustannukset datan märästä riippumattomassa
mallissa

tar

Tiedonsiirtomaksu datan määrästä riippumattomassa mallissa

vu

Vaihtoväli

vv

Virtalähteen vaihtoväli
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1.

JOHDANTO

Tämä työ on tehty Caruna Networks -konsernille, josta jatkossa tullaan tässä työssä
käyttämään lyhennettä Caruna. Työ keskittyy Carunan kunnossapidon toimintamallien
tutkimiseen uusien verkon kunnonvalvontamenetelmien osalta.
Caruna vastaa sähkönjakelusta jakelualueillaan Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa,
Satakunnassa, Joensuussa sekä Koillismaassa. Tämä tarkoittaa sitä, että
sähkönjakeluverkkoa ylläpidetään, kunnostetaan sekä rakennetaan sähkönjakelun
takaamiseksi. Carunalla kehitetään toimintaa jatkuvasti tehokkaammaksi verkon paremman
luotettavuuden saavuttamiseksi sekä kustannustehokkaampien ja ympäristöystävällisempien
ratkaisuiden löytämiseksi.
Luotettavuuden kehitykselle on asetettu myös selkeät suuntaviivat sähkömarkkinalakiin:
asiakkaan kokema sähkönjakelukeskeytys ei saa ylittää asemakaava-alueilla kuutta tuntia ja
muualla kuin asemakaava-alueilla 36 tuntia vuoden 2028 päätyttyä. Näin ollen
sähkönjakeluverkkoyhtiöiden tulee kehittää toimintaansa niin, ettei sähkönjakeluverkkoon
pääse syntymään sellaisia tilanteita, missä asiakas kokee tätä pidempiä katkoja. Toiminnan
kehittäminen tältä osin ei yksinään tarkoita ilmajohtoverkkojen maakaapelointia vaan
toimintaa voidaan kehittää muiltakin osilta luotettavuuden takaamiseksi. Tällaisia tapoja voi
esimerkiksi olla ennakoivampi reagointi mahdollisiin vikatapauksiin automaattisen
kunnonvalvonnan kautta.
Pelkkien vikaantumistilanteiden ennakointi ei yksinään ole ainut kehityssuunta, mitä
kunnonvalvonnan osalta tehdään. Tämän lisäksi yksi tärkeimmistä kehityssuuntauksista on
turvallisuuden parempi takaaminen kaikille sähkönjakeluverkon parissa työskenteleville
sekä sen läheisyydessä oleville henkilöille.
Automaattista kunnonvalvontaa tukee sähkönjakelualalla vallitseva kehityssuunta, jota
kutsutaan älykkääksi sähköverkoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkövoima-, automaatio-,
tieto- ja viestintäteknologioita yhdistetään tehokkaampien sähköverkkoratkaisuiden
saavuttamiseksi.
Kunnonvalvonnan näkökulmasta kiinnostava kehityssuunta on Internet of Things, IoT, eli
esineiden internet. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhä useammalta laitteelta voidaan kerätä
tietoa, keskittää tämä tieto haluttuun paikkaan ja analysoida saatua tietoa paremman
ymmärryksen saavuttamiseksi. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi sähkönjakeluverkosta
erinäisten sensoriratkaisuiden avulla.
Tässä työssä keskitytään näille eri tyyppisille sensoriratkaisuille
- toimintaympäristön asettamien vaatimusten määrittämiseen,
- luomaan malli, jolla toimittajariippumattomasti saadaan eri sensoreiden välittämä
tieto kerättyä maastosta haluttuun käsittely-ympäristöön sekä
- luomaan malli, jonka pohjalta voidaan tarkastella kriittisesti sensoriratkaisun tuomia
hyötyjä nykytoimintamalleihin verrattuna.
Työn lopputuloksena Carunan kunnossapidolla on teknistaloudellinen toimintamalliehdotus
sensoriratkaisuiden hyödyntämiseen osana kunnonvalvontaa. Tämän pohjalta voidaan
päivittää Carunan Kunnossapitokäsikirjaa.
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2.
KUNNOSSAPIDON NYKYTILA, TOIMINTAMALLIT JA HAVAITUT
TEHOSTAMISTARPEET
Carunan nykytilan ja toimintamallien ymmärtäminen edellyttää niiden vaatimusten
läpikäymistä, mitä kunnossapidolle löytyy niin laista kuin muistakin määräyksistä. Lisäksi
tulee ymmärtää toimintaympäristö, missä Carunan tapauksessa toimitaan. Nykytilasta ja
toimintamalleista on nyt jo pystytty tunnistamaan selkeitä kehityskohteita, minkä avulla
toimintaa voitaisiin tehostaa ja järkevöittää. Seuraavassa käydään läpi vaatimuksia
kunnossapidolle, nykyinen kunnossapidon toimintamallia ja todettuja havaittuja
tehostamiskohteita.
2.1

Vaatimukset kunnossapidolle ja toimintaympäristö

Selvitettäessä
kunnonvalvonnan
toimintaperiaatteiden
kehitystarpeita
sähkönjakeluverkossa, täytyy ensin tunnistaa sähkönjakeluverkkotoiminnan ja
toimintaympäristön asettamat rajoitteet. Kunnossapidon vaatimuksia voidaan purkaa lain,
määräysten, suositusten ja verkkoyhtiön oman ohjeistuksen pohjalta. Toimintaympäristön
asettamia vaatimuksia tulee Carunan tapauksessa käsitellä sen molempien yhtiöiden, Caruna
Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n, osalta.
2.1.1 Lain asettamat vaatimukset ja muut määräykset sekä suositukset
Sähkömarkkinalaki (annettu 9.8.2013) asettaa ensimmäiset reunaehdot sähkönjakeluyhtiön
kunnossapitovelvoitteisiin. Lain tarkoituksena on asettaa vaatimukset tehokkaalle, varmalle
ja ympäristön kannalta kestävälle toiminnalle.
Sähkömarkkinalain
sähköverkon
kehittämisvelvollisuuksissa
mainitaan,
että
sähköverkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoa niin, että
- sähköverkon laatuvaatimukset täyttyvät
- sähköverkon luotettavuus ja varmuus on taattu
- sähköverkon normaaliolojen häiriötilanteissa ja määritetyissä poikkeusoloissa
sähköverkon luotettavuus ja varmuus ei saa kärsiä
- sähköverkko on yhteensopiva toisten sähköverkkojen kanssa
- sähköverkkoon on liitettävissä toisia käyttöpaikkoja ja voimalaitoksia sekä
- sähköverkko täyttää lajin nojalla asetetut vaatimukset.
Tämän lisäksi sähkön jakeluverkon, jota jatkossa kustustaan jakeluverkoksi, ja
suurjännitteisen sähkön jakeluverkon, josta jatkossa käytetään tässä työssä nimitystä
alueverkko, tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että
- se täyttää asetetut sähköverkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat
vaatimukset
- vioittuessaan (myrskyn tai lumikuorman johdosta) se ei aiheuta yli kuuden tunnin
keskeytystä asemakaava-alueella ja
- vioittuessaan (myrskyn tai lumikuorman johdosta) se ei aiheuta yli 36 tunnin
keskeytystä muualla kuin asemakaava-alueilla.
Alueverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että
- se täyttää verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset ja
- verkon toiminta ei häiriinny sähkölinjoille kaatuvista puista.
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Edellä esitetyt keskeytyksille asetetut keskeytyksen pituuteen liittyvät rajat astuvat voimaan
kokonaisuudessaan 31.12.2028. 50 prosentin osalta sähkönjakeluyhtiön jakeluverkon
käyttäjistä (poissulkien vapaa-ajan asunnot) tulee kuitenkin täyttää asetettu vaatimus
31.12.2019 mennessä ja 75 prosenttia tulee olla täytettynä 31.12.2023 mennessä.
Sähkömarkkinalain lisäksi sähkönjakeluverkkoyhtiön kunnossapitovelvoitteita määrätään
sähköturvallisuuslaissa (annettu 16.12.2016). Lain tarkoitus on varmistaa, että sähkölaite ja
-laitteisto on turvallinen. Nämä eivät myöskään saa aiheuttaa liiallisia sähkömagneettisia
häiriöitä. Laki turvaa myös sellaisen henkilön oikeudet, joka on sähkölaitteen, -laitteiston tai
magneettikentän välityksellä kärsinyt vahingosta.
Sähköturvallisuuslaissa määritetään seuraavat yleiset vaatimukset momentissa 6§:
” Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja
korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa
mukaisesti niin, että:
1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa;
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä;
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, sitä ei saa
saattaa markkinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön.”
Tähän 6 §:n 1 momentin kohdassa 1 säädettyyn vaatimukseen viitataan myös
sähkölaitteiston turvallisuusvaatimuksissa, jossa edellytetään, että ”sähkölaitteisto on
suunniteltava, rakennettava ja korjattava hyvän turvallisuusteknisen käytännön mukaisesti”
ottaen huomioon edellä esitetty kohta sähköturvallisuuslaista.
Sähköturvallisuuslaissa määritetään vielä erikseen vaatimus sähkölaitteiston huolto ja
kunnossapito-ohjelmalle. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkölaitteiston haltijan tulee laatia
sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Ohjelman tulee huomioida
sähkölaitteiston käyttöympäristön aiheuttamat tarpeet/vaatimukset laitteiston käytölle.
Sähkölaitteiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan ja on
vastuullinen ylläpitämään tätä.
Standardeissa määritetään lakien lisäksi velvoitteita sähkölaitteiston kunnossapitoon liittyen.
Standardissa SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähköturvallisuus (vahvistettu 17.8.2018)
mainitaan, että kunnossapidon tarkoituksena on säilyttää laitteisto vaaditussa kunnossa.
Kunnossapito voi tällöin koostua
- ennakoivasta kunnossapidosta, jossa laitteiden rikkoutumista pyritään ehkäisemään
ja/tai
- korjaavasta kunnossapidosta, jossa rikkoutunut osa korjataan.
Kyseisessä standardissa asetetaan myös vaatimus siitä, että sähkölaitteisto tulee tarkastaa
määrävälein. Tarkastus voi koostua silmämääräisestä tarkastuksesta, mittauksista ja/tai
laitteiston testaamisesta vaatimusten mukaisesti. Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan
välitöntä vaaraa aiheuttava vika, tulee vika korjata välittömästi. Tarkastuksen saa suorittaa
ammattihenkilö, jolla on vaadittava kokemus vastaavien asennusten tarkastamisesta.
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Tarkastustulokset tulee kirjata ylös pöytäkirjaan. Mikäli korjaustoimia suoritetaan, tulee
myös nämä pöytäkirjaan.
Lakien ja standardien vaatimusten lisäksi sähköverkkotoiminta on säänneltyä liiketoimintaa,
jota valvoo Energiavirasto. Sääntelyn pohjana on se, että sähköverkonhaltijan asiakkaalta
perimän siirtomaksu kattaa sähköverkon käytön, sen kunnossapidon ja kehittämisen niin,
että sijoitetulle pääomalle saadaan kohtuullinen tuotto. (Energiapolitiikka, 2019)
Tätä varten sähköverkon haltijoille on erillisiä kannustimia toiminnan ohjaamista varten.
Energiaviraston lausunnossa ”Lausunto valvontamenetelmien suuntaviivoista vuosille
2016-2023” käsitellään näitä kannustimia ja niille asetettuja suuntaviivoja tuleville vuosille.
Huomion arvoisia Energiaviraston asettamia kannustimia ovat
- investointikannustin,
joka
kannustaa
sähköverkonhaltijaa
investoimaan
sähköverkkoonsa ja tässä oikaistu pitoajan laskenta, joka ei pääty, vaikka
sähköverkonhaltijan asettama pitoaika olisi ylittynyt, kannustaa sähköverkon
ylläpitämiseen koko teknistaloudellisen pitoajan loppuun asti
- laatukannustin, joka kannustaa sähköverkonhaltijaa kehittämään sähkönsiirron ja jakelun laatua sekä
- innovaatiokannustin, joka kannustaa sähköverkonhaltijaa kehittämään ja käyttämään
innovatiivisia teknisiä sekä toiminnallisia ratkaisumalleja.
Näiden lisäksi toimitusvarmuuskannustin on tämän työn kannalta huomionarvoinen
kannustin. Tämä kannustin kannustaa sähköverkonhaltijaa tekemään toimitusvarmuuden
parantamiseksi investointeja, sähköverkon kunnossapitoa ja varautumista. Tässä otetaan
huomioon
ennenaikaiset
korvausinvestoinnit
ja
uudet
kunnossapitoja
varautumistoimenpiteet. Tällä hetkellä hyväksyttäviä toimitusvarmuuden parantamiseksi
tehtäviä kunnossapito- ja varautumistoimenpiteitä ovat vierimetsän hoito ja viranomais- ja
asiakasviestintään tarkoitettujen järjestelmien kehittämis-, käyttö- ja ylläpitokustannukset.
Tästä huolimatta toimitusvarmuuskannustimessa on paljon potentiaalia kunnossapidon
toimintamallien kehittämisen näkökulmasta. Samaisessa lausunnossa todetaan, että nykyistä
esitystä tulisi muokata niin, että kannustin olisi laajemmin sovellettavissa ennakoivaan
kunnossapitoon sekä valmiusjärjestelmien, käyttö- ja kunnossapitoprosessien
uudistamiskustannuksiin. Lausunnossa kiteytetäänkin, että ”kunnossapitopalveluilla
lisätään verkon käyttöikää ja säästetään investointikustannuksissa”. (Hänninen, K. 2015)
Lain, erinäisten määräysten ja standardien lisäksi Carunalla on lisävaatimuksia
sähköverkkojen
kunnossapitoon.
Lisävaatimukset
on
kirjattu
Carunan
Kunnossapitokäsikirjaan ja ne pohjautuvat Carunan sähköverkko-omaisuuden
hallintapolitiikkaan. Kyseinen kunnossapitokäsikirja on sähköturvallisuuslaissa määrätty
kunnossapito-ohjelman perusteet määräävä asiakirja, joka sähkölaitteiston haltijalla tulee
olla. Kunnossapitokäsikirjaan on kirjattu kaikki kunnossapidettävät kohteet, niihin liittyvät
tarkastusvälit ja mahdollisten sähköverkossa havaittujen puutteiden korjaamiseen liittyvät
toimenpiteet. Kunnossapitokäsikirjaa päivitetään aina tarvittaessa. Esimerkiksi
tarkastusaikavälin päivityksen taustalla voi olla kokemusperäisesti todettu tarve tiheämmälle
tai harvemmalla tarkastusvälille. Kunnossapitokäsikirjaan asetetut vaatimukset laitteiston
kunnossapidolle voivat myös poiketa valmistajan ja/tai laitteiston tyyppistä riippuen.
Luvussa 2.2 Kunnossapidon nykyinen toimintamalli avataan tarkemmin Carunan
kunnossapitokäsikirjan sisältöä. (Palmumaa, 2019)
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2.1.2 Kunnossapidettävät kohteet
Caruna jakaantuu kahteen eri yhtiöön: Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy. Caruna Oy vastaa
sähkönjakelusta Uudellamaalla, Länsi-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla ja
Koillismaassa. Caruna Espoo Oy vastaa puolestaan sähkönjakelusta Espoossa, Kauniaisissa,
Kirkkonummella ja Joensuussa. Kuvasta 1 nähdään tarkemmin maantieteelliset jakelualueet
yhtiöittäin. Kuvassa liilalla on esitettynä Caruna Oy:n jakelualueet ja sinisellä Caruna Espoo
Oy:n jakelualueet.

Kuva 1. Caruna Networksin jakelualueet yhtiöittäin (Yritysesitys, Caruna)

Näillä kahdella yhtiöllä on keskenään hyvin erilaiset sähkönjakeluverkkorakenteet, mikä on
myös huomattavissa kuvasta 1. Caruna Espoo Oy:llä on huomattavasti korkeampi
kaapelointiaste verrattuna Caruna Oy:n kaapelointiasteeseen. Toisaalta katsottaessa
sähköverkon pituuksia, on Caruna Oy:llä huomattavasti enemmän sähköverkkoa kuin mitä
Caruna Espoo Oy:llä. Asiakasmäärää vertailtaessa voidaan huomata, että Caruna Oy:llä on
471 000 asiakasta, mikä on sähköverkkokilometreihin verrattuna 170 metriä per asiakas.
Caruna Espoo Oy:llä on vuorostaan 212 000 asiakakasta ja tarkoittaa
sähköverkkokilometreihin verrattuna 36 metriä per asiakas. Eroa yhtiöiden välisessä
metrimäärässä asiakasta kohden on 134 metriä. Näiden tietojen perusteella voidaan huomata,
että Caruna Espoo Oy:n sähköverkko on rakenteeltaan tiheämpää kuin mitä taas Caruna
Oy:n sähköverkko. Yhteensä Carunalla on 683 000 asiakasta ja 87 600 kilometriä
sähköverkkoa ilma- ja maakaapeliverkkona. Tämän työn osalta on pystyttävä huomioimaan
molempien yhtiöiden tarpeet ja näiden kahden yhtiön sähköverkon rakenteelliset ja
maantieteelliset eroavuudet.
Carunan sähköverkon kehitystä tarkasteltaessa useamman vuoden ajalta, voidaan todeta, että
sähköverkon määrä kasvaa vuosivuodelta. Sähköverkko on kasvanut viimeisen kolmen
vuoden ajan tasaisesti lähestulkoon kaikilla jännitetasoilla. Tätä asiaa havainnollistetaan
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vielä erikseen kuvassa 2 seuraavalla sivulla, missä näkyy Carunan sähköverkkomäärät
vuosilta 2018, 2017 ja 2016.
CARUNAN VERKKOPITUUKSIEN MÄÄÄRÄT
2016
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Kuva 2. Carunan sähköverkkopituudet kokonaisuudessaan ja jännitetasoittain (Carunan vuosi,
Vuosiraportti 2018)

Tarkastelemalla kuvaa 2 tarkemmin, voidaan huomata, että pien- ja keskijänniteverkon
pituuksien määrät kasvavat tasaisesti. Tämä tarkoittaa kunnossapidon näkökulmasta, että
kunnossapidettävät sähköverkkopituudet kasvavat. Suurjännitteisellä puolella sähköverkon
pituuden kehitys on ollut hitaampaa vuosien 2016, 2017 ja 2018 osalta. Täällä kasvua on
tapahtunut oikeastaan vain vuoden 2017 osalta. Sähköverkon rakenteesta on oleellista tietää
myös se, että Carunan sähköverkot on rakennettu pääosin 60 ja 70 -luvuilla. Sähköverkko
perustuu siis pääosin teknisesti vanhoihin ratkaisuihin, joita uusitaan parhaillaan
sähköverkkoon tehtävillä investoinneilla. Sähköverkon elinkaariajattelun mukaan
sähkönverkon tulee keskimäärin kestää 40 -50 vuotta.
Tässä
työssä
tullaan
keskittymään
jakelumuuntamoihin
ja
sähköasemiin
kunnossapitomenetelmien
kehittämiseen
osalta,
koska
näiden
pohjalta
kunnossapitomenetelmät ovat oletettavasti skaalattavissa koskemaan muitakin
sähkönjakelun verkkokomponentteja. Carunan jakelumuuntamoiden ja sähköasemien
määrät esitetään kuvassa 3 vuosien 2018, 2017 ja 2016 osalta. Kuten sähköverkon pituus,
myös jakelumuuntamoiden määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Sähköasemien osalta
taulukossa näkyy hetkellinen nousu vuoden 2017 osalta. Tämä johtuu siitä, että Carunan
määrittelyä sähköasemasta muutettiin hetkellisesti eli todellisuudessa sähköasemien määrä
ei ole muuttunut vuosien 2016 ja 2018 välillä vaan muutos johtuu hetkellisesti käytössä
olleesta määrittelytavasta.
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CARUNAN JAKELUMUUNTAMOIDEN JA SÄHKÖASEMINEN MÄÄRÄT
2016
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Kuva 3. Carunan jakelumuuntamoiden ja sähköasemien määrät (Carunan vuosi, Vuosiraportti 2018)

Jakelumuuntamoiden ja sähköasemien rakenteesta on tässä työssä hyvä huomioida se, että
sähköasemat ovat lämmitettyjä rakennuksia, kun pääsääntöisesti jakelumuuntamot eivät ole.
Jakelumuuntamot jakautuvat tekniseltä toteutukseltaan vielä kahteen työn kannalta
merkittävään rakenteelliseen ryhmään: kaukokäyttö jakelumuuntamot ja paikallisohjattavat
jakelumuuntajat. Tämän jaon pohjalta on hyvä huomata, että sähköasemilla ja kaukokäyttö
jakelumuuntajilla on pistorasiat sähkön käyttöön, kun taas paikallisohjatulla
jakelumuuntajalla ei tällaista käyttömahdollisuutta välttämättä ole.
Vertailemalla jakelumuuntamoiden määrää keskijänniteverkon pituuteen, voidaan huomata,
että jakelumuuntamoita on keskimäärin yksi per keskijänniteverkon kilometri. Tekemällä
sama vertailu suurjänniteverkon puolella, voidaan huomata, että sähköasemia on
keskimäärin yksi per suurjänniteverkon 11 kilometriä kohden. Nämä arvot antavat
keskiarvollisen suunnan verkkokohteiden tiheydelle. Kumminkin todellisuudessa tämä
tiheys vaihtelee suuresti asukastiheyden takia. Mitä tiheämpi asutus jollakin alueella on, sitä
suurempi on sähköntarve ja sähkönjakeluverkkoon liittyvien asiakkaiden määrä kyseisellä
alueella. Tämä vuorostaan heijastuu sähkönjakeluverkon komponenttien lukumäärän
kasvuun alueella sähkönjakelun mahdollistamiseksi.
Työssä käytetään jatkossakin kappaleessa 2.1.1 Lain asettamat vaatimukset ja muut
määräykset sekä suositukset esitettyä erottelua jakeluverkon ja alueverkon välillä.
Jakeluverkolla tarkoitetaan tässä työssä keskijänniteverkkoa (jännitetaso 20 kV) ja
pienjänniteverkkoa (jännitetaso 0,4 kV). Alueverkolla puolestaan suurjännitteistä
jakeluverkkoa (jännitetaso 110 kV tai suurempi).
Kaikkia Carunan kunnossapidettäviä kohteita hallitaan Carunan verkkotietojärjestelmä
Trimble NIS:n (Network Information System) kautta. Verkkotietojärjestelmään on
dokumentoitu Carunan verkko-omaisuus ja tähän liittyvät kunnossapitotiedot. Tämän lisäksi
Trimble NIS:n kautta suunnitellaan uudet verkot ja hallitaan verkonrakennus- sekä
kunnossapitoprojekteja.
2.1.3 Toimintaympäristö
Vuonna 2019 Carunalla saatiin päätökseen tietoliikenneyhteyksien uusimisprojekti. Tässä
projektissa uusittiin kaukokäyttökohteiden analogiset yhteydet IP-pohjaiseen ratkaisuun.
Projektin johdosta ala-asemilta (eli tietoliikennelaitteilta, joilla välitetään komponenttien
tilatietoja Carunan järjestelmiin) saatavaa tietoa pystytään nyt hyödyntämään muuallakin
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kuin vain SCADA -järjestelmässä. SCADA -järjestelmällä tarkoitetaan Supervisory Control
and Data Acquisition -järjestelmää eli siis järjestelmää, jolla hallitaan sähköverkkoa
esimerkiksi käyttökeskuksesta käsin.
Carunan nykyinen tietoliikenneratkaisu on rakennettu sähköasemille ja niille
jakelumuuntamoille, joissa on kaukokäyttöä niin, että tietoliikennevaihtoehdot määräytyvät
kohteelle tehtävän luokituksen perusteella. Luokitusperusteet ovat seuraavat:
- Luokkaan 1 kuuluvat kaikki sähköasemat. Luokan 1 kohteilla tietoliikenteen
etäyhteyksien säilyttäminen on hyvin tärkeää. Tietoliikenneyhteys saa olla
enimmillään poikki kokonaismäärältään 3,5 tuntia vuodessa.
- Luokaan 2 kuuluvat kaikki muut kaukokäytettävät kohteet eli tässä tapauksessa
kaikki kaukokäytettävät jakelumuuntamot. Näiden kohteiden tietoliikenneyhteydet
saavat olla enimmillään poikki 35 tuntia vuodessa.
Luokan 1 kohteiden tietoliikenneyhteydet pohjautuvat kahteen matkapuhelinoperaattoriin
sekä satelliitteihin. Luokan 2 kohteiden tietoliikenneyhteydet pohjautuvat kahteen
matkapuhelinoperaattoriin. Kahden matkapuhelinoperaattorin käytöllä tarkoitetaan sitä, että
yhden operaattorin tarjoama tietoliikenneyhteys on pääyhteys, mitä kaukokäyttöyhteyksissä
käytetään.
Mikäli
tietoliikenneyhteydessä
havaitaan
viivettä,
joka
alittaa
tietoliikenneyhteyden nopeudelle asetetun raja-arvon, siirrytään käyttämään toisen
operaattorin tarjoamaa tietoliikenneyhteyttä. Kuvassa 4, esitetään Carunan
tietoliikenneyhteyksien toimintamalli.

Kuva 4. Kaukokäytön tietoliikenneyhteydet sähköasemilla ja kaukokäytettävillä jakelumuuntamoilla

2.2

Kunnossapidon nykyinen toimintamalli

Carunan kunnossapidon nykyinen toimintamalli voidaan ajatella koostuvan viidestä
pääosasta. Pääosat ovat: vaatimukset tehtäville toimenpiteille, indikaatio vaatimuksen
täyttämiseen, toimenpiteen tekeminen, tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi ja seuranta,
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että kaikki vaaditut toimet tulee myös tehtyä. Tämä esitetään tarkastusten näkökulmasta
kuvassa 5, jonka jälkeen esitetään tarkemmin jokainen kuvassa esitetty osuus.

Kuva 5. Carunan kunnossapidon nykyinen toimintamalli

2.2.1 Vaadittavat toimet
Koko Carunan sähköverkon kunnossapito perustuu edellä mainittuun Carunan
Kunnossapitokäsikirjaan. Kunnossapitokäsikirjaan on kerätty erinäisten standardien ja
suosituksien pohjalta jokaiselle kunnossapidettävälle sähköverkkokohteelle niiden
suositustarkastusväli. Tarkastusväli määrää, kuinka tiheällä tahdilla kyseinen kohde tulee
tarkastaa. Kunnossapitokäsikirja asettaa suositellun aikavälin tarkastuksille, jota ei tule
ylittää. Mikään ei kumminkaan estä tekemästä tarkastuksia tiheämmällä tahdilla niin
haluttaessa. Tämän työn kannalta oleellisille kohteille eli sähköasemille ja
jakelumuuntamoille on asetettu Carunan Kunnossapitokäsikirjaan taulukon 1 mukaiset
tarkastusvälit.
Taulukko1. Carunan Kunnossapitokäsikirjan
jakelumuuntamoille (Palmumaa, 2019)

mukaiset

tarkastusvälit

sähköasemille

ja

Kohde

Kohdekohtainen
jaottelu

Tarkastustoimi

Tarkastusväli

Sähköasema

Sähköasemat

Sähköasematarkastus

3 kertaa vuodessa

Akkutarkastukset

1 kertaa vuodessa

Paikallisohjatut
jakelumuuntamot

Jakelumuuntamon
/
muuntamotilojen tarkastus

Joka 6. vuosi

Kaukokäyttö
jakelumuuntamot

Jakelumuuntamon
/
muuntamotilojen tarkastus

Joka 6. vuosi

Akustotarkastukset

Ensimmäinen mittaus 5
vuotta vanhalle.
Tämän jälkeen mittaus
joka 3 vuosi.

Erityistarkastuskohteiden
kuntotarkastus

1 kertaa vuodessa

Jakelumuuntamo

Erityistarkastettavat
jakelumuuntamot
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Sähköasematarkastukset
pitävät
sisällään
kiinteistön
asemarakenteiden
ja
sähkölaitteistojen turvallisuuden varmistamisen. Kaikki havaitut puutteet kirjataan ja ne
korjataan noudattaen Carunan Kunnossapitokäsikirjaa. Sähköasematarkastukset suoritetaan
sähköasemille kolme kertaa vuodessa niin, että ne ovat jaksotettu tasaisin väliajoin
toistuviksi kuluvalle vuodelle.
Sähköasemien akkutarkastuksissa tarkastetaan akustojen kunto ja suoritetaan
johtavuusmittaukset. Kaikki havaitut puutteet kirjataan ja ne korjataan Carunan
Kunnossapitokäsikirjan mukaisesti. Akkutarkastukset suoritetaan sähköasemilla kerran
vuodessa.
Lisäksi sähköasemilla tehdään muita tarkastustoimia, kuten päämuuntajien kuntotarkastusta
ja maadoitusmittauksia. Nämä tarkastustoimet eivät kuitenkaan ole tämän työn kannalta
oleellisia ja tästä syystä niitä ei tutkita tämän enempää.
Jakelumuuntamoiden osalta Carunan Kunnossapitokäsikirjan määräämät tarkastustoimet
riippuvat siitä, minkä tyyppinen jakelumuuntamo on kyseessä: paikallisesti ohjattava
jakelumuuntamo vai kaukokäyttöjakelumuuntamo. Lisäksi jakelumuuntamoilla
huomioidaan kohteen sijainti. Mikäli kohde sijaitsee keskeisessä paikkaa, missä
nuorisoa/lapsia voi oleskella (kuten koulujen tai päiväkotien läheisyydessä), tehdään
jakelumuuntamolle erillistä tihennettyä turvallisuustarkastusta.
Jakelumuuntamon / muuntamotilojen tarkastus sisältää sähkölaitteiston ja tilojen kunnon
sekä rakenteen/rakennuksen ja sen ympäristön tarkastamisen. Tämä tarkastus tehdään joka
kuudes vuosi. Kyseinen tarkastus tehdään niin paikallisohjatuille jakelumuuntamoille kuin
kaukokäyttö jakelumuuntajille.
Jakelumuuntamon akustotarkastukset pitää sisällään kaukokäyttölaitteiden visuaalisen
tarkastamisen ja näiden akustojen mittauksien ja kuormituskokeiden tekemisen. Tarvittaessa
akut uusitaan tarkastuksen yhteydessä. Tämä tarkastus tehdään ensimmäisen kerran viisi
vuotta vanhalle kaukokäyttö jakelumuuntajalle ja tämän tarkastuksen jälkeen kolmen
vuoden välein.
Jakelumuuntamoiden erityistarkastuskohteiden kuntotarkastus pitää sisällään kohteen
ulkoisen ja rakenteellisen kunnon tarkastamisen. Tässä tarkastuksessa kiinnitetään erityisesti
huomiota turvallisuuteen. Tarkastus tehdään erikseen määritetyille kohteille kerran
vuodessa.

2.2.2 Indikaatio vaadittavien toimien toteutukselle
Kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin, Carunan kunnossapitokäsikirja asettaa vaatimukset
jokaiselle sähköverkon kohteelle siitä, miten näitä tulisi kunnossapitää. Näiden vaatimusten
pohjalta määräytyy, milloin esimerkiksi jokin tietty kohde tulisi tarkastaa. Kohteiden
tarkastamisen ajankohdan määrittäminen tapahtuu osana kunnossapidon vuosisuunnittelua.
Vuosisuunnittelussa tarkastellaan Carunan kunnossapitokäsikirjan asettamia tarkastusvälejä
ja verrataan näitä jokaisen kohteen omaan kunnossapitohistoriaan. Kohde tarkastetaan
ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen tietyn vuosimäärän päästä, jonka jälkeen kohteen
seuraava tarkastuskerta määräytyy aina edeltävästä tarkastuskerrasta.
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Kuvassa 6, seuraavalla sivulla, esitetään esimerkkinä sähköasematarkastuksen
tarkastusajankohdan määrittäminen. Kuvasta nähdään, että sähköaseman tarkastusmäärät ja
ajankohdat vuoden aikana.

Kuva 6. Esimerkki sähköasematarkastuksen tarkastusväleistä

Kuvassa 7 esitetään jakelumuuntamon tarkastukselle jakelumuuntamon muuntamotilojen
tarkastus seuraavan tarkastusajankohdan määrittäminen. Esimerkeissä esitetään
jakelumuuntamon ensimmäisen tarkastuskerran määrittäminen ja seuraavan tarkastuskerran
määritetään niissä tapauksissa, missä jakelumuuntamo on jo aiemmin tarkastettu.
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Kuva 7. Esimerkki jakelumuuntamon muuntamotilojen tarkastus -tarkastuksen seuraavan
ajankohdan määrittämisestä

2.2.3 Tarkastukset – kohteen tarkastus
Carunalla on tällä hetkellä käytössä kaksi eri tyyppistä tarkastusmenetelmää riippuen, mitä
tarkastuksia ollaan tekemässä: kävelytarkastukset ja kuvista kohteen tarkastaminen.
Kävelytarkastukset voidaan mieltää perinteisemmäksi tavaksi tehdä kuntotarkastusta. Sillä
tarkoitetaan sitä, että kohteen kuntotarkastaja tarkastaa kohteen fyysisesti paikan päällä.
Tämän tarkastuksen etuja on se, että kaikki mahdolliset kuntoon vaikuttavat asiat voidaan
havainnoida, kuten esimerkiksi mahdolliset poikkeavat äänet jakelumuuntamossa.
Kävelytarkastusten lisäksi toisena vaihtoehtona on kuvasta kohteen tarkastaminen. Tällä
tarkoitetaan, että kerätyn kuvadatan pohjalta määritetään kohteen kunto. Tällaisia lähteitä
voi olla esimerkiksi jakelumuuntamon kokonaisvaltainen kuvaaminen tai kohteen
yleiskunnosta otetut kuvat ulkoisen rakenteen osalta. Tämän tarkastustavan etuna on se, että
kohteen kunto voidaan saada nopeammin todettua ilman, että kohdetta tarvitsee fyysisesti
lähteä maastoon tarkastamaan. Kuvan ottajana voi toimia esimerkiksi ulkoisen rakenteen
kuvaamisen osalta muu kuin alan ammattilainen ja kyseinen kuva voidaan toimittaa alan
ammattilaiselle tarkastettavaksi kohteen kunnon toteamiseksi. Edellytyksenä kohteen
kuvasta tarkastamiselle on se, että kuvat, joiden pohjalta kohteen kuntoa tarkastetaan, ovat
tarpeeksi hyvälaatuisia ja riittävään kattavia kohteen kunnon toteamiseen.

2.2.4 Kunnossapitotietojen hallinta
Kunnossapitotietoja hallitaan kuten kappaleessa 2.1.2 Kunnossapidettävät kohteet,
mainittiin Carunan verkkotietojärjestelmä Trimble NIS:ssä. Ohjelmassa muodostetaan
kunnossapidon vuosiohjelma, joka välitetään urakoitsijalle. Urakoitsija muodostaa Trimble
NIS:ssä tarvittavat työpaketit töiden tekemiseen maastossa.
Kun työpaketit on muodostettu, itse työ suoritetaan pääsääntöisesti maastossa Trimblen
toisen tuotteen Utility To Go eli UTG:n kautta. UTG on suoraan yhteydessä Trimble NIS:in
ja tiedot näiden kahden järjestelmän välillä päivittyvät ajantasaisesti. UTG-järjestelmällä
kuntotarkastaja näkee kaikki ne kohteet, mitkä tulee tarkastaa. UTG:n kautta on myös
nähtävissä jakeluverkkoyhtiön muu sähköverkko. Tätä kautta pääsee myös tarkastelemaan
kohteiden nykyisiä kunnossapitotietoja ja täyttämään suoraan järjestelmään kohteelle
kuntotarkastuksen tulokset. Tämä toimii edellä mainittuna vaadittuna tarkastuspöytäkirjana.

2.2.5 Vuosiohjelman seuranta
Kun vuosiohjelma on annettu urakoitsijalle toteutettavaksi, valvotaan sen suoritusta. On
tärkeää, että kaikki kohteet, mitä vuosiohjelmaan on määritetty, tulee käsiteltyä ja kohteen
kunnosta saadaan ajantasainen kuva. Tätä seurantaa varten löytyy Trimble NIS:stä erillisiä
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työkaluja. Tämän lisäksi Carunan raportointijärjestelmä QlikView:ssa on raportti, josta koko
vuosiohjelman eteneminen on helposti seurattavissa.

2.3

Havaitut tehostamistarpeet

Carunan kunnossapitomenetelmissä on havaittu kolme selkeää tehostamistarvetta: oikeaaikaisempi kunnossapito, muiden järjestelmien tietojen parempi hyödyntäminen
kunnossapidossa ja erityistarkkailtavien kohteiden turvallisuuden ajantasaisempi valvonta.
2.3.1 Oikea-aikaisempien kunnossapitotoimien suorittaminen
Tällä hetkellä kunnossapidon toimintamalli perustuu pitkälti kohteen tarkastamiseen ja
saatujen tarkastustulosten pohjalta jatkotoimien määrittämiseen. Kuntohavaintoja voidaan
saada myös muutenkin kuin vain kuntotarkastusten perusteella, mutta suurin osa
kunnossapitohavainnoista saadaan kuntotarkastusten pohjalta.
Mikäli kohteessa havaitaan kuntopuute, kirjataan se verkkotietojärjestelmään Trimble
NIS:iin kohteen kunnossapitotietoihin. Havainnon kirjaamisen yhteydessä havainnolle
määritetään tärkeys. Tärkeys on tarkastajan arvio puutteen korjaamisen aikataulun
takarajasta. Tärkeyden valintaehdot havainnolle ovat seuraavat:
- korjaustoimi suoritettava mahdollisimman pian tai vuoden sisällä
- korjaustoimi suoritettava vuoden tai viimeistään kolmen vuoden päästä
- korjaustoimi suoritettava neljän vuoden tai viimeistään kahdeksan vuoden päästä ja
- korjaustoimenpiteitä ei vaadita.
Mikäli kohteessa havaitaan puute, joka on vaaraksi hengelle/terveydelle, korjataan se
välittömästi vikana, kuten standardissa edellytetään.
Edellä esitetyt tärkeydet kohteen kuntohavainnolle määrittävät osaltaan myös sen, milloin
kohteeseen seuraavan kerran mennään. Mikäli kohteelle ei ole suunnitteilla muita
tarkastustoimenpiteitä, jotka tulisi tehdä ennen puutteen korjaamisen aikarajaa, mennään
kohteeseen lähtökohtaisesti seuraavan kerran puutteen tärkeyden asettamana ajankohtana.
Mikäli taas kohteessa ei ole havaittu puutteita, mennään sinne lähtökohtaisesti seuraavan
kerran silloin, kun seuraava vaadittu tarkastus tulee ajankohtaiseksi.
Tässä on havaittu Carunalla tehostamistarve oikea-aikaisemman kunnossapidon osalta.
Edellisen perusteella voidaan todeta, että kohteen kunnosta saadaan periaatteessa tieto vasta
siinä kohtaa, kun se on jo vikaantunut, jolloin ennakkohuolto voi olla jo myöhäistä. Oikeaaikaisempi kunnossapidon hyötynä on se, että suuremmilta korjauskustannuksilta ja
mahdollisilta sähkönjakelukatkoilta voidaan välttyä. Oikea-aikaisempi kunnossapito
edellyttäisi kuitenkin kohteen kunnon valvontaan sellaisia menetelmiä, että sitä voidaan
seurata kustannustehokkaasti ja/tai voidaan luoda luotettava malli/analyysi, jolla kohteen
kunto pystytään ennakoimaan luotettavasti eri vaiheissa sen elinkaarta. Tämän
mallin/analyysin pohjalta kohteeseen voitaisiin ajoittaa tarkemmin kuntotarkastukset sekä
mahdolliset ennakkohuollot.
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Toisaalta edellä esitetyssä mallissa on puute, kun tarkastellaan oikeampiaikaista käyntiä
kohteessa tarkastuksille asetettujen tarkastusvälien pohjalta. Otetaan esimerkiksi
kaukokäytettävä jakelumuuntamo. Edellä esitetyn mukaan (taulukko 1) tälle tehdään
jakelumuuntamon / muuntamotilojen tarkastus kuuden vuoden välein. Kohteelle kuuluu
myös kaukokäytön takia tehdä akustotarkastus, jossa ensimmäinen tarkastus on viiden
vuoden päästä käyttöönotosta ja tästä eteenpäin tarkastus tehdään kolmen vuoden välein.
Mikäli kohde on erityistarkkailtava niin erityistarkastuskohteiden kuntotarkastus tulee myös
tehdä vuoden välein. Jos kohde on erityistarkastettava kohde, syntyy säännöllisin välein
tilanteita, missä kohteessa käydään vuoden aikana useammin kuin kerran. Vaikka kohde ei
olisi eritystarkastettava, syntyy siltikin tilanteita, missä kohteessa käydään peräkkäisinä
vuosina tarkastamassa eri tarkastukseen liittyviä asioita. Tätä havainnollistetaan kuvassa 8.

Kuva 8. Kohteen kuntotarkastusten ajoittuminen elinkaaren ajalle

Kuvassa 8 on vaalean sinisellä esitettynä akustotarkastukset, tummemmalla sinisellä
jakelumuuntamon / muuntamotilojen tarkastus ja oranssilla erityistarkastettava
jakelumuuntamot -tarkastus. Kuvasta 8 voidaan nähdä, että tarkastukset toistuvat kohteella
peräkkäisinä vuosina aina, kun kohteeseen tehdään jakelumuuntamon / muuntamotilojen
tarkastus.
Lisäksi joissakin kohteissa käydään myös muista syistä kuin kunnossapidollisista. Syitä
voivat olla esimerkiksi verkon käyttöön liittyvät toimet, asiakaslähtöiset työt tai vian
korjaukseen liittyvät toimet. Kohteessa käynti ei siis yksinään perustu pelkästään
kunnossapitotöistä, mutta kunnossapitotyöt ovat lähtökohtaisesti ainoita kertoja, kun
kohteen kunnosta kirjataan kunnossapitohavaintoja suoraan kohteen kunnossapitotietoihin.
Konkreettinen esimerkki oikea-aikaisemmasta kunnossapidosta on kaukokäyttökohteiden
akuston tarkastukset. Akustolla on tietty elinkaari ja vanhetessaan akku menettää osan
varauskyvystään. Tähän menetykseen vaikuttaa myös akun ympäristön lämpötila. Tietyn
lämpötilan ylittyessä akku vanhenee nopeammin eli menettää varaustaan nopeammin kuin
mitä normaali elinkaariennuste ennustaa. Kuvassa 9 esitetään elinikäodotteen vaihteluväli
lämpötilan funktiona.
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Kuva 9. Lämpötilan vaikutus akun elinkaareen (Yuasa Battery Sales (UK) Ltd, 2014)

Kuvasta 9 voitiin huomata, että akun kunnontarkkailu vaatisi siis ajantasaista valvontaa tai
sellaista mallia, missä pystyttäisiin huomioimaan ympäristön vaikutukset akun
suorituskykyyn. Pääsääntöisesti kaukokäyttökohteet eivät toimi akkujensa pohjalta.
Kunnonvalvonta on täten entistä tärkeämpää, koska niitä käytetään akuston kautta
tilanteessa, missä sähkönjakeluun on jo aiheutunut häiriö. Tällöin akusto on ainoa virran
lähde kaukokäytölle. Tämä korostaa sitä, että akuston kuntoa pitäisi pystyä valvomaan
ajantasaisemmin. Esimerkiksi ennen myrskyä voitaisiin varmistua ajantasaisen
kunnossapitotiedon avulla akustojen toiminnasta sähkönjakelun häiriön aikana.

2.3.2 Muissa tietojärjestelmissä olevan tiedon hyödyntäminen kunnossapidossa
Kunnossapidossa on hyödynnetty pääsääntöisesti vain kunnossapitoprosessiin liittyvien
järjestelmien tietoja kohteesta ja sen kunnosta. Kohteeseen liittyviä tietoja löytyy lisäksi
muistakin järjestelmistä. Esimerkiksi SCADA -järjestelmään kerätään lämpötilatietoja ja
erottimien ohjauskomentojen määriä. Näistä esimerkiksi erottimien ohjauskertojen pohjalta
pystyttäisiin määrittää erottimelle tarvittavat huollot ja seuraamalla tätä määrää voitaisiin
myös varmistua siitä, että jokainen erotin avataan vuoden aikana määrätyn määrän. Näin
varmistettaisiin erottimien toiminta ja vältyttäisiin esimerkiksi tilanteilta, missä myrskyssä
erotinta käytetään ensimmäisen kerran ja huomataan, että tämä ei toimi.
Toisena esimerkkinä voidaan esittää käytöntukijärjestelmä ADMS eli Advanced
Distribution Management System järjestelmä, jonka tietoja voitaisiin hyödyntää paremmin
kunnossapidossa. Kuten kohdassa 2.3.1. Oikea-aikaisempien kunnossapitotoimien
suorittaminen, on esitetty, kohteessa voidaan käydä esimerkiksi vian korjauksen yhteydessä.
Näissä tapauksissa viankorjaukseen liittyvät tiedot tallentuvat ensisijaisesti ADMS:n. Näitä
tallentuvia vikatietoja voitaisiin hyödyntää kunnossapidossa ja niiden pohjalta voitaisiin
kohdentaa tarkemmin kunnossapitoa havaittuihin usein vikaantuviin alueisiin ja
komponentteihin. Tätä on nykyäänkin tehty, mutta tapaukset analysoidaan aina erikseen
ilman automatisointia.
Näiden esimerkkien lisäksi on muitakin lähteitä (esimerkiksi muuntajan kaasuanalysaattori),
mistä kunnossapito voisi saada lisätietoa kohteesta ja sen kunnosta. Ongelmana on
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kumminkin manuaalisen käsittelyn tarve, jotta tietoa saadaan hyödynnettyä. Taustalla
manuaalikäsittelyn tarpeelle on se, että joihinkin järjestelmiin on määritelty ns.
”primääritiedot” eli ensisijaiset tiedot, joiden siirto ja näkyminen käyttöliittymällä on
tärkeää. Näissä järjestelmissä voi olla ns. ”sekundääritietoa” eli toissijaista tietoa, mitä ei
välttämättä koeta tarpeelliseksi ensisijaiseen käyttötarkoitukseen nähden ja tätä kautta,
kyseinen tieto saattaa jäädä hyödyntämättä. Esimerkkinä tällaisesta järjestelmästä voidaan
pitää SCADA:a, jossa ensisijaisena käyttötarkoituksena on verkon hallinta ja tähän
vaadittavien tietojen näkyminen. Toissijainen tieto SCADA:ssa on esimerkiksi edellä
esitetty erottimien käyttökertojen määrä, joka ei suoraan liity verkon hallintaan. Primääri- ja
sekundääritiedon määrittelyiden lisäksi Carunalla on vaihdettu lähes kaikki pääjärjestelmät
viimeisen viiden vuoden sisällä, joka vuorostaan on hidastanut sekundääritiedon
hyödyntämistä. Syyt tähän ovat yksinkertaiset eli järjestelmävaihdoissa on keskitytty uuden
järjestelmän päätarkoituksen mukaiseen käyttöönottoon eikä näin ollen muita potentiaalisia
käyttötarkoituksia ole edistetty.
2.3.3 Sijainniltaan erityistarkkailua vaativat kohteet
Kolmanneksi kehitystarpeeksi voidaan nostaa turvallisuuteen keskittyvien tarkastuksen
tekeminen sähköverkon kohteille. Kuten edellä mainittiin, sähköverkossa voi sijaita
kohteita, joiden kuntoa halutaan tarkastella turvallisuuden näkökulmasta tiheämmällä
aikavälillä, kuin mitä nykyiset tarkastusvälit mahdollistavat. Tähän liittyen esiteltiin
taulukossa 1 Erityistarkastettavat jakelumuuntamot -niminen tarkastus. Tämä tarkastus
voidaan tällä hetkellä suorittaa joko fyysisesti kävelytarkastuksella tai jollain muulla tavalla,
millä kohteen kunto saadaan todettua riittävällä tasolla turvalliseksi (esimerkiksi kuvasta
kohteen tarkastamisella).
Nykyiset tavat tarjoavat kuitenkin vain yhden ajankohdan näkemyksen vuodessa kohteen
kunnosta, jonka jälkeen kohteen kunto tarkastetaan lähtökohtaisesti seuraavan kerran vasta
seuraavana vuonna. Kohteen kunto ei siis ole jatkuvassa seurannassa koko vuoden ajalta.
Näin ollen voi syntyä tilanteita, missä kohteen turvallisuuden näkökulmasta tapahtuu
poikkeama kohteen kuntoon tarkastuksen jälkeisenä ajankohtana ja tämä jää tätä kautta
huomaamatta seuraavaan tarkastuskertaan asti. Tällaisia tapauksia voi olla esimerkiksi
kesällä tarkastettu kohde, joka vaurioituu talvella tehtävien aurausten yhteydessä. Mikäli
tietoa vauriosta ei saada muuta kautta, paljastuu tämä vasta seuraavan tarkastuksen
yhteydessä. Tämän osalta tehostustarpeena olisi löytää kustannustehokas malli, millä
turvallisuuden vaarantava kohteen vioittuminen saataisiin tietoon mahdollisimman
ajantasaisesti.

30
3. TEKNIIKAT KUNNOSSAPITOMALLIN TEHOSTAMISEKSI
Älykäs sähköverkko on sähkönjakelualalla vallitseva kehityssuunta. Tässä kehityssuunnassa
yhdistetään sähkövoima-, automaatio, tieto- ja viestintäteknologioita, jotta saataisiin
tarkempi kuva sähkön käytöstä. Tämän tiedon pohjalta voidaan tehostaa energian käyttöä ja
tuoda lisää luotettavuutta sekä varmuutta sähkönjakeluverkkoon. Tarkasteltaessa tekniikoita
kunnossapitomallin tehostamiseksi, voidaan todeta, että älykään sähköverkon yhdistämät eri
teknologiat tarjoavat ajantasaisempaa näkymää sähkönjakeluverkon komponenttien tilaan,
tarjoten potentiaalisia tapoja kunnossapitomallien tehostamiseen. Tässä työssä tullaan
keskittymään älykkääseen sähköverkkoon kunnossapitomallien tehostamistekniikkana ja
erityisesti tässä Internet of Things:n tarjoamiin ratkaisuihin.
3.1

Internet of Things

Internet of Things:llä (IoT) tarkoitetaan vapaasti käännettynä esineiden internettiä. Taustalla
on ajatus tehokkuuden hakemisesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokin normaalisti ihmisen
tekemä toimi korvataan jollakin laitteella. Tällä tarkoitetaan, että jokin laite suorittaa halutun
mittauksen haluttuna ajankohtana ja lähettää nämä mittaustulokset eteenpäin haluttuun
paikkaan sen sijaan, että henkilö menee paikan päälle fyysisesti suorittamaan kyseisen
mittauksen ja siirtää tästä mittauksesta saadut mittaustulokset eteenpäin. Kuvassa 10
esitetään IoT:n toiminnan prosessi.

Kuva 10. IoT -prosessina

Kuvasta 10 voidaan huomata, että koko IoT:n prosessi alkaa laitteesta, joka mittaa haluttua
asiaa. Näitä mittaustuloksia siirretään valitun tiedonsiirtoyhteyden kautta haluttuun
paikkaan. Paikka voi olla esimerkiksi alustava tiedon käsittely, missä tieto muunnetaan
käsiteltävään muotoon ja tallennetaan haluttuun paikkaan. Täältä mitattua tietoa voidaan
jatkojalostaa ja analysoida tarkemmin. Analysoinnin yhteydessä voidaan myös muodostaa
syötteitä mittaustulosten pohjalta määritettävien jatkotoimenpiteiden tekemiseen. Lopuksi
mittaustulokset voidaan esittää halutussa muodossa erillisen käyttöliittymän kautta. IoT
koostuu tiivistäen siis sensoreista/toimilaitteista, yhteydestä tiedonsiirtoverkkoon ja
erilaisista tietokonejärjestelmistä.
IoT -sensoriratkaisut voidaan karkeasti jakaa niiden toimintojensa pohjalta seuraaviin
ryhmiin: mittarointi, kontrollointi ja monitorointi, seuranta, maksatukset sekä turvallisuus.
Sähkönjakelualalla mittaroinnin selkeimpiä esimerkkejä on sähkömittari, joka seuraa
sähkönkulutusta. Nykyään Carunalla esimerkiksi kaikki mittarit lähettävät mittausdatansa
sähköisesti Carunalle eli vanhaa perinteistä sähkömittarin lukua ei tarvita muissa kuin
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erikoistapauksissa. Kontrolloinnin ja monitoroinnin osalta sähkönjakelualan esimerkkinä
voidaan pitää automaattista vian tunnistamista, jossa sähköverkkoon asennetut
anturit/sensorit havaitsevat vian ja auttavat sen rajaamisessa. Seurannan osalta esimerkiksi
voidaan nostaa rakentamisen aikaisen materiaalin seuranta. Tällöin esimerkiksi
kaapelikelaan asennetun sensorin kautta voidaan seurata, kauanko kelalla kestää saapua
työmaalle ja kun rakennustyöt on saatu päätökseen, tiedetään, mistä kaapelikelan voi noutaa
takaisin. Maksatuksella puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että pystyttäisiin
seuraamaan sitä kohtaa, missä osto on tehty. Turvallisuuden osalta esimerkiksi voisi nostaa
sähkönjakelualalta sähköaseman videovalvonnan. Videovalvontaa voidaan hyödyntää
esimerkiksi siihen, että tarkastetaan, ettei alueelle ole tunkeuduttu, mutta myös esimerkiksi
siihen, että sen avulla voitaisiin tarkastaa se, että etänä ohjattu erotin on todellisuudessa myös
auennut.
Toiminto, mitä IoT -ratkaisulla pyritään kattamaan, asettaa myös tietyt vaatimukset
kyseiselle ratkaisulle. Edellä esitetyn jaon pohjalta voidaan todeta, että mittarointi ratkaisulta vaaditaan tukea suureen massaan sensoreita sekä tietoliikenneyhteydeltä kykyä
pystyä käsittelemään ryppäinä tulevaa dataa ja laajaa kattavuusaluetta. Kontrollointi ja
monitorointi puolestaan edellyttää korkeaa luotettavuutta ja pientä viivettä
tietoliikenneyhteydeltä. Seurannan osalta tarpeena on sensorin toteuttaa tietoyhteys niin, että
sensorin liikkuessa mittausdataa saadaan yhä toimitettua ja saada alhainen virran kulutus IoT
-ratkaisulle, koska kiinteää virtalähdettä on näissä tapauksissa hyvin haastava toteuttaa
(sensorin toimittava akuilla/paristoilla). Maksatuksen osalta selkeää on, että vaatimuksena
on korkea turvallisuus ja tietoturva. Turvallisuus -ratkaisulta voidaan vaatia korkeaa
luotettavuutta ja alhaista viivettä tietoliikenneyhteyksiltä sekä myös korkeaa tietoturvaa.
(Shariatmadari, H et al. 2015).
IoT:n hyödyntäminen osana ennakoivaa kunnossapito on yksi selkeä havaittu hyöty.
Sensoripohjaisen mittauksen avulla voidaan saada ajantasaisempi kuva laitteen kunnosta.
Mittaustuloksia analysoitaessa voidaan parhaimmillaan todeta ne ajanhetket, milloin
huollolla tai muulla korjaavalla toimenpiteellä, voidaan torjua suurempi vikaantuminen.
IoT:n yhtenä haasteena on se, että yksittäisen sensorin tuomia etuja on alkuun vaikea suoraan
tietää. Mittaustietoja täytyy kerätä sensorilta pidempi aika, jotta tämän tiedon pohjalta
voidaan tunnistaa trendejä tai muita muutoksia, joiden pohjalta voidaan päätellä tarvittavia
toimia.
McKinsey Global Institute teki vuonna 2015 selvityksen IoT:n hyödyistä. Tässä
selvityksessä todettiin, että suurin kasvupotentiaali IoT ratkaisuissa on yritysten välisissä
IoT ratkaisuissa kuluttajille suunnattujen IoT ratkaisujen sijaan. Todellista potentiaalia
nähtiin myös systeemien välisessä kommunikoinnissa eli siinä, että eri sensorit valmistajasta
riippumatta pystyisivät keskustelemaan keskenään. IoT nähtiin myös muuttavan
kilpailutapaa tuotevalmistajien välillä. Laitteen sijaan myytäisiin jatkossa enemmänkin
palveluita eli sekä laitetta että siihen liittyen muita palveluita kuten esimerkiksi sensoridatan
pohjalta saatavia toimenpide-ehdotuksia. (Manyika, J. et al. 2019)
Samaisessa tutkimuksessa käsitellään myös IoT:n haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Näistä
voidaan sähkönjakeluverkon kunnossapidon näkökulmasta tunnistaa seuraavat haasteet:
- teknologia, sensoreiden kustannusten tulee olla mahdollisimman edullisia
- yhteensopivuus, eri sensoriratkaisuiden tulee olla yhteensopivia keskenään ja data
on saatava helposti yhteen paikkaan
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3.2

yksityisyys ja turvallisuus, sensoreiden tuottama data tulee saada siirrettyä
turvallisesti haluttuun paikkaan sekä
omistajuus, sensoreiden mittaama data tulee olla sähkönjakeluverkkoyhtiön
omistamaa ja toimittajan oikeudet dataan tulee määrittää niin, että tarvittavat
rajoitteet sen käyttöön on huomioitu sekä mahdollinen taloudellinen hyöty
toimittajan toimintaan on huomioitu molempia tyydyttävällä tasolla.
Tietoturva IoT -ratkaisuissa

IoT ratkaisuja tutkiessa ja valittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millainen
tietoturva kyseisessä ratkaisussa on. Tietoturvaa on vaikea jälkikäteen lähteä rakentamaan
sellaiseen järjestelmään, jossa sitä ei ole ollut.
Tietoturvan näkökulmasta IoT -ratkaisuiden osalta nopea tarjonnan kasvu luo haasteita.
Tämän lisäksi tietoturvan näkökulmasta haasteellista on se, että ratkaisut pyritään tekemään
mahdollisimman helpoiksi käyttöönottaa ja edullisiksi. IoTin nopea kasvu on myös lisännyt
kyberhyökkäysten määrää. IoT on kyberhyökkäysten näkökulmasta joissakin tapauksissa
helppo kohde mahdollisen löyhän tietoturvan takia ja kiinnostava, koska IoT tuo usein
mukanaan myös integraatioita muihin järjestelmiin. Näin ollen hyökkäys IoT -sensoriin voi
toimia reittinä laitteen omistajan muuhun tietoverkkoon.
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimuksessa ”KYBER-ENE Energia-alan
kyberturvaaminen 1-2” esiteltiin listaus energia-alalle tarjottavien IoT -ratkaisuiden
puutteista. Listassa listattiin seuraavia havaittuja puutteita
- dokumentaation puute kyberturvallisuusratkaisuiden ja -menetelmien osalta
- testaamisen puute IoT -ratkaisuiden osalta
- käytetyt kumppanit ja niiden listaaminen selkeästi
- IoT -ratkaisun käyttöönottoa ei ole ohjeistettu tarpeeksi tarkkaan
- IoT -ratkaisun elinkaari ja ylläpitopalvelu on epäselvä
- sensoreista ja muista kenttälaitteista puuttuu etäpäivityksen mahdollisuus
- tarjottava tuki voi olla missä päin tahansa ja
- palveluntasonkuvaus on jätetty liian löyhäksi.
Iot -ratkaisuja mietittäessä on siis tärkeää pystyä varmistamaan koko ratkaisun tietoturva.
Tietoturvan ei tule käsittää pelkästään sensorit vaan myös koko tiedonsiirtoyhteys ja muut
käytetyt laitteet. Kaikki mahdolliset rajapinnat eri järjestelmiin tulee dokumentoida ja
samassa yhteydessä kirjata ylös myös kaikki vaikutukset, mitä IoT -ratkaisu tuo ja voi tuoda
mukanaan. Tämän työn kannalta oleellisiksi asioiksi, mitä tietoturvan osalta tulisi miettiä ja
selvittää etukäteen IoT -ratkaisua valittaessa, koettiin seuraavat asiat:
1. Käyttötapaukset: mihin tarkoitukseen sensoria ollaan hankkimassa ja ketkä
hyödyntävät sensoreilta saatavia tietoja
2. Riskit: mitä riskejä ja uhkia tunnistetaan IoT -ratkaisun osalta sekä onko eri
sensoreiden tuottamat tiedot yhdistettävissä toisiinsa niin, että niiden
tietoturvakriittisyys muuttuu oleellisesti verrattuna yksittäisen sensorin tietoturva
tarpeeseen
3. Kyvykkäät toimijat: kumppaniksi IoT -ratkaisulle tulisi valita sellainen toimittaja,
joka on pätevä ja pystyy tarjoamaan palvelun koko ratkaisun elinkaaren ajalle
4. Varautuminen: häiriötilanteisiin tulisi ennakkoon pystyä varautumaan, miettimään
tavat, joilla tunnistetaan hakkerointi sekä varautua mahdolliseen hakkerointiin.

33
3.3

Datan siirtoon liittyvät ratkaisumallit

Tietoliikenneyhteydet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: langalliset yhteydet tai
langattomat yhteydet.
3.3.1 Langalliset tiedonsiirtoyhteydet
Langallisilla yhteyksillä tarkoitetaan kiinteitä yhteyksiä, missä kahden tiedonvälityspisteen
väliin rakennetaan fyysinen tiedonsiirtokaapeli. Kiinteiden tietoliikenneyhteyksien etuna on
suuret tiedonsiirtonopeudet, luotettavuus ja häiriöttömyys. Niiden haittapuolina on
kumminkin tietoliikenneyhteyden rakentamiskustannukset sekä vikatilanteet, jotka helposti
vievät paljon aikaa ja rahaa. Kuvassa 11 esitetään asiat, mitkä on hyvä huomioida langallista
tiedonsiirtoverkkoa suunniteltaessa.

Kuva 11. Langallista tiedonsiirtoverkkoa suunniteltaessa huomioitavat asiat

Tarkasteltaessa langallisia tietoyhteyksiä voidaan nämä jakaa vielä erikseen kahteen
ryhmään: kuparikaapelit ja optiset kaapelit. Kuparikaapelit ovat perinteisiä
tietoliikennekaapeliratkaisuja. Näitä on yleisimmin käytössä. Niiden eduiksi voidaan laskea
helppo työstäminen sekä liittäminen. Optisilla kaapeleilla on vuorostaan suurempi
kapasiteetti eli niillä saadaan siirrettyä suurempi määrä tietoa lyhyemmässä ajassa. Ne ovat
kevyempiä ja ohuempia kuin esimerkiksi koaksiaalikaapelit. Kun tarkastellaan tämän työn
näkökulmasta langallisten tietoliikenneyhteyksien vaihtoehtoja, voidaan todeta, että optiset
kaapelit soveltuvat paremmin sähköverkkoon ja sen lähiympäristöön, koska optiset kaapelit
ovat vähemmän häiriöalttiita ympäristön aiheuttamille häiriöille kuin kuparikaapelit. Niihin
ei esimerkiksi synny sähkömagneettisten ilmiöiden takia ylikuulumista, kuten
kuparikaapeliin. (Granlund, K. 2007)

34
3.3.2 Langaton tiedonsiirtoverkko
Langaton tiedonsiirtoverkko muodostaa yhteyden kahden laitteen välille ilman fyysistä
kaapelia. Tällöin yhteys voidaan muodostaa radioliikenneyhteyksien, satelliittiyhteyksien,
infrapunan tai laserin välityksellä. Langattomat yhteydet ovat kumminkin langallisia
yhteyksiä lähtökohtaisesti heikompia siirtonopeudessa ja tietoturvassa.
Laajempi perehtyminen langattomiin yhteyksiin vaatii tutustumista käsitteeseen Machine
Type Communication, MTC. MTC:llä tarkoitetaan automaattista datan kommunikointia
laitteiden välillä. Kommunikointi voi tapahtua MTC laitteen ja sen serverin välillä tai
keskenään MTC laitteiden välillä. MTC:tä voidaan kutsua myös toisella nimellä eli
Machine-to-Machine, M2M. Tässä työssä käytetään lyhennettä MTC kuvaamaan laitteiden
välistä yhteyttä.
MTC kommunikointi voidaan toteuttaa useammalla eri tietoliikenneteknologialla. Se
voidaan toteuttaa joko point-to-point tai multi-hop langattomien tietoliikenneverkkojen
ratkaisuilla. Tällaisia voi olla esimerkiksi ad-hoc verkot sekä sensori ja mesh verkot IoT:iin
liittyen. Näistä löytyy kumminkin rajoitteita MTC:n näkökulmasta tarkasteltaessa eivätkä ne
tästä syystä sovellu parhaiten MTC verkon rakentamiseen. Pääongelmina on kuorman keston
puute, joka rajoittaa verkon skaalaamista ja sitä kuinka kattava tietoliikenneverkko saadaan
rakennettua. Toisena ongelmana on lisensoimattomien taajuusalueiden käyttö.
Lisensoimattomat taajuusalueet tekevät tietoliikennelinkeistä epäluotettavia ja häiriöille
alttiita.
Matkapuhelinverkot kuten Long Term Evolution, LTE, on nähty soveltuvan paremmin MTC
-ratkaisuille. Matkapuhelinverkkojen etuna on laaja kattavuusalue, mikä vaikuttaa laskevasti
MTC ratkaisun asennuskustannuksiin, ja liikkuva tiedonsiirto, mitä sen avulla voidaan MTC
-ratkaisuille tarjota. Matkapuhelinverkkojen etuna on myös se, että ne ovat reguloituja ja
kontrolloituja, jolloin niiden tietoliikennelinkit ovat luotettavampia. (Shariatmadari, H et al.
2015).
Matkapuhelinverkoista tulee kuitenkin huomioida se, että ne ovat alun perin suunniteltu
ihmisten väliseen kommunikaatioon, human-to-human, H2H. MTC -ratkaisut toimittavat
tähän verrattuna erilaista dataa. Data tulee pieninä ja joskus epäsäännöllisinä ryppäinä isolta
massalta MTC -laitteita. Tämän lisäksi MTC -laitteet pyritään rakentamaan lähtökohtaisesti
mahdollisimman edullisiksi, mikä tuo mukanaan esimerkiksi sen, että virtalähteen on näihin
ratkaisuihin rakennettu edullisimman kautta eivätkä siis näin ollen kestä paljoa virtaa
kuluttavia tietoliikenneyhteysratkaisuja.
Matkapuhelinverkon haasteena on siis pystyä tukemaan myös MTC ratkaisuja niin, ettei
turvallisuus ja laatu ihmisten välisessä kommunikaatiossa (H2H palveluissa) samalla kärsi.
Tunnistettuina haasteina matkapuhelinverkossa MTC:n näkökulmasta ovat seuraavat asiat:
- suuren massan MTC palveluita tukeminen
- pienten dataryppäiden tukeminen
- korkean tason tietoturvan takaaminen
- luotettavan ja viiveettömien yhteyksien takaaminen
- alhaisen virrankulutuksen saavuttaminen tietoliikenneratkaisuissa
- myös edullisimpien MTC laitteiden tukeminen ja
- laajan kuuluvuuden takaaminen.
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Nämä asiat ovat periaatteessa samat kuin, mitä esitettiin kappaleessa 3.1 Internet of Things,
toimintojen pohjalta jaetuille IoT -ratkaisuille vaatimuksiksi. (Shariatmadari, H et al. 2015).
5G:tä kaavaillaan monesti IoT -ratkaisuiden tietoliikenneyhteydeksi. Haasteena 5G:n osalta
on esimerkiksi se, ettei sen kattavuusalue ole vielä toivotulla tasolla Suomessa. Tämä
voidaan nähdä kuvasta 12, jossa esitetään Elisan 4G ja 5G -verkko 16.1.2020.
Kartoissa:
Sinisellä korostettuna 4G verkon kuuluvuus
Vihreällä korostettuna 5G verkon kuuluvuus
Oikeanpuoleisessa kartassa tarkempi kuva 5G verkon
kuuluvuudesta Espoon ja Helsingin osalta

Kuva 12. 4G ja 5G verkon kuuluvuus operaattorilla Elisa 16.1.2020 (Elisa, 2020)

5G:n suunnittelun taustana on kumminkin joustavuus. Joustavuudella haetaan kykyä
mukautua tulevaisuuden tarpeisiin. Myös sellaisiin, mitä nyt ei pystytä ennustamaan. 5G:n
osalta on pystytty tunnistamaan, ettei LTE ja Evolved Packet Core (EPC) yksinään pysty
ratkaisemaan IoTn tarpeita. Sen osalta on pyritty löytämään ratkaisut, mitkä tarjoavat laajan
kaistanleveyden, pienen viiveen ja kyvyn yhdistää miljoonia MTC -ratkaisuja yhteen.
Vuoden 2019 loppuun mennessä 5G:stä olisi pitänyt julkaista 3GPP paketti, joka vastaa
kaikkiin kriittisiin MTC ratkaisujen ominaisuuksiin. Suomen osalta 5G hyödyntäminen
IoTssa edellyttäisi kuitenkin 5G:n kuuluvuusalueen laajenemista. (Nokia, 2016)
Toinen langaton tietoliikenneyhteysvaihtoehto matkapuhelinverkon sijaan on LoRaWAN
verkko eli Long Range verkko. Tällä hetkellä Suomen suurin toimija IoT -ratkaisuiden
saralla hyödyntäen LoRaWAN -verkkoa on Digita. Digitan LoRaWAN verkko kattaa
kattavasti lähes koko Suomen ulkokuuluvuuden osalta ja sisäkuuluvuus on hieman tätä
huonompi. Kuvassa 13, seuraavalla sivulla, esitetään Digitan LoRaWAN verkon kattavuus
16.1.2020. Tässä vaaleammalla sinisellä on ulkokuuluvuus ja tummemmalla sinisellä
sisäkuuluvuus.
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Kuva 13. Digitan LoRaWAN verkon kattavuus (Digita LoRaWAN, 2020)

LoRaWAN -teknologian hyödyntämisen etuna on se, että sen pohjalta toimivat sensorit ovat
pääsääntöisesti edullisia ja niille luvataan pitkää käyttöikää. Asennus on helppoa sillä niitä
varten ei tarvitse tehdä erillisiä kaapelointeja. Sensorit näissä ratkaisuissa toimivat usein
paristojen pohjalta ja paristoille luvataan parhaimmillaan jopa 10 vuoden kestoa. Digita
tarjoaa LoRaWAN -teknologian pohjalta toimivia IoT -ratkaisuja lähestulkoon
huoltovapaina. (Digita, 2019)
3.4

Kaupalliset sensoriratkaisut

Kuten edellä mainittiin, IoT -sensoriratkaisuja tarjotaan niin kuluttajille kuin yrityksillekin.
Lähtökohtaisesti kuluttajille tarjotaan erilaisia sensoriratkaisuja ja näihin kuuluvia palveluita
kuin mitä yrityksille. Erona voi esimerkiksi olla se, että kuluttajille tarjotaan rajatumpi määrä
sensoreita yhden palvelun piiriin kuin mitä vuorostaan yrityksille. Myös hinnoittelu voi
poiketa suuresti. Tässä työssä tullaan luonnollisesti keskittymään yrityksille tarjottaviin IoT
-sensoriratkaisuihin. Toinen selkeä jako, mikä voidaan kaupallisten sensoriratkaisuiden
osalta tehdä, on sensoriratkaisuiden jako niiden käyttöympäristön mukaan. Tarjolla olevat
sensoriratkaisut voidaan jakaa kahteen ryhmään eli pelkästään sisäkäyttöön tarkoitettuihin
sensoriratkaisuihin ja ulko- sekä sisäkäyttöön tarkoitettuihin sensoriratkaisuihin.
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Seuraava jako, mikä kaupallisiin sensoriratkaisuihin voidaan vielä tehdä, on jako siihen,
millä tavalla sensoriratkaisun hankinta tehdään. Vaihtoehtoina on hankkia sensorit suoraan
sensorivalmistajalta tai erillisen toimijan kautta. Erona on se, että erillinen toimittaja pyrkii
näissä tapauksissa tarjoamaan jotain lisää sensorivalmistajan ratkaisuun nähden. Tämä
tarkoittaa sitä, että palvelukokonaisuus voi vaihdella. Laajimmillaan se voi käsittää koko
sensoriratkaisun tarjoamista avaimet käteen periaatteella eli niin, että asiakkaan ei tarvitse
itse asentaa tai ylläpitää sensoriratkaisua. Poiketen myös toimittajan kautta hankittavasta
sensoriratkaisusta, erillinen toimittaja voi tarjota myös esimerkiksi tiedonsiirtoyhteyttä
osana palveluitaan, mikä lähtökohtaisesti sensorin valmistajan ratkaisuissa tulee itse
järjestää sensoriratkaisuun.
Työn yhteydessä tehtiin lyhyt otanta kaupallisista sensoriratkaisuista. Otannan tarkoituksena
oli tunnistaa erot eri ratkaisuiden osalta liittyen siihen, millaisina kokonaisuuksina
sensoriratkaisuita myydään. Kyseessä on otanta sensoritarjontaan eikä tämä siis kata
kaikkea, mitä markkinoilta tai mitä esimerkiksi kyseiseltä toimittajalta löytyy katalogistaan.
Taulukossa 2 esitetään vertailun tulokset.
Taulukko 2. Kaupallisen sensoriratkaisuiden otanta (Digital matter, 2019; Monnit, 2019; Haltian,
2019)
Tuotenimi
YABBY
LORAWAN
GUPPY
LORAWAN

Yhteysratkaisu
LoRaWAN

Hinta- Virta- Virtalähteen IPluokka lähde elinikäennuste luokitus Mitat
70 €

LoRaWAN
140 €
LoRaWAN,
OYSTER
matkapuhelinLORAWAN
verkko
90 €
ALTA Wireless
Temperature
matkapuhelinSensor
verkko
105 €
MONNIT
Industrial
Wireless
Temperature
matkapuhelinve
Sensor
rkko
140 €
ALTA Wireless
Open-Closed
matkapuhelinSensors
verkko
110 €
ALTA Wireless matkapuhelinLight Meters
verkko
150 €
ALTA Ultrasonic matkapuhelinSensor
verkko
560 €
Haltian Thingsee
Environment
matkapuhelinRugged
verkko
Haltian Thingsee matkapuhelinAngle
verkko

3 vuotta - 1
sijantimittaus per
paristot päivä (25 asteessa) IP67
paristot 5 vuotta
IP67
3 vuotta - 1
sijantimittaus per
paristot päivä (25 asteessa) IP67
6-8 vuotta - 1
tunnin
välein
paristot mittausdatan luku

paristot 7 vuotta
IP65
6-8 vuotta - 1
tunnin
välein
paristot mittausdatan luku
6-8 vuotta - 1
tunnin
välein
paristot mittausdatan luku

akku

10 vuotta

IP65

paristot 4 vuotta

IP67

paristot 4 vuotta

IP67

Toimintalämpötil
a

85mm x 63mm x
24mm
-20 - +60⁰C
80mm x 40mm x
18mm
-20 - +60⁰C

Liike ja LämpöGPS suunta tila
Kosteus Paine

x

138mm x 72mm x
30mm
-20 - +60⁰C
x
62,7mm
x
111,1mm
x -40 - +60⁰C (litium
28,2mm
paristo)

94mm x 58,84 mm
x 35,0mm
-40 - +85⁰C
62,7mm
x
111,1mm
x -40 - +60⁰C (litium
28,2mm
paristo)
62,7mm
x
111,1mm
x -40 - +60⁰C (litium
28,2mm
paristo)
179,6mm
x
90,8mm x 139,7
mm
-40 - +85⁰C
34mm x 17,5mm x
58mm
0 - +50⁰C
34mm x 58mm x
17,5 mm
0 - +50⁰C

Valoi- Pinnan
suus
korkeus

x
x

x

x

x

x
x (aukikiinni)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Otannasta voidaan huomata, että sensoriratkaisuja löytyy niin matkapuhelinverkon kuin
LoRaWAN verkon pohjalta toimivina. Toimintalämpötilaa tarkasteltaessa huomataan, että
lähtökohtaisesti toimintalämpötila näyttää perustuvan pitkälti käytettävän pariston
toimintalämpötila-arvioihin. Eroavaisuuksia voi tietenkin löytyä ja nämä korostuvat etenkin
siinä vaiheessa, kun sensoriratkaisu pohjautuu johonkin sisä- ja ulkotilakäytön väliin.
Toinen huomioitava asia sensoriratkaisussa on virtalähteen elinkaariennuste ja se, kuinka
usein mitattuja tietoja toimitetaan eteenpäin. Esimerkiksi YABBY:lla paristo ja
ulkolämpötila vaikuttavat virtalähteen elinkaariennusteeseen. YABBY pystyy paristojensa
pohjalta toimittamaan kolmen vuoden ajan kerran päivässä sijaintimitatun tiedon, kun
ulkolämpötila on 25 astetta. Vastaavasti ALTA Wireless Temperature sensori pystyy
välittämään tunnin välein mittaustietoja 6-8 vuotta. Mikä lämpötilatiedoissa tulee
kumminkin ottaa huomioon, on se, että taulukossa 2 esitetyt lämpötilat viittaavat
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toimintalämpötilaan. Tämä ei kumminkaan yksinään kerro lämpötilarajoituksia, sillä
esimerkiksi
sensorilla
voi
olla
tätä
korkeammat
varastointilämpötilat.
Varastointilämpötilalla tarkoitetaan sitä lämpötilaa, missä sensoria voi säilyttää ennen kuin
sen on käyttöönotettu. Tämä tieto olisi oleellista saada tietoon sensorilta, sillä sen pohjalta
voidaan päätellä se, toipuuko sensori hetkellisestä lämpötilojen ylittymisestä takaisin
toimintakuntoon, kun lämpötilat saavuttavat taas sallitut toimintalämpötilat vai hajoaako
sensori lopullisesti toimintalämpötilan sallittujen arvojen ylittyessä.
Tarkasteltaessa sensorin kokoa, voidaan huomata, että sensorit ovat suhteellisen
pienikokoisia. Täten ratkaisut ovat asennettavissa jo olemassa oleviin rakenteisiin, sillä niitä
varten ei tarvitse varata erillistä tilaa asennuskohteessa. Sensoriratkaisuja myydäänkin
lähtökohtaisesti jälkeenpäin asennettavina kokonaisuuksina. Asennustapaan löytyy eri
ratkaisuehdotuksia sensorista riippuen. Yleisimpinä kiinnitystapoina ovat ruuvit tai
kaksipuolinen teippi.
Otannasta voidaan huomata, että osa esitellyistä sensoriratkaisuista mittaa useampaa eri
asiaa, kun taas osa keskittyy pelkästään tietyn asian mittaamiseen. Sensorin mittaamaa asiaa
voidaan hyödyntää käyttötapauksesta riippuen. Esimerkiksi Digita tarjoaa
sähkönjakelualalle seuraavia ratkaisuja LoRaWAN -teknologiallaan: tykkylumen
tunnistaminen, pylväserottimen auki-kiinni -tilan määrittäminen, pylvään vinouden
tunnistaminen, muuntamon ovien tilan tai rakenteen vaurioiden tunnistaminen ja
kaapelikelan seuranta. Digitan tarjoamat sensoriratkaisut perustuvat pääosin YABBY ja
GUPPY sensoriratkaisuihin. (Digita, 2019)
Taulukossa 2 esitetiin sensorin hintaluokka pyöristettynä seuraavaan kymmenykseen.
Hintaluokka on taulukossa esitettynä esimerkkinä siitä, miten hinnat vaihtelevat eri
ratkaisuiden välillä. Hintaluokka on suuntaa antava ja yleensä sensoreiden osalta hinta laskee
huomattavasti hankintavolyymien mukaan. Eli mitä enemmän sensoreita hankitaan, sitä
edullisemmaksi se tulee. Esimerkiksi sensorin YABBY hinta on yksittäin 70 euron luokkaa
ja volyymien kasvaessa 50 kappaleeseen yksikköhinta tippuu 53 euroon (Digital matter,
2019). Haltian sensoreiden osalta hintaluokka puuttuu, sillä tämä saadaan tietoon vasta
hankintavaiheessa.
Sensorin hintaan vaikuttaa myös se, mitä palveluita sensorin mukana tarjotaan. Yksittäisen
sensorin mukana saattaa tulla käyttöliittymä ja työkaluja sensorilta saatavan datan
analysointiin. Toisinaan taas hinta pohjautuu pelkästään itse sensoriin eikä muuhun.
Muina huomioina otantaa tehtäessä havaittiin, että sisätiloihin tarkoitetut sensoriratkaisut
saattoivat olla huomattavasti edullisimpia kuin ulkokäyttöön soveltuvat ratkaisut
(esimerkiksi ALTA Wireless Temperature Sensor 105 euroa verrattuna ulkokäytön malliin
Monnit Industrial Wireless Temperature Sensor, joka on 140 euroa, (Monnit, 2019)) ja että
matkapuhelinverkossa
toimivat
sensoriratkaisut
tarvitsevat
yleensä
erillisen
tiedonsiirtoyksikön. Tämä tulee huomioida hankintavaiheessa erillisenä kustannuksena
samoin kuin matkapuhelinverkon liittymän maksut.
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4. TOIMINTAYMPÄRSITÖN ASETTAMAT TEKNISET VAATIMUKSET
4.1

Toimintaympäristön yleiset vaatimukset

Tarkasteltaessa eri sensoriratkaisujen soveltuvuutta Carunan tarkoituksiin, voidaan
huomata, että toimintaympäristö asettaa tälle jo itsessään heti tiettyjä vaatimuksia. Koska
sensoriratkaisut on tarkoitus sijoittaa sähkönjakeluverkon komponentteihin, tulee näiden
ratkaisujen kestää mahdolliset häiriöt, mitä sähkönjakeluverkon komponenteista voi syntyä.
Tämän lisäksi sensoreiden vaatimukseen vaikuttaa sähkönjakeluverkon rakenne. Tätä
tarkastellaan seuraavissa kappaleissa jakeluverkon ja alueverkon näkökulmasta.
4.1.1 Jakeluverkko
Jakeluverkko voidaan jakaa rakenteellisesti kahteen eri ryhmään: taajama ja hajaasutusalueet. Verkon rakenteellisesta näkökulmasta taajama-alueet ovat pitkälti
maakaapeloituja alueita ja verkkokomponenttien määrä tiettyä aluetta kohden on tiheämpää
kuin mitä haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueilla verkon rakenne voi perustua osaltaan
maakaapeliverkkoon, mutta myös ilmajohtoverkkoon. Haja-asutusalueen jakeluverkon
kohteiden välinen etäisyys on suurempi kuin taajamaverkkoja tarkasteltaessa.
Taajama ja haja-asutus jaon lisäksi sähköverkkokohteiden välinen etäisyys riippuu myös
sähköverkon jännitetasosta. Esimerkiksi vuonna 2018 Carunan pienjännitteisen
sähköverkon komponenttien välinen keskiarvollinen etäisyys (jakokaapeista ja
haaroituskaapeista laskettuna) oli haja-asutusalueilla 0,7 kilometriä. Keskijänniteverkon
maakaapeliosuuksilla vuorostaan jakelumuuntamoita tarkasteltaessa etäisyys oli 1,1
kilometriä haja-asutusalueilla. Keskijänniteverkon tarkastelu voidaan tehdä vielä
ilmajohtoverkonkin puolelta ja täällä pylväsmuuntamoiden pohjalta laskettuna etäisyydeksi
saatiin 1,2 kilometriä haja-asutusalueilla. Näin ollen pienjännite ja keskijänniteverkon
verkkokomponenttien keskiarvollisia etäisyyksiä vertailtaessa voidaan huomata hajaasutusalueilla sähköverkkokohteiden välisten etäisyyksien kasvavan 0,4 - 0,5 kilometriä,
kun pienjänniteverkosta siirrytään keskijänniteverkkoon. Vuoden 2018 sähköverkon
tilanteen
pohjalta
taajama-alueilla
vuorostaan
pienjänniteverkon
puolella
sähköverkkokohteiden väliseksi keskiarvolliseksi etäisyydeksi saatiin 0,4 kilometriä.
Keskijännitemaakaapeliverkossa sähköverkkokohteiden välinen keksiarvollinen etäisyys oli
0,7 kilometriä ja keskijänniteilmajohtoverkossa se oli 0,7 kilometriä eli sama kuin
keskijännitteisessä maakaapeliverkossa. Taajama-alueilla vuorostaan jännitetasojen välinen
ero sähköverkonkomponenttien etäisyyteen liittyen oli 0,3 kilometriä. Edellä esitettyjen
sähköverkkokomponenttien keskiarvollisten etäisyyksien pohjalta voidaan huomata, että
taajama-alueella verkkokohteet ovat pienjännitteisessä sähköverkossa 0,3 kilometriä
tiheämmin kuin mitä haja-asutusalueilla. Keskijännitteisessä maakaapeliverkossa taajamaalueilla sähköverkkokomponentit ovat 0,4 kilometriä tiheämmin ja keskijännitteisessä
ilmajohtoverkossa 0,5 kilometriä tiheämmin kuin mitä haja-asutusalueilla. (Nurmi, T., 2020)
IoT -sensoriratkaisujen selkeä vaatimus jakeluverkolle on sensoriratkaisuiden soveltuvuus
ulkokäyttöön. Jakeluverkon komponentit ovat sään armoilla ja vaikka esimerkiksi tietyt
jakelumuuntamot kuten puistomuuntamot ovat erillisiä rakennelmia, missä on katto ja
ulkoseinät, ei näissä lähtökohtaisesti ole mitään muuta lämmitystä kuin jakelumuuntajan
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häviölämpö. Näin ollen sensoriratkaisut ovat pitkälti luonnonolosuhteiden armoilla ja niiden
tulee kestää esimerkiksi pakkasta.
Asennuskohteen rakenne jakaa myös jakeluverkon kohteet kahteen eri ryhmään. Tällöin
tarkastellaan sitä, löytyykö jakeluverkon kohteesta jo entuudestaan mahdollisuus liittää
sensoriratkaisu suoraan kiinteään sähköön. Tällainen toteutus voi olla esimerkiksi
huoltopistorasia, mikä löytyy esimerkiksi kaukokäyttöjakelumuuntamoilta. IoT sensoreiden vaatimuksia määrittäessä tulee siis myös ottaa huomioon se, mitä muutoksia itse
kohteeseen tarvitsisi tehdä ratkaisun tukemiseksi ja tämä tulee ottaa huomioon myös
kannattavuuslaskennan näkökulmasta asioita tarkasteltaessa.
Sensoriratkaisuiden teknisten vaatimusten osalta voidaan haja-asutusalueilla kohdata
ongelma, jossa sensoriratkaisun hyödyntämälle tiedonsiirtoyhteydelle ei välttämättä löydy
toivottua kuuluvuutta. Taajama-alueilla asennuskohteiden keskinäistä läheisyyttä voidaan
vuorostaan hyödyntää kuuluvuuden parantamisessa. Taajama-alueilla on lähtökohtaisesti
laaja tiedonsiirtoyhteysinfrastruktuuri, kuten matkapuhelinverkko, jota voidaan hyödyntää
sensoriratkaisuissa.
Jakeluverkon osalta olemassa olevia tiedonsiirtoyhteyksiä on kaukokäytettävillä
jakelumuuntamoilla (kuten edellä kappaleessa 2.1.3 Toimintaympäristö kerrottiin). Näille
löytyy kaukokäytön mahdollistamiseksi kahden operaattorin tukema tietoliikenneyhteys.
Toinen tietoliikenneyhteys jakeluverkon puolella on keskittimien kautta välitettävä
sähkömittareiden mittausdata. Kumpikin malli voisi mahdollisesti kuitenkin olla
hyödynnettävissä IoT sensoreiden ratkaisumallin osalta esimerkiksi kopioimalla kyseinen
toteutusratkaisu. Suoraan IoT sensoreiden datan siirtoa ei ole kannattavaa liittää jo olemassa
olevaan kaukokäytön tiedonsiirtoverkkoon sen takia, että nykyinen tiedonsiirtoverkko on
tarkoitettu kaukokäyttökohteiden ohjaamiseen eikä sitä ole kannattavaa kuormittaa muulla
datalla tai heikentää sen tietoturvaa lisäämällä saman tiedonsiirtoverkon piiriin IoT sensoreita. Vastaavia haasteita voidaan nähdä myös keskittimien kautta rakennetussa
tiedonsiirtoverkossa.

4.1.2 Alueverkko
Alueverkon osalta jakeluverkossa tehty jako taajamaan ja haja-asutusalueeseen ei ole
tarpeellinen. Alueverkon komponentit ovat keskenään hyvin etäällä toisistaan esimerkiksi,
kun verrataan kahden sähköaseman etäisyyttä toisiinsa nähden (kappale 2.1.2
Kunnossapidettävät kohteet, keskiarvollinen etäisyys 11 kilometriä). Tähänkin tietenkin
löytyy poikkeuksia. Selkeä esimerkki on esimerkiksi se, kun verrataan sähköasemien välisiä
etäisyyksiä Espoon ja Koillismaan välillä. Tällöin Espoossa sähköasemat sijaitsevat
huomattavasti tiheämmin kuin mitä vuorostaan Koillismaalla. Toisaalta vertailtaessa
erinäisten sähköverkon komponenttien välistä etäisyyttä toisiinsa nähden, voidaan
alueverkon osalta huomata, että sähköasemalla eri sähköverkon komponentit ovat toisiinsa
nähden hyvin lähekkäin. Sähköasema itsessään koostuu useammasta sähköverkon
komponentista ja näiden komponenttien väliset etäisyydet ovat hyvin lyhyet.
Alueverkon näkökulmasta ympäristö ei rajoita läheskään yhtä tiukasti sensoriratkaisuja kuin
mitä jakeluverkon puolella. Alueverkossa kuten jakeluverkossa pätee tietenkin se, että
komponentin sijaitessa ulkona sään armoilla, tulee sen kestää nämä olosuhteet. Eli siis
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sensorin tulee soveltua ulkokäyttöön. Kumminkin poiketen jakeluverkosta, alueverkossa
voidaan hyödyntää myös sisäkäyttöön soveltuvia sensoriratkaisuja esimerkiksi sähköaseman
sisäpuolen mittaustarpeisiin. Sähköasemat ovat lähtökohtaisesti lämpimiä tiloja, jolloin
sisäkäyttöön soveltuvat sensoriratkaisut ovat näissä tiloissa hyödynnettävissä.
Vertailtaessa sähköasemia keskenään, voidaan huomata, että ne tarjoavat keskenään hyvin
samanlaiset mahdollisuudet IoT -sensoreille. Näistä esimerkiksi löytyy jo entuudestaan
pistorasiat sensorilaitteiden virtalähteiksi.
Kuuluvuuden osalta alueverkon sähköverkon komponenttien kohdalla voidaan etenkin
Pohjois-Suomessa kohdata ongelma siitä, että käytettävän tiedonsiirtoyhteyden
kuuluvuustaso ei ole halutulla tasolla. Lähtökohtaisesti kumminkin sähköasemille on
pystytty takaamaan tarpeeksi kattava kuuluvuus, esimerkiksi matkapuhelinverkon osalta
sillä tämän pohjalta on rakennettu nykyinen kaukokäyttökohteiden käyttämä
tiedonsiirtoyhteys (kappale 2.1.3 Toimintaympäristö). Toisaalta tarkasteltaessa LoRaWAN
-verkon kuuluvuutta, voidaan huomata tämän yhä olevan osassa Suomea hieman
puutteellinen (kuva 13). Kuuluvuuden kattavuus alueverkon osalta on siis osalta
riippuvainen valitusta tiedonsiirtotavasta
Kuuluvuuden osalta oleellinen huomionarvoinen asia sähköasemaa tarkasteltaessa on myös
se, pystyykö tarkasteltava sensoriratkaisu välittämään mittaustietoa eteenpäin sähköverkon
komponenteista aiheutuvasta häiriöstä huolimatta. Sähköasemilla sähköverkon komponentit
sijaitsevat toistensa läheisyydessä pienellä alueella, jolloin niiden aiheuttaman häiriöön
määrä ympäristöön moninkertaistuu. Tällä on jo nyt havaittu olevan vaikutusta esimerkiksi
internet yhteyden toimivuuteen ja esimerkiksi sähköaseman sisällä on joskus huomattu
joissakin kohteissa tämän yhteyden katkeilevan. Tällä voi olla myös vaikutusta MTC
yhteyksissä eli pelkästään tiedonsiirtoyhteyden takaaminen kohteesta haluttuun ympäristöön
ei riitä vaan tiedonsiirtoyhteys tulee pystyä takaamaan IoT -sensoreiden ja niiden
tiedonsiirtoyhteyslaitteen välille.
Alueverkon osalta olemassa olevia tiedonsiirtoyhteyksiä on sähköasemilla (kuten edellä
kappaleessa 2.1.3 Toimintaympäristö kerrottiin). Näille löytyy kaukokäytön
mahdollistamiseksi kahden operaattorin tukema tiedonsiirtoyhteys sekä satelliitti. Tämän
lisäksi sähköasemilta saattaa löytyä entuudestaan kuitu ja kupariratkaisuja.

4.2

Toimintaympäristön asettamat vaatimukset sensoreille

Määritettäessä toimintaympäristön asettamia vaatimuksia IoT -sensoreille ensimmäinen
tärkeä vaatimus liittyy siihen, että sensoreiden tulee soveltua sähkönjakeluverkon
läheisyyteen. Tämän lisäksi sensoreiden tulee kattaa niiden toimintaympäristön asettamat
vaatimukset eli tarvittaessa soveltua ulkokäyttöön, toimia tarvittaessa ilman kiinteää
virtalähdettä ja taata tarvittava kuuluvuus tiedonsiirtoyhteydelle, jotta mittaustiedot saadaan
lähetettyä eteenpäin.
Sensorin koolle voidaan asettaa tiettyjä vaatimuksia suoraan toimintaympäristön pohjalta.
Koska sensoriratkaisut asennetaan osaksi sähkönjakeluverkkoa ja sähkönjakeluverkon
komponentit pyritään lähtökohtaisesti rakentamaan mahdollisimman kompakteiksi, voidaan
todeta, että sensoriratkaisun tulee kokonsa puolesta mahtua mahdollisimman pieneen tilaan.
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Etenkin, kun sensorit jälkiasennetaan jo olemassa olevaan kohteeseen, tarve sensorin
pienelle ja kompaktille koolle kasvaa.
Sensorin koko tuo mukanaan myös haasteen siitä, miten sen voi asentaa mittauskohteeseen.
Tarkasteltaessa vaatimuksia sensoreille sähkönjakeluverkon näkökulmasta, voidaan todeta,
että sensoreiden asennustavat määräytyvät käyttötarkoituksen pohjalta, mutta
lähtökohtaisesti niiden tulee olla mahdollisimman helpot ja yksinkertaiset toteuttaa.
Esimerkiksi jakelumuuntamotilaan sensoreita asennettaessa tulee asennustavassa huomioida
jännitteisten osien läheisyys, mikä rajoittaa osaa asennustavoista. Asennuksessa voi myös
huomioida sen että, kiinnityksen ei tarvitse olla kovin luotettava, mikäli sensori asennetaan
jakelumuuntamon sisälle. Esimerkiksi jakelumuuntamon kojeistotilan kosteusanturia ei
tarvitse kiinnittää kiinteästi minnekään vaan se voidaan tarvittaessa asettaa turvalliseen
paikkaan jakelumuuntamon sisällä. Toisaalta taas käyttötarkoitus voi tuoda mukanaan
tarpeen erittäinkin vaativaan kiinnitykseen, mistä esimerkkinä voidaan vaikkapa pitää
ukkosjohtimiin kiinnitettävää lumikuorman sensoria. Tässä edellytyksenä on se, että sensori
asennetaan korkealle ja sen tulee kestää ympäristön sille asettamat vaatimukset.
Kiinnitystapa ei siis voi olla sellainen, että ajansaatossa kiinnitys heikkenee ja sensori liikkuu
tämän takia sekä pahimmillaan tippuu alas ukkosjohtimilta.
Toimintaympäristön asettamat tärkeimmät vaatimukset IoT -sensorille esitetään kuvassa 14.
Pääkohdat on esitetty tummemmalla virheällä ja vaaleammalla vihreällä on korostettu
tärkeiksi koettuja tarkastettavia ominaisuuksia, jotta ylempi vaatimus saadaan täytettyä.
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Kuva 14. Toimintaympäristön asettamat vaatimukset IoT -sensoreille

5. SENSORIDATAN SIIRTO- JA KÄSITTELYMALLI
IoT -ratkaisuja mietittäessä on huomioitava sensoreiden hallintaan tarvittava malli, millä
yksittäinen sensori voidaan yksilöidä ja millä sensoreiden tuottamaa mittausdataa voidaan
hallita. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tarkemmin tässä työssä muodostunut IoT ratkaisun kokonaisarkkitehtuuri sekä toimintamalliperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan
tietoturvallinen kokonaisratkaisu IoT:n hallintaan.
5.1

Sensoreiden dokumentointimalli

IoT -ratkaisuiden hallintamallissa ja kokonaisarkkitehtuurissa on hyvä kiinnittää huomiota
sensoreiden dokumentoimismalliin. Heti ensimmäisestä sensorista lähtien, sensorit on hyvä
dokumentoida niin, että tiedossa on vähimmillään paikka, mihin sensori on asennettu,
sensorin toimittaman mittausdatan tyyppi ja yksilöllinen tunniste sensorille, jotta kyseinen
sensori on tunnistettavissa kaikesta mittausdatasta, mitä eri sensoreilta saadaan. Tämän
lisäksi jokaisella sensorilla on yleensä oma sarjanumero tai muu valmistajan tunniste, joka
olisi hyvä kirjata, jotta esimerkiksi tietty valmistuserä pystytään myöhemmin tunnistamaan
sensorimassasta. Muita tärkeitä tietoja on käytetty mittausväli ja muut triggerit sensorin
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tekemälle mittaukselle, sensorin käyttämä virtalähde sekä käyttöönottopäivä. Näiden
tietojen pohjalta pystytään esimerkiksi ennustamaan elinikää paristolle/akulle.
Yksinkertaisimmillaan sensorin tiedot voidaan kirjata johonkin tiedostoon, kuten Exceliin.
Mitä laajemmaksi IoT -ratkaisu muuttuu, on suositeltavampaa, että sensorit
dokumentoitaisiin muutoin kuin yksittäiseen tiedostoon, jotta voidaan välttää tiedoston
korruptoituminen ja muut vastaavat ongelmat. Esimerkiksi tietokannan perustaminen IoT sensoreille on jo tässä kohtaa järkevää, sillä sitä voidaan hyödyntää myöhemmin sensoreilta
saatavan mittausdatan keräämiseen ja tallentamiseen. Yksi vaihtoehto on myös hyödyntää
verkkotietojärjestelmää sensoreiden kirjaamiseen, mutta tähän ei välttämättä ole ainakaan
heti tarjolla kyvykkyyttä kaikissa verkkotietojärjestelmissä.
5.2

Mittausdatan siirtomalli sensorilta tiedonsiirtoyksikölle

Tarkasteltaessa, miten mittausdata saadaan sensorilta haluttuun säilytysympäristöön, tulee
tarkastella, miten yksittäinen sensori välittää tietonsa eteenpäin tiedonsiirtoyksikölle.
Sensorityypistä riippuen tiedonsiirtoyksikkö voi olla osa sensoria tai se voi olla erillinen
yksikkö. Sensorista riippuen käytettävä tiedonsiirtoyksikkö voi palvella myös vain yhtä
sensoria tai kerätä useammalta sensorilta mittausdatan eteenpäin välitettäväksi. Kuvassa 15,
seuraavalla sivulla, esitetään eri kokonaisuuksia sensoreille ja tiedonsiirtoyksiköille.
Ensimmäisessä kahdessa vaihtoehdossa vasemmalta katsottuna esitetään yksittäisen
sensorin ratkaisuvaihtoehdot ja kahdessa viimeisessä useamman sensorin
ratkaisumallivaihtoehdot. Sensorit, jotka keskustelevat saman erillisen tiedonsiirtoyksikön
kanssa -kohdassa kolme pistettä kuvaa sitä, että sensorien määrä voi olla suurempikin kuin
kolme. Tässä rajoittavaksi tekijäksi nousee sensorien tiedonsiirtoyksikön valmistajan
rajoitteet ratkaisulle eli kuinka montaa eri sensoria pystytään yhdellä tiedonsiirtoyksiköllä
tukemaan. Vuorostaan kohdassa Sensorit, jotka keskustelevat saman tiedonsiirtoyksikön
kanssa (tiedonsiirtoyksikkö osana sensoria) kolme pistettä tarkoittaa taas samaa, että
sensoreita voi olla useampi kuin kolme, toimittajan asettamiin rajoitteisiin asti. Tässä
ratkaisumallissa on mahdollista, että jokaisen sensorin omaa tiedonsiirtoyksikköä voidaan
hyödyntää mittausdatan välittämiseen eteenpäin. Malli voi perustua tähtimäiseen ratkaisuun,
malliin missä sensorit ovat toisiinsa nähden ketjussa tai sitten näiden yhdistelmään.

Kuva 15. Sensorein ja tiedonsiirtoyksikön eri ratkaisukokonaisuusmallit
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Seuraava vaihe datan siirtomallissa on tiedonsiirtoyksikön mittausdatan välitys eteenpäin
sellaiseen paikkaan, mistä tieto saadaan luettua haluttuun tiedonkäsittely-ympäristöön. Tämä
voidaan toteuttaa niin, että olemassa on vain yksi portti, minkä kautta tiedonsiirtoyksiköltä
saatava mittausdata saadaan siirrettyä haluttuun tiedonkäsittely-ympäristöön tai, että näitä
mahdollisia tiedonsiirtoportteja on useampi. Useamman tiedonsiirtoportin tapauksessa,
portin valinta voi perustua esimerkiksi siihen, missä muodossa tiedonsiirtoyksikkö on
toimittamassa mitatun datan tai esimerkiksi, jos sensoreita on useammalta eri toimittajalta,
toimittajakohtaiseen porttiin. Ennen kuin mittausdata saadaan tiedonsiirtoportille asti, on
välissä voinut myös olla useampi tiedonsiirtoyksikkö, jonka kautta mittausdata on kulkenut.
Kuvassa 16 esitetään malli eri vaihtoehdoille, mitä voi olla sen osalta, että
tiedonsiirtoyksikkö välittää mittausdatan halutulle tiedonsiirtoportille.

Kuva 16. Tiedonsiirtoyksikön ja tiedonsiirtoportin eri ratkaisukokonaisuusmallit

Kuvassa 16 oikeasta reunasta löytyy sinisellä vaihtoehto, jossa IoT -ratkaisu hankitaan
erillisen toimittajan kautta, jolloin ratkaisun tuottama mittausdata saattaa mennä suoraan
toimittajan ympäristöön. Toimittajan ympäristöstä mittausdata voidaan tämän jälkeen
välittää eteenpäin haluttuun omaan sisäiseen ympäristöön.
Kuvasta 16 voi myös huomata, että tästä löytyy väli mittausdatan validointi punaisella
esitettynä. Tällä tarkoitetaan sitä, että mittausdatan saapuessa tiedonsiirtoyksiköltä
tiedonsiirtoportille, tehdään datalle alustava tarkastelu sen oikeellisuudesta. Tämä tarkastelu
on oleellinen tietoturvan näkökulmasta, jotta saadaan varmistuttua, että saapuva data on
oikeaa eikä sitä esimerkiksi ole välissä manipuloitu muuhun muotoon. Samalla saadaan
varmistettua, ettei saapuva data sisällä muuta haitallista kuten esimerkiksi viruksia tai muuta
vastaavaa. Mittausdatan validoinnissa voidaan siis tarkastaa se, että saapuva data on oikeassa
muodossa (tiedonsiirtomuoto haluttu, kuten esimerkiksi xml-sanoma, joka on rakenteeltaan
oikea), sisältää sellaista dataa mitä myös oletetaan vastaanotettavaksi (esimerkiksi
lämpötilasensori tuottaa lämpötilalukemia) ja että saapuva data vastaanotetaan oikealta
tiedonsiirtoyksiköltä (dataa toimittava tiedonsiirtoyksikkö tunnistetaan samaksi, kuin mikä
IoT -verkkoon on aiemmin määritetty). Mikäli määritetyt ehdot eivät täyty, ei
vastaanotettavaa tietoa päästetä eteenpäin.
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5.3

Mittausdatan siirtomalli tiedonsiirtoyksiköltä haluttuun ympäristöön

Kun mittausdata on kulkenut halutun tiedonsiirtoportin kautta ja validoitu olevan kunnossa,
voidaan se tallentaa haluttuun ympäristöön jatkokäsittelyä varten. Ympäristöjä voi myös olla
useampia. Tällöin tulisi kuitenkin olla vain yksi ympäristö, mikä olisi saapuvan tiedon
master -tallennuspaikka eli sisältäisi mittausdatasta aina oikeimman ja
käsittelemättömimmän version datasta eli niin sanotusti raakadatan. Tältä master ympäristöltä edellytetään sitä, että sinne pystytään tallentamaan yhteneväisessä muodossa
useamman eri tiedonsiirtoportin tuoma mittausdata. Yhteneväinen muoto on edellytys
tehokkaalle datan analysoinnille. Tässä kohtaa korostuu tarve tietokannalle, missä on alun
alkaen tiedot kaikista sensoreista sekä nyt myös saapunut mittausdata. Tietokantamielessä
dataa voidaan toki tallentaa monissa ei muodoissa, mutta käytettävyyden näkökulmasta
mittausdata on hyvä muuntaa sellaiseen muotoon, missä sitä pystytään käyttämään
tehokkaasti. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että sensorit nimetään yhtenäisten
käytäntöjen mukaan, toiminnollisuudet kirjataan yhtenäisellä tavalla ja aikaleimoissa
käytetään samaa aikavyöhykettä sekä muotoa. Tämän osalta on siis hyvä heti alun alkaen
suunnitella tietomalli sille, mitä nimeämiskäytäntöjä ja kirjaamismalleja sensoreiden osalta
käytetään. Kyseistä tietomallia tulisi päivittää sitä mukaan, kun IoT -ratkaisu kasvaa uusilla
sensoreilla. Tietomalli toimii myös apuna silloin, kun tiedonsiirtoportilta saatu data tulee
muuntaa haluttuun muotoon, jotta se voidaan tallentaa osaksi master -ympäristöä. Kuvassa
17 esitetään esimerkin omaisesti, miten lämpötila -tieto voidaan vastaanottaa useammassa
eri muodossa, mutta silti tallentaa master -ympäristöön niin, että se on myöhemmin
yhteneväisesti hyödynnettävissä.

Kuva 17. Tietomallin hyödynnettävyys eri lähteistä saapuvan datan osalta

Voidaan siis todeta, että master -ympäristöön mittausdatan tallettaminen saattaa vielä vaatia
erikseen mittausdatan käsittelyä yhtenäisen nimeämisen ja oikeiden datan tallennusmuotojen
saavuttamiseksi. Periaatteessa tämä työ on myös joissain tapauksissa ulkoistettavissa eli
siirrettävissä sensoreiden toimittajien vastuulle. Näissä tapauksissa voidaan siis edellyttää,
että sensoreiden toimittaja muuntaa sensoreiden tuottaman mittausdatan jossain vaiheessa
prosessia haluttuun muotoon, mutta kumminkin ennen kuin se siirretään master ympäristöön. Tämän osalta voi olla välillä vaikea päättää, missä datan käsittely haluttuun
muotoon tehdään: toimittajalla vai omassa järjestelmässä. Yksittäisissä tapauksissa työ on
yleensä helpointa tehdä omassa päässä. Tämä voi olla myös kustannustehokkain ratkaisu
sillä joissakin tapauksissa toimittaja saattaa laskuttaa suurestikin asiakkaalle kustomoiduista
ratkaisuista. Toisaalta taas, jos IoT -ratkaisuja on useammalta eri toimittajalta, joudutaan
tietoa muuntamaan useasti omassa ympäristössä useammalla eri tavalla ja samalla
ylläpidettävien ratkaisujen ja konfiguraatioiden määrä kasvaa. Tämä vuorostaan lisää
sisäisiä kustannuksia IoT -ratkaisuiden konfiguroinnin ja ylläpidon osalta. Toisaalta tässäkin
tapauksessa säilytetään parhaiten ketteryys eli mikäli tarvitsee tehdä muutoksia aiemmin
määritettyihin konfiguraatioihin, voidaan ne tehdä suoraan omissa järjestelmissä ilman, että
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useampaan eri toimittajaan joudutaan ottamaan yhteyttä ja pyytämään muutoksia nykyiseen
malliin.
Kuvassa 18 esitetään malli siitä, miten tiedonsiirtoportilta vastaanotettu tieto tallennetaan eri
ympäristöihin. Tässä oranssilla esitetään keskellä kuvaa master -ympäristö. Master ympäristöön siirretään kaikilta tiedonsiirtoporteilta saatu mittausdata. Tämän lisäksi kuvassa
esitetään kaksi muuta ympäristöä, mihin tietoa siirretään. Nämä voivat olla esimerkiksi toisia
järjestelmiä, missä sensoreilta saatavaa mittausdataa halutaan hyödyntää. Tiedonsiirtoportit
voivat siirtää näihin joko suoraan mittaustiedot tai sitten mittaustiedot voidaan siirtää näihin
ympäristöihin master-ympäristön kautta.

Kuva 18. Mittausdatan tallentaminen tiedonsiirtoporilta haluttuihin tiedonkäsittely-ympäristöihin

Kuvassa 18, esitettiin liilalla kohta Mittausdatan muunto. Tällä tarkoitetaan edellä mainittua
tietomallin mukaista muuntotarvetta saatavalle mittausdatalle, jotta se on hyödynnettävissä
tehokkaasti.

5.4

Datan analysointi ja hyödyntämismahdollisuudet

Mittausdataa voidaan lähteä hyödyntämään, kun sensoreilta saatava mittausdata on saatu
haluttuun käsittely-ympäristöön. Tällöin esimerkiksi master -ympäristössä vastaanotettua
mittausdataa voidaan rikastaa muulla datalla, mitä sensoreiden asennuskomponentista
löytyy. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi hyödyntämällä verkkotietojärjestelmään
tallennettuja kohteen verkkotietoja ja kunnossapitotietoja. Datan rikastaminen muulla
datalla voidaan halutessaan myös tallentaa master -ympäristöön, jolloin kaikki IoT sensoreiden dataan liittyvä tieto on tallennettuna yhteen paikkaan. Toisaalta taas sensoreiden
tuottamaa mittausdataa voidaan siirtää master -ympäristöstä muualle käsiteltäväksi. Samassa
yhteydessä voidaan tuottaa sensoreiden mittausdatasta esimerkiksi käyttöliittymiä, missä
käyttäjät pääsevät tarkastelemaan sensoreiden tuottamaa mittausdataa. Joissakin
sensoriratkaisuissa toimittaja voi myös tarjota tällaista käyttöliittymää. Tämän
käyttöliittymän kautta esitettävän tiedon rikastaminen muulla asiakkaan järjestelmissä
olevalla tiedolla, ei kumminkaan ole järkevintä tietoturva- tai kustannusnäkökulmasta.
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Saapuneesta mittausdatasta voidaan myös luoda syötteet jollekin vaaditulle toiminnolle. Jos
mittausdatan perusteella voidaan huomata, että jokin toimi vaaditaan kohteessa, voidaan
tästä luoda suoraan työtilaus urakoitsijalle tai sille taholle, miltä toimia vaaditaan. Näissä
tapauksissa nämä syötteet voidaan luoda esimerkiksi Trimble NIS:in ja UTG:hon
toimenpiteiksi urakoitsijalle tai esimerkiksi sähköposteiksi, joissa kerrotaan havaitusta
asiasta ja vaadituista toimista.
Kuvassa 19 esitetään vaihtoehtoja datan analysoimiseen ja hyödyntämiseen riippuen
hyödynnettävästä datan käsittely-ympäristöstä. Vasemmassa reunassa on esitetty muun kuin
master -ympäristön hyödyntäminen analysoinnissa ja syötteiden tekemisessä. Oikeassa
reunassa vuorostaan esitetään toimittajan tarjoama käyttöliittymä sensoreiden mittausdataan
liittyen. Mikäli ratkaisuja on useammalta eri toimittajalta, tarkoittaisi se, että
käyttöliittymiäkin sensoridatan tarkasteluun olisi useampi. Keskellä oranssilla esitetään
master -ympäristöön perustuva datan analysointi- ja hyödynnysmalli. Tässä dataa voidaan
analysoida joko master -ympäristön sisällä tai erillisissä muissa järjestelmissä ja
ympäristöissä. Esimerkiksi käyttöliittymä, mikä sensoridatan tarkasteluun voidaan luoda,
voi perustua suoraan master -ympäristön tallennettuun tietoon tai analysoituun tietoon.

Kuva 19. Mittausdatan analysointi ja hyödyntäminen käytettävän ympäristön mukaan

Kuvassa 19 esitettiin myös syötteet vaadituille toimille, jotka voivat linkittyä johonkin
toiseen järjestelmään.

5.5

Kokonaisarkkitehtuuri IoT -ratkaisulle

Edellä esitetyn perusteella voidaan koostaa kokonaisarkkitehtuurikuva IoT -ratkaisulle.
Tämä kokonaisarkkitehtuuri voidaan jakaa tasoajatteluun. Ensimmäisellä tasolla, taso 1, IoT
-arkkitehtuurissa on sensorit ja niiden välinen yhteys tiedonsiirtoyksikölle. Sensori vaikuttaa
siihen, millainen yhteys sillä on tiedonsiirtoyksikköön. Tiedonsiirtoyhteys voi olla
rakennettu suoraan sensoriin, perustua erilliseen sensoriin ja tiedonsiirtoyksikköön tai
ketjuutua useampaan eri tiedonsiirtoyksikköön. Arkkitehtuurikuvassa ei oteta kantaa siihen,
miten yhteys tiedonsiirtoyksikön ja sensorin välille rakentuu eli onko se langaton vai
langallinen. Tasolla 1 on hyvä huomioida myös se, että komponentilla, mihin sensorit on
asennettu, voi olla useamman erityyppinen sensoriratkaisu käytössä. Esimerkiksi sensoreita,
jotka itsessään sisältävät tiedonsiirtoyksikön ja toisaalta taas sensoreita, jotka vaativat
erillisen tiedonsiirtoyksikön.
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Seuraava taso on taso 2. Tasossa 2 käsitellään, miten tiedonsiirtoyksikkö saa välittämänsä
mittausdatan siirrettyä haluttuun käsittely-ympäristöön tiedonsiirtoportin kautta. Tässä
tasossa voi, kuten jo aiemmin manitiin, olla useampi eri tiedonsiirtoportti tiedon lukua
varten. Vaihtoehtoisesti mittausdata voi myös mennä toimittajan tarjoamaan ympäristöön,
josta se vuorostaan täytyy edelleen siirtää halutulle tiedonsiirtoportille.
Tasolla 3 esitetään ympäristöt, mihin tiedonsiirtoportin kautta luetaan mittausdata. Jokainen
tiedonsiirtoportti linkittyy johonkin ympäristöön. Ympäristöistä yhden on hyvä olla masterympäristö sensoridatalle, kuten aikaisemmin mainittiin. Työssä on aiemmin esitetty, että IoT
-ratkaisuja varten olisi hyvä rakentaa erillinen tietokanta. Tulevaisuuden näkökulmasta
mikään ei kuitenkaan estäisi sitä, että verkkotietojärjestelmään rakennettaisiin erillinen osio
IoT -dataa varten. Jos huomioidaan, että IoT:ssa ollaan suhteellisen alkutekijöissä Carunalla,
ei tämä ratkaisumalli ole kuitenkaan kannattavin, vaan edellyttäisi paljon kehitystä
verkkotietojärjestelmään. Näin ollen kevyen ratkaisun mallilla erillinen tietokanta IoT ratkaisuille on kannattavin tapa lähestyä asiaa. Tasolle 3 kumminkin kuuluu kaikki muut
ympäristöt, mihin tietoa voidaan siirtää ja vaikka todettiinkin, ettei verkkotietojärjestelmään
ole kannattavaa rakentaa tässä vaiheessa erillistä IoT -osiota, voidaan sinne kumminkin
lukea sensoreilta saatavaa mittausdataa esimerkiksi kunnossapitotiedoiksi.
Viimeinen taso IoT -arkkitehtuurissa on taso 4, joka sisältää tiedon hyödyntämisen. Tässä
tasolla voidaan tehdä käyttöliittymät sensoridatan tarkasteluun, analyysit datasta sekä
mahdolliset syötteet vaadittaville toimille. Taso 4 on lähtökohtaisesti myös se taso, mikä
näkyy peruskäyttäjille.
Kuvassa 20, seuraavalla sivulla, esitetään edellä esitetty arkkitehtuurimalli
kokonaisuudessaan hyödyntäen edellä esitettyä taso -ajattelumallia. Tämä arkkitehtuurimalli
on pelkistetty eli todellisuudessa malli voi olla monimutkaisempi ja sitä
monimutkaisemmaksi malli muuttuu, mitä useampia IoT -ratkaisuita eri toimittajilta malliin
otetaan mukaan.
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Kuva 20. Kokonaisarkkitehtuurikuva IoT -ratkaisulle

Edellä käsiteltiin sitä, miten mittausdata luetaan sensorilta tiedonkäsittely-ympäristöön.
Sensorista riippuen, esitetty malli voi kuitenkin toimia myös toiseen suuntaan. Eli jos
sensori, mikä kokonaisarkkitehtuurimalliin on liitettynä, onkin etäpäivitettävä, voidaan
edellä esitettyjä tiedonsiirtoportteja käyttää hyväksi tietoturvan ja muiden konfiguraatioiden
päivittämisessä. Tällöin tiedonsiirtoporttien tulee toimia molempiin suuntiin eli niiden tulee
pystyä ottamaan vastaan saapuvaa mittausdataa, mutta myös tarvittaessa lähettämään
eteenpäin sensoreille tietoa.
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IoT -kokonaisarkkitehtuurin pohjalta voidaan vielä määrittää datan käsittelyn ja
hallintamallin pohjalta vaatimuksia IoT -sensoreille ja -ratkaisulle. Nämä esitetään kuvassa
21 ja ne sisältävät ylätasolla päätarpeet, mitä voidaan asettaa datan käsittelyn ja hallinnan
näkökulmasta IoT -ratkaisulle.
Datan siirto- ja käsittelymallin mukaiset vaatimukset ja suositukset
Sensoreiden tuottama mittausdata on saatavissa asiakkaan omaan
ympäristöön
IoT –ratkaisu on mahdollista liittää osaksi olemassa olevaa ympäristöä
Eduksi katsotaan helppo integrointi osaksi
ympäristöä

Kuva 21. Vaatimukset IoT -ratkaisulle datan käsittelyn ja hallintamallin näkökulmasta
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6. KANNATTAVUUSLASKENTA
IoT:n hyödynnettävyyden tarkastelussa kunnossapidossa, tulee huomioida myös IoT ratkaisun kustannuspuoli ja tehdä kannattavuuslaskenta suunnitellulle ratkaisulle. Tässä
kappaleessa esitetään kannattavuuslaskennan näkökulmasta oleellisia seikkoja, kun
harkitaan IoT -ratkaisuiden hankkimista. Jakeluverkon ja alueverkon kohteille käytetään
tässä työssä samoja käytäntöjä kannattavuuslaskennan osalta. Kannattavuuslaskentaan ei
huomioida inflaation tai korkotason nousun vaikutusta, kun laskentaa tehdään sensorin tai
komponentin elinkaaren ajalle. Näitä ei huomioida, jotta kannattavuuslaskenta saadaan
pidettyä yksinkertaisena.
6.1

Sensorin hinnan muutos hankintamäärään nähden

Kaupallisia sensoriratkaisuja vertailtaessa huomattiin, että sensorin hankintahintaan
vaikuttaa hankintamäärä. Näin ollen yksittäisen sensorin hankintahinta on usein korkeampi
kuin suuremmissa määrin tilattavien sensoreiden. Kustannuslaskentamielessä tämä on hyvä
huomioida, kun lasketaan kannattavuutta sensorien hankinnalle. Sensorin
pilotointivaiheessa määrähankintahinnan huomioinnilla on pienempi rooli, sillä pilottiin
otetaan lähtökohtaisesti mukaan rajatumpi joukko sensoreita. Toisaalta taas määrähankinnan
vaikutus korostuu etenkin siinä kohtaa, kun IoT -ratkaisua ollaan skaalaamassa koskemaan
useampaa kohdetta. Niinpä tämän vaikutus on hyvä huomioida heti alussa
kannattavuuslaskentaa tehtäessä.
Sensorin hinnan muutosta hankintamäärään
kaavamuotoon seuraavilla lähtöarvoilla:

nähden voidaan lähteä purkamaan

Sensorin hinta
Sensorin hankintamäärän alennuskerroin

(yksittäisen sensorin hinta)

S
ks

Jolloin sensorin hinta hankintamäärän pohjalta laskettuna saadaan kaavamuodossa muotoon
Sm = S × ks.
(6.1.1)
Sensorin hintaan on huomioitu tässä kaikkien sensoriratkaisun komponenttien kustannukset
eli siis sensori ja mahdollinen tiedonsiirtoyksikkö. Tiedonsiirtoyksikköä ei lähdetä
käsittelemään erillisesti sensorin hintaa määritettäessä, sillä se on kumminkin pakollinen
hankkia, jolloin se voidaan suoraan yhdistää sensorin hintaa.
Huomionarvoista on se, että edellä esitetty sensorin hankintamäärän alennuskerroin ks
rajoittuu johonkin tiettyyn arvoon, vaikka hankintamäärät kasvaisivatkin koko ajan.
Sensorin hankintahinta ei siis voi muuttua negatiiviseksi vaan hinnan aleneminen pysähtyy,
kun sensorin valmistuskustannukset ja minimikate, mitä sen myynnistä halutaan, tulevat
vastaan. Kuvassa 22, seuraavalla sivulla, esitetään esimerkki siitä, miten hankintamäärän
hinta vaikuttaa hankintahintaan.
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Kuva 22. Sensorin hankintahinnan vaikutus hankintamäärään

Kuvassa 22 vihreällä näkyy sensorin hankintahinnan ja hankintamäärän vaikutuksen käyrä.
Tästä esimerkiksi sinisellä esitetään hankintamäärä A ja sen kappalehinta. Liilalla on
korostettuna hankintamäärä B ja sen hinta. B on hankintamäärää A suurempi. Kappalemäärä
C ja sen hinta on korostettu oransilla. C on B:tä ja A:ta suurempi hankintamäärä. Kuvassa
22 kyseinen kohta C kuvastaa myös sitä hankintamäärää, jonka ylittyessä kappalemäärällä
ei enää ole vaikutusta sensorin hintaan laskevasti vaan hinta jää vakioksi. Edellä esitetty
esimerkkikuva 22 hinnan muutoksesta hankintamäärään voi todellisuudessa vaihdella
suuremminkin käyränmuodon osalta.
6.2

Investointikustannukset riippuen, onko asennuskohde vanha vai uusi

Kannattavuuslaskennan yksi näkökulma on verrata sensoriratkaisun kannattavuutta, kun
sensori asennetaan jo olemassa olevaan sähköverkon komponenttiin tai kun se asennetaan jo
tehtaalla uuteen sähköverkon komponenttiin. Sensorin hankintakustannuksiin tulee tällöin
huomioida myös sensorin asennuskustannukset:
Asennuskustannus

a

Asennuskustannukseen huomioidaan niin henkilön suorittaman asennuksen kustannukset
kuin mahdolliset muut materiaalikustannukset, mitä vaaditaan sensorin asentamiseen.

6.2.1 Vanha kohde
Tarkasteltaessa vanhaa kohdetta eli jo maastossa olevaa kohdetta, tulee sensorin
investointikustannuksiin ottaa huomioon sensorin hinta sekä asennuskustannukset. Tällöin
investointikustannus yksittäiselle sensorille on
Iy = S + a
(6.2.1)
Kun taas sensoreita asennetaan useammalle vanhalle kohteelle, investointikustannukseen
tulee huomioida asennettavien sensoreiden määrä ja käyttää sensorin hintana
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määräalennuskertoimella kerrottua sensorin hintaa (kaava 6.1.1, sivu
Investointikustannus suurissa määrin asennettaville sensoreille on tällöin
Im = (Sm + a) × x,
(6.2.2)

51).

jossa x kuvaa sensoreiden asennusmäärää ja x:n oltava suurempi kuin yksi.
Suurissa määrin tehtävissä asennuksissa oletuksena on, että asennuskustannus pysyy samana
yksittäisellä kohteella ja suurissa määrin asennettavilla. Oletuksena on, ettei näitä
asennukseen liittyviä kustannuksista (koulutus, työnohjaus, matkakulut, asennustyö) voida
laskea tiettyä hintaa alemmas. Todellisuudessa näillä voi olla vaikutusta varsinkin, kun
asennetaan pieniä määriä sensoreita kaukana toisistaan oleviin kohteisiin. Tämän työn
pääfokuksena on kumminkin keskittyä sensoreihin ja niiden kannattavuuslaskentaan.
Henkilötyön kilpailutusmäärät ovat osaltaan eri asia ja riippuvat paljon esimerkiksi olemassa
olevista hankintasopimuksista.

6.2.2 Uusi kohde
Uudella kohteella tarkoitetaan sitä, että sensoriasennus tehdään jo siinä vaiheessa, kun
komponenttia valmistetaan tehtaalla.
Asennuskustannus a = 0 näissä tapauksissa, koska sensorin asentaminen tehdään suoraan
osana komponentin valmistusta. Asennuskustannus kokonaiskomponentin kustannuksiin
verrattuna on näissä tapauksissa niin pieni, ettei sitä erikseen ole tässä tarkastelussa
kannattavaa huomioida, vaan se voidaan olettaa nollaksi.
Sensorin hinta voidaan uusilla kohteilla olettaa olevan riippuvainen sensoreiden
tilausmäärään. Eli mitä useampaan tehtaalla valmistettavaan komponenttiin asennetaan
sensori/sensoreita, on sensorin hinta tällöin sitä pienempi. Tällöin ei poiketa tehtaan
tuotantolinjan valmistusprosesseista yksittäisten kohteiden osalta ja tarvittavat muutokset
saadaan sisällytettyä osaksi tuotantolinjaa. Sensorin hinta on uudelle kohteelle siis Sm.
Investointikustannuksena tehdasasennuksille eli uusille kohteille saadaan tällöin
IT = Sm + a
IT = Sm + 0
IT = Sm .
(6.2.3)
Sensorin kustannus voi olla myös sisällytettyä suoraan osaksi pääkohteen hintaa, jolloin Sm
= 0. Tämä voi olla tapaus esimerkiksi silloin, kun jo komponentin kilpailutusvaiheessa
sensorit ovat ilmoitettu osaksi ostettavaa kokonaisuutta.
Asennustapojen ero kustannuksiin esitetään kuvassa 23, seuraavalla sivulla. Tässä
vaaleanpunaisella
esitetään
vanhan
kohteen
yksittäisinvestointikustannus.
Investointikustannus pohjautuu sensorin hintaan ja asennuskustannukseen. Sensoreiden
määrästä riippumatta kustannus pysyy koko ajan samana. Pinkillä vuorostaan esitetään
vanhaan kohteeseen määränä hankittujen sensoreiden investointikustannus. Tässä
investointikustannus pohjautuu sensorin hintaan, hankintamäärän alennuskertoimeen sekä
asennuskustannuksiin. Tämän voidaan huomata muuttuvan määrän mukaan. Vihreällä
värillä kuvassa esitetään uudelle kohteelle investointikustannukset. Tässä
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investointikustannus on sama kuin sensoreiden hankintahinta, mihin on huomioitu
hankintamäärän alennuskerroin.

Kuva 23. Asennuskohteen ja määrän vaikutus investointikustannuksiin

Kuvasta 23 voidaan huomata, että alkuun tavasta riippumatta kappalemäärällä A, joka tässä
tapauksessa vastaa yhtä kappaletta sensoreita, kustannukset ovat keskenään samat. Tästä
eteenpäin hinta muuttuu eri tapojen välillä riippuen ostettavasta ja asennettavasta
sensoreiden kappalemäärästä. Mitä kalliimpi asennushinta sensorilla on, sitä lähemmäs
vanhan kohteen määräpohjainen hinta nousee yksittäisasennuksen käyrää.

6.3

Tiedonsiirtokustannukset

Tiedonsiirtokustannusten
huomiointi
on
myös
oleellista
sensoriratkaisun
kannattavuuslaskentaa tarkasteltaessa. Tiedonsiirtokustannukset muodostavat pysyvän
kulun koko sensoriratkaisun elinkaaren ajalle. Kustannuslaskennan tarkastelu tiedonsiirron
osalta riippuu tiedonsiirtoratkaisusta ja sovitusta laskutusmallista. Laskutusmalli voi
perustua kiinteään kuukausimaksuun (eli se ei ole riippuvainen käytetystä mittausvälistä) tai
toimitettavan datan pohjalta määräytyvään maksuun, joka on riippuvainen käytetyistä
mittausväleistä. Tiedonsiirtomaksusta käytetään tässä työssä seuraavaa suuretta:
Tiedonsiirtomaksu

t.

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, kannattavuuslaskennassa ei huomioida inflaation vaikusta.
Tämä tarkoittaa osaltaan sitä, että tiedonsiirtomaksusta käytetään kustannusten laskussa
elinkaaren ajalle koko ajan arvoa t, vaikka todellisuudessa nämä kustannukset voivat nousta
juurikin inflaation myötä samoin kuin toimittajien tekemien hinnan nostojen takia. Toisaalta
hinnat voivat myös laskea, mikäli tiedonsiirtoyhteyden tarjoaja joutuu esimerkiksi
kilpailullisista syistä laskemaan tiedonsiirtokustannuksia.
6.3.1 Datan määrästä riippumaton hinnoittelumalli
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Tiedonsiirtokustannukset pohjautuvat yleensä datan määrästä riippumattomassa mallissa
tapauksessa kuukausimaksuihin, jolloin tiedonsiirron vuosikustannukset saadaan laskettua
seuraavasti
Tar = t × 12,
(6.3.1)
jossa 12 kuvastaa vuodessa olevaa 12 kuukautta ja t vastaa kuukausittain maksettavaa kulua
tiedonsiirrosta.

6.3.2 Datan määrästä riippuva hinnoittelumalli
Datan siirron perustuessa mittausaikavälien pohjalta saatavaan dataan, hinnoitteluun on
mittausvälille annettu yleensä jokin tietty kustannus. Kustannuksena voidaan käyttää edellä
esitettyä suuretta t kuvaamaan tiedonsiirtomaksuja. Tämän lisäksi tiedonsiirron
kustannuslaskentaan tulee huomioida mittausväli. Tästä voidaan käyttää seuraavaa
määritettä:
Mittausväli tunteina ilmoitettuna

m.

Tällöin vuodessa tiedonsiirtomaksut mittausvälipohjaisen hinnoittelun pohjalta
Tah = m × 365 × t
Tah = 365 × m × t
(6.3.2)
jossa 365 vastaa vuodessa olevien päivien määrää.
Vertailtaessa edellä esiteltyjä hinnoittelumalleja tiedonsiirrolle, voidaan todeta, että datan
määrästä riippuva hinnoittelumalli on kannattavampi vain jos, sen kokonaiskustannukset
ovat pienemmät kuin datan määrästä riippumattoman hinnoittelumallin mukaiset
kustannukset:
Tar > Tah.
Vastaava voidaan esittää kuvan 24 muodossa. Tässä kuvassa sinisellä esitetään välitettävän
datan määrästä riippumaton malli. Pinkillä ja vaalean punaisella esitetään vuorostaan datan
määrästä riippuvaisen mallin mukainen tilanne. Pinkillä esitetään tilanne, missä
kustannukset ovat suuremmat kuin mitä datan määrästä riippumattomassa mallissa.
Vaaleanpunaisella esitetään vuorostaan tilanne, missä datan määrästä riippuvan mallin
kustannukset ovat pienemmät kuin mitä datan määrästä riippumattomassa mallissa.
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Kuva 24. Tiedonsiirtoratkaisumallin vaikutus kustannuksiin

Esimerkki: Datan määrästä riippumaton malli verrattuna datan määrästä
riippuvainen malliin
Sama asia voidaan esittää vielä esimerkin kautta. Esimerkkitapauksessa sensorilta
haluttaisiin mittausdataa joka tunnilta eli päivää kohden 24 kertaa. Datan määrästä
riippumattomassa mallissa kustannukset laskettaisiin vuodelle kaavan 6.3.1, sivu 55, kautta.
Kun taas tiedonsiirtokustannukset riippuvat datan määrästä käytetäisiin kaavaa 6.3.2, sivu
55. Jotta datan määrästä riippuvainen malli olisi kannattavampi kuin datan määrästä
riippumaton malli, tulisi kustannusten olla datan määrästä riippumatonta mallia pienemmät.
Datan määrästä riippumattomassa mallissa käytetään t:n arvona tar ja datan määrästä
riippuvaisessa mallissa t:n arvo on esitetty muodossa tah.
Tällöin
Tar = Tah
12×tar = 365×m×tah
365×m×tar
tah =
12
ja jos m = 24 sijoittamalla
365×24×tar
tah =
12
tah = 730×tar
jolloin
t

ar
tah = 730

eli toisin sanottuna datan määrästä riippuvaisen mallin kustannusten tulee 24 mittauskerran
per päivä välin pohjalta olla 730 kertaa edullisempi kuin määrästä riippumattomassa
mallissa.
Tätä esimerkkiä voidaan täydentää vielä oletuksella, että rajattoman tiedonsiirron
kuukausikustannus olisi luokkaa 40 euroa kuussa datan määrästä riippumattomassa mallissa.
Tällöin yksittäinen tiedonsiirto saisi datan määrästä riippuvaisessa mallissa olla
tar = 40 €
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t

40

ar
eli tah =730
= 730 = 0,05 €.

Eli siis tällöin yksittäisen mittausvälin pohjalta siirrettävä mittaustapahtuma saisi maksaa
maksimissaan viisi senttiä, jotta koko vuoden aikana saavutettaisiin pienemmät kulut kuin
datan määrästä riippumattomassa mallissa.
6.3.3 Maastotarkastusten kustannusten riippuvuus tiedonsiirtokustannuksiin
Tiedonsiirtokustannusten tarkastelu on toisestakin näkökulmasta tärkeä asia. Jos
tiedonsiirtokustannuksia verrataan nykymallin mukaisiin kustannuksiin eli siihen, että
maastossa käytäisiin tarkastamassa kohteen kunto, saadaan toinen näkökulma
kannattavuuslaskennalle. Tiedonsiirtokustannusten tulisi tällöin olla pienemmät kuin mitä
maastotarkastuskustannukset ovat. Maastotarkastuksesta voidaan tässä työssä käyttää
merkintää:
Maastotarkastus

I

Tiedonsiirtotavasta riippumatta tiedonsiirtokustannusten tulee olla maastotarkastuksen
kustannuksia pienemmät, jotta sensorin asennus voidaan todeta kannattavaksi tiettyihin
tapauksiin. Näin ollen tiedonsiirtokustannukset voidaan yleistää hetkellisesti merkinnälle T.
Tällöin
I > T,
jotta sensoreiden asentaminen on joissakin tapauksissa järkevämpää kuin maastokäynnit.
Tämä tarkoittaa datan määrästä riippumattomassa mallissa sitä, että kun kaava 6.3.1, sivu
55, sijoitetaan edelliseen
I > Tar
I > 12×t
I
t < 12
eli tiedonsiirtokustannusten tulee olla 12 kertaa pienemmät kuin tarkastuskustannukset
vuotta kohden, jotta tiedonsiirtokustannukset eivät synnytä suurempaa kulua kuin mikä
maastotarkastuksissa syntyy.
Vastaavasti tekemällä sama tarkastelu datan määrästä riippuvaiselle mallille (kaava 6.3.2,
sivu 55) saadaan
I > Tah
I > 365 × m × t
I
t < 365×m
eli tiedonsiirtokustannusten tulee olla 365 kertaa mittausvälin mukainen määrä pienemmät
kuin mitä maastotarkastuksessa.
Esimerkki: Maastotarkastusten kustannukset verrattuna tiedonsiirtokustannuksiin
Maastotarkastukselle voidaan laittaa hinnaksi tässä esimerkissä 60 euroa kuvastamaan
keskimääräistä tuntihintaa tarkastuksen tekemiselle. Voidaan myös olettaa, että yhden
kohteen tarkastamiseen menee tunti. Näin ollen tiedonsiirtokustannusten tulisi olla alle
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tämän, jotta sensoreiden asentaminen voidaan todeta kannattavaksi maastotarkastusten
aiheuttamiin kustannuksiin verrattuna.
Aiemmin kerrottiin, että maastotarkastuksia tehdään tietyllä tarkastusvälillä. Tässä
esimerkissä voidaan laskennan yksinkertaistamiseksi valita tehtäväksi maastotarkastukseksi
Erityistarkastettavat jakelumuuntamot (taulukko 1), jolle suoritetaan kerran vuodessa
tarkastus. Tämän tarkastuksen kustannuksena voidaan pitää edellä esitettyä oletustuntihintaa
60 euroa eli I = 60 €.
Sijoittamalla kaavan 6.3.1 (sivu 55) edellä esitettyyn I > T T:n tilalle saadaan seuraava
yhtälö:
I > 12×t
I
t < 12.
Sijoittamalla tähän annettu oletusarvo I:lle saadaan sallittu tiedonsiirtokustannus
erityistarkastettavalle kohteelle
60
t < 12
t<5
eli tiedonsiirtokustannusten tulee olla pienemmät kuin viisi euro kuukaudessa, jotta
tiedonsiirtokustannukset ovat pienemmät kuin maastokäyntikustannukset.
Mittausvälipohjaisessa tarkastelussa tämä tarkoittaisi sitä, että vuoden kokonaiskustannukset
saisivat maksimissaan olla 60 euroa. Eli mallissa, missä mittaus tehtäisiin tunnin välein
päivässä ja välitettäisiin eteenpäin tiedonsiirtoyhteydellä tällä samalla lähetysvälillä,
maksimihinta tälle olisi
60
≈ 0,007 euroa eli alle yhden sentin.
365×24
6.4

Sensoriratkaisun elinkaaren aikana tehtävät ylläpitotoimet

Seuraava tärkeä tarkasteltava asia on sensoriratkaisun elinkaaren aikana tehtävät
ylläpitotoimet itse sensoriratkaisuun. Tällöin elinkaarikustannuksissa huomioidaan ensi
alkuun sensoriratkaisulle annettu elinikäodote:
Sensorin elinikäodote

es.

Sensoriratkaisulle on hyvä hankintavaiheessa määrittää elinikäodote. Tätä odotetta voidaan
kutsua seuraavasti:
Sensoriratkaisun elinikäodote

eo.

Tällöin sensoriratkaisun elinikäodotteen tulisi olla sama kuin sensorin elinikäodote. Jos
nämä eroavat, tarkoittaa tämä sitä, että sensoriratkaisu tulisi uudelleen hankkia, jotta
ratkaisulle asetettu elinikäodote saavutetaan.
Tarve sensorin uudelleen investointiin, jotta elinikäodote saavutetaan, saadaan laskettua
seuraavasti:
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e

Iu = eo

(6.4.1)

s

Kun sensorin elinikäodote vastaa ratkaisulta vaadittavaa elinikäodotetta on es = eo eli
Iu = 1.
Sensoriratkaisun elinikäodote voidaan myös tietyissä tapauksissa todeta olevan suoraan
riippuvainen sen komponentin, mihin se asennetaan, elinkaariodotteesta. Tällöin
komponentin elinkaariodotetta voidaan kutsua seuraavaksi:
Komponentin elinkaariodote

ek.

On kuitenkin todennäköistä, että sensorin elinkaariodote ei enää vastaa suoraan komponentin
elinkaariodotetta
e
e
Iu = eo = ek ≠ 1.
s

s

Mikäli sensorin elinkaariodotteesta ei anneta muuta viitettä, kuin mitä sen virtalähteen
elinkaariodote on, ei todellista sensorin elinikäodotetta saada tietoon, kunnes vasta
kokemusperäisesti koettuna. Tämän jälkeen voidaan luoda kyseiselle sensorille
elinkaariodotemalli kokemuksen kautta saatujen tulosten pohjalta.

6.4.1 Virtalähteen vaihdon kustannukset elinkaarelle
Lähdetään oletuksesta, että sensorissa on erillinen virtalähde, joka tulee tietyin määräajoin
vaihtaa. Tällöin tulee ensi alkuun määrittää tälle virtalähteelle vaihtoväli, virtalähteen
kustannus ja sen työn kustannukset, mitä virtalähteen vaihdosta koituu. Näitä voidaan kutsua
seuraavilla suureilla:
(Virtalähteen) vaihtoväli
Virtalähteen kustannus
Virtalähteen vaihdon kustannukset

vv
iv
av

(asennuskustannus).

Virtalähteen vaihdon kustannukset per vaihtokerta saadaan laskettua virtalähteen
kustannuksista ja virtalähteen vaihdon kustannuksista (asennuskustannukset):
IV = iv + av.
(6.4.2)
Tämän pohjalta voidaan laskea virtalähteen vaihtotarpeen kustannukset elinikäodotteen
ajaksi
e
Kv = vo × IV.
(6.4.3)
v

6.4.2 Uudelleeninvestoinnin kustannukset elinkaarelle
Oletuksessa, että erillisen virtalähteen vaihto ei ole mahdollista tai se ei vaikuta sensorin
elinkaariodotteeseen, sensoriratkaisulle suunniteltu elinikäodote saadaan tällöin täyttymään
vain investoimalla uuteen sensoriin.
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Tällöin tulee määrittää vastaavasti kuin aiemmassa kohdassa määritettiin virtalähteen
vaihdolle vaihtoväli, sensoriratkaisulle vaihtoväli. Tämä voidaan esittää seuraavasti:
vaihtoväli

vu.

Tämän pohjalta saadaan laskettua vaihtotarpeen aiheuttamat kustannuksen edellä esitetyille
eri investointitapauksille: yksittäinen kohde ja määräkohde. Tällöin saadaan seuraavat
kaavat:
yksittäiselle kohteelle
e
Kuy = vo × Iy

(6.4.4)

määräkohteelle
e
Kum = vo × Im.

(6.4.5)

u

u

Uusilla kohteilla eli alun perin tehtaalla asennetuilla kohteilla tulee huomioida, että
uudelleen investoinnin yhteydessä työtä ei enää tehdä tehtaalla vaan se tehdään suoraan
kohteella.
Tällöin
on
oletettavaa,
että
näissä
tapauksissa
tulee
uudelleeninvestointikustannuksiin ottaa huomioon myös asennus kustannukset. Koska
kyseessä on tehdastilauskohde, voidaan olettaa, että näitä on kerralla aina tullut useampi
kohde, jolloin uudelleen investointi koskee myös useampaa kohdetta. Tämä tarkoittaa sitä,
että uuden kohteen investointikustannukset tulee laskea suuremman määrän kohteen tietojen
pohjalta. Tällöin siis uuden kohteen uudelleen investointikustannukset ovat samat kuin
suuremman määrien kohteenkin:
e
KuT = Kum = vo × Im.
u

6.4.3 Virtalähteen vaihto ja uudelleen investointi kustannukset elinkaarelle
Kolmas vaihtoehto on, että sensoriratkaisun elinikäodote vaatii sekä virtalähteen uusimista,
että itse ratkaisun uusimista. Tällöin sensoriratkaisun elinikäodotteen ajalle syntyvät
vaihtotarpeisiin liittyvät kustannukset ovat:
yksittäisellä kohteella
Kvy = Kv + Kuy
(6.4.6)
määräkohteella
Kvm = Kv + Kum
(6.4.7)
ja tehdasasennuksella ne voidaan taas olettaa samoiksi kuin määräkohteella:
KvT = Kvm = Kv + Kum.

6.4.4 Elinkaaren aikana tehtävien ylläpitotoimien vertailu
Edellä esitettyjen sensoriratkaisuun tehtävien elinkaaren aikaisten ylläpitotoimien pohjalta
voidaan suoraan tehdä seuraavia päätelmiä:
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1. Pienimmät kustannukset syntyvät pelkän virtalähteen vaihdosta, koska virtalähde on
osa sensoria, jolloin sen hinta on sensorin hinnassa ja tämän lisäksi sensorin hinnassa
on muu sensorin logiikka eli virtalähde on vain osakustannus sensorissa.
2. Virtalähteen vaihtoon vaikuttaa myös asennuskustannukset, mutta nämä vaikuttavat
myös muihin tarkastelussa olleisiin ylläpitotoimenpiteisiin, jolloin nämä eivät
vaikuta siihen, että virtalähteen vaihto on edelleen edullisin investointitoimi edellä
esitetyistä.
3. Seuraavaksi pienin kuluerä ylläpitotoimien vertailussa on koko sensoriratkaisun
uusiminen, koska tämä on kalliimpi ratkaisu kuin virtalähteen vaihto, mutta
edullisempi kuin se, että sensoriratkaisu ja virtalähde tulisi uusia määräajoin.
4. Kallein vaihtoehto ylläpitotoimille on se, että sekä sensoriratkaisu että virtalähde
joudutaan uusimaan.
Vertailua tehdessä oletetaan, että virtalähteen uusimisella ja koko sensoriratkaisun
uusimisella on käytössä jokaisessa tapauksessa samat aikavälit. Virtalähteen vaihtoväli voi
olla kumminkin eri kuin koko sensoriratkaisun vaihdolle asetettava aikaväli. On oletettavaa,
että virtalähteen vaihtotarveväli olisi pienempi kuin mitä koko sensoriratkaisulle asetettava
vaihtotarve väli. Näin ollen saadaan kuva 25 mukainen oletus kustannuskehityksestä
tarvittavalle elinkaarelle riippuen siitä, mikä investointitarve elinkaaren aikana on.

Kuva 25. Elinkaaren aikana tehtävien investointivaihtoehtojen vaikutus kustannuksiin

Kuvassa 25 vihreällä esitettiin virtalähteen vaihto, oranssilla sensoriratkaisun vaihto ja
liilalla se, että sekä virtalähde ja sensoriratkaisu tulee uusia. Tästä huomataan, että
kustannukset nousevat etenkin niissä tapauksissa, missä sekä virtalähteen että koko
sensoriratkaisun vaihto on tarpeen. Kuvasta 24 on hyvä myös huomata se, että tässä esitetään
vain oletuskäyttäytymismallia. Todellisuudessa virtalähteen vaihtokustannukset voivat olla
sensorityypin mukaan huomattavasti pienemmät kuin mitä sensoriratkaisun uusimiskulu.
Tämä korostuu etenkin silloin kun sensori, jota tarkastellaan, on kallis. Toisaalta, jos
tarkasteltava sensori on edullinen, suurin kustannus virtalähteen vaihdolle ja
sensoriratkaisun uusimiselle on näiden synnyttämät henkilökulut eli asennuskulut. Tällöin
taas virtalähteen vaihdon ja sensoriratkaisun uusimisen käyrämallit voivat olla hyvinkin
lähellään toisiaan.
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On myös hyvä huomioida, että heti kannattavuuslaskennan alussa tehtiin rajaus siitä, että
laskentakaavoissa ei huomioida inflaation ja koron kasvun vaikutus kustannuskehitykseen
elinkaaren ajalle. Nämä tulevat kumminkin todellisessa elämässä vaikuttamaan sensorin
elinkaarikustannuksiin eli esimerkiksi sensorin uusiminen elinkaaren aikana ei tule
vastaamaan alkuperäistä hankintahintaansa. Kumminkin sensoriratkaisua arvioitaessa
hankintavaiheessa, tarvittava näkemys ratkaisun kannattavuuteen saadaan ilman, että
inflaatiota tai korkotasoa huomioidaan.
Esimerkki: Sensoriratkaisuun tehtävien erityyppiset ylläpitotoimet komponentin
elinkaaren ajalle
Sensoriratkaisuun tarvittavat ylläpitotoimet odotetulle eliniälle voidaan havainnollistaa vielä
esimerkin kautta. Tarkastellaan sensoriratkaisua, jossa virtalähteenä toimii paristot ja näille
on määritetty viiden vuoden vaihtotarveväli eli vv = 5. Koko sensoriratkaisulle tarvitaan
elinikäodotteeksi sen asennuskohteen elinikäodote. Tämä voidaan olettaa tässä esimerkissä
40 vuodeksi eli eo = 40. Esimerkissä käytettävä asennuskohde on myös kohde, joka on jo
maastossa.
Kyseinen
sensoriratkaisu,
mitä
esimerkissä
tarkastellaan,
on
yksittäinen
sensoriratkaisukokonaisuus, joten sen kohdalla ei hyödynnetä määräkerrointa. Itse sensorin
hinta on esimerkissä 260 euroa, S = 260 €, ja asennuskustannukset tälle 40 euroa, a = 40 €.
Kokonaisinvestointikustannukset voidaan laskea kaavalla 6.2.1, sivu 52, ja ne ovat tässä
tapauksessa:
Iy = S + a
Iy = 260 € + 40 €
Iy = 300 €.
Pariston vaihdon kokonaiskustannukset saadaan kaavalla 6.4.2, sivu 59. Esimerkissä
paristojen kustannukset ovat kaksi euroa, iv = 2 € ja puolestaan paristojen vaihtoon menevä
asennuskustannus on 30 euroa eli av = 30 €. Kun nämä arvot sijoitetaan kaavaan 6.4.4 (sivu
59), saadaan paristojen vaihdon kustannukseksi
IV = iv + av
IV = 2 € + 30 €
IV = 32 €.
Tämän jälkeen voidaan laskea paristojen vaihtojen tuottamat kustannukset suunnitellulle
eliniälle. Tämä saadaan laskettua kaavalla 6.4.3, sivu 59:
e
Kv = vo × IV
v

40

Kv = 5 × 32€
Kv = 256 €.
Seuraavaksi tarkastellaan samaista kohdetta siitä näkökulmasta, että koko sensoriratkaisu
vaihdetaankin 10 vuoden välein (vu = 10) eikä virtalähteen vaihtoa tehdä. Edellä laskettiin
sensoriratkaisun investointikustannuksiksi 300 euroa. Tämän jälkeen valitaan kumpaa
kaavaa, kaavaa 6.4.4 vai 6.4.5 sivulta 59, tulee käyttää kokonasi elinkaaren kustannusten
määrittämiseen. Tässä esimerkissä käytettävä kaava on 6.4.4, sillä tässä esimerkissä
käsitellään yksittäisen kohteen tapausta. Sijoitetaan tähän edellä mainitut tiedot, jotta
kokonaiselinkaaren ajalle syntyvät kustannukset sensoriratkaisun uusimisesta saadaan
laskettua:
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e

Kuy = vo × Iy
u

40

Kuy = 10 × 300 €
Kuy = 1 200 €.
Kolmas vertailu on se, että molemmat toimet, virtalähteen ja sensoriratkaisun uusiminen,
tulee tehdä. Tällöin hyödynnetään kaavaa 6.4.6, sivu 60, joka on yksittäiskohteelle
käytettävä kokonaisinvestointikustannusten laskukaava:
Kvy = Kv + Kuy
Kvy = 256 € + 1 200 €
Kvy = 1 456 €.
Esimerkin pohjalta voidaan huomata, että sensorille tehtävät ylläpitotoimet sen elinkaaren
ajalta ovat pienimmät, silloin kuin sensorin oletetaan kestävän koko sen tarkoitetun
elinkaaren niin, että pelkkä paristojen vaihto riittää. Kuvassa 26, seuraava sivu, esitetään
vielä
esimerkkilaskelman
mukainen
kertymä
kohteen
elinkaaren
ajalle
investointikustannuksista, mitä sensoriratkaisulle tulee tehdä eri tapausten mukaan.

Kuva 26. Esimerkin kohteelle elinkaaren aikana tehtävien investointivaihtoehtojen vaikutus
kustannuksiin

Kuvassa 26 esitetiin vihreällä virtalähteen vaihdosta koituvat ylläpitokustannukset
elinkaaren ajalle, oranssilla koko sensoriratkaisun uusimisesta koituvat kustannukset
elinkaaren ajalle ja liilalla elinkaarikustannukset, kun molemmat toimet vaaditaan. Tästä
voidaan huomata, että pelkän paristonvaihdon ja muiden tapausten välille kasvaa elinkaaren
lopussa suurikin ero. Sensoriratkaisun uusimisen ja virtalähteen vaihdon sekä
sensoriratkaisun uusimisinen kulkee elinkaaren alussa suhteellisen rinnakkain, mutta mitä
pidemmälle elinkaaren loppua päästään, sitä suuremmaksi ero kasvaa.

6.5

Kokonaiskustannukset sensoriratkaisulle vaaditun elinikäodotteen ajaksi

Kun kustannukset, mitkä syntyvät investoinnista, tiedonsiirrosta ja elinkaaren aikana
tehtävistä ylläpitotoimista IoT -ratkaisuun on saatu määritettyä, voidaan muodostaa
kokonaiskustannukset koko sensoriratkaisun elinkaaren ajalle. Tässä kustannukset
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vaihtelevat sen perusteella, millä mallilla sensorit hankitaan (yksittäinen, suuri määrä vai
tehdasasennus), tiedonsiirtoratkaisumallin mukaan ja siitä mitä investointeja elinkaaren
aikana tarvitaan. Seuraavassa käsitellään kokonaiskustannukset elinkaaren ajalle jaoteltuna
sensorin elinkaaren aikana tehtävän ylläpitotoimien ja hankintatavan mukaan.
Selkeyden vuoksi tiedonsiirtokustannukset käsitellään elinkaaren kokonaiskustannuksissa
yhtenä arvona eli ei erikseen määritetä kannattavuutta datan määrästä riippuvaiselle ja
riippumattomalle mallille. Kappaleen 6.3 Tiedonsiirtokustannukset, pohjalta voidaan nähdä
tapojen vaikutuksesta kustannuskehitykseen. Tiedonsiirtotapaa ei myöskään voi vaihtaa
kesken sensoriratkaisun elinkaarta kovinkaan helposti toiseen, jolloin kokonaiselinkaaren
kustannuslaskentamallissa
tämä
voidaan
käsitellä
yhden
arvon
pohjalta.
Tiedonsiirtokustannuksista käytetään siis seuraavassa arvoa T.
Muita kaavoissa hyödynnettäviä arvoja voidaan lainata suoraan edellä esitetyistä osioista.
Investointikustannuksista käytetään edellä esitettyjä Iy, Im ja IT arvoja riippuen, minkä
tyyppistä kohdetta käsitellään (esitelty kappaleessa 6.2 Investointikustannukset riippuen,
onko asennuskohde uusi vai vanha). Sensorille tehtävien ylläpitotoimien kaavat elinkaaren
ajalle, vuorostaan on esitetty kappaleessa 6.4 Sensorin elinkaaren aikana tehtävät
ylläpitotoimenpiteet.

6.5.1 Ylläpitotoimi: virtalähteen vaihto
Tarkastellaan kokonaiskustannuksia, mitkä syntyvät sensoriratkaisusta sen tavoiteelinkaarelle ensiksi sen mukaan, että elinkaaren aikana tarvittava ylläpitotoimi on
virtalähteen
vaihto.
Kokonaiskustannuksiin
vaikuttaa
tällöin
alkuperäiset
investointikustannukset, tiedonsiirtokustannukset ja virtalähteen vaihdosta syntyvät
kustannukset elinkaaren ajalle. Tällöin kokonaiskustannuksiksi elinkaaren ajalle saadaan
kaavat:
yksittäiselle kohteelle
Kkokyv = Iy + T + Kv
määräkohteelle
Kkokmv = Im + T + Kv
ja tehdasasennukselle
KkokTv = IT + T + Kv.

(6.5.1)
(6.5.2)
(6.5.3)

6.5.2 Ylläpitotoimi: sensorin uusiminen
Tarkastellaan seuraavaksi sama kuin edellä siten, että sensoriratkaisulle vaaditaan
elinkaariodotteen pohjalta uudelleen investointia. Tällöin kustannuksiin vaikutta kuten
aiemmin alkuperäiset investointikustannukset ja tiedonsiirtokustannukset. Tämän lisäksi
kustannuksiin vaikuttaa ne kustannukset, mitkä sensoriratkaisun uusimisesta syntyy
elinkaaren ajalle. Saadaan seuraavat kaavat:
yksittäiselle kohteelle
Kkokys = Iy + T + Kuy
määräkohteelle

(6.5.4)
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Kkokms = Im + Tr + Kum
ja tehdasasennukselle
KkokTs = IT + T + KuT.

(6.5.5)
(6.5.6)

6.5.3 Ylläpitotoimi: virtalähteen vaihto sekä sensorin uusiminen
Tarkastellaan seuraavaksi tilannetta, missä sensoriratkaisun elinkaariodotteen aikana tulee
tehdä sekä virtalähteen vaihtoja että koko sensoriratkaisun uusimista. Tällöin koko
elinkaaren ajalle syntyviin kustannuksiin huomioidaan kuten aikaisemmin alkuperäinen
investointikustannus ja tiedonsiirtokustannukset. Tämän lisäksi huomioidaan ne
kustannukset, mitkä syntyvät tarvittavista ylläpitotoimista sensoriratkaisun elinkaaren ajalle.
Tällöin kokonaiskustannuksiksi saadaan seuraavat kaavat:
yksittäiselle kohteelle
Kkokyvs = Iy + T + Kvy
määräkohteelle
Kkokmvs = Im + T + Kvm
ja tehdasasennukselle
KkokTvs = IT + T + KvT.

(6.5.7)
(6.5.8)
(6.5.9)

6.5.4 Kokonaisinvestointikustannusksiin vaikuttavien osioiden vertailu
Aikaisemman kappaleessa 6.4 Sensorin elinkaaren aikana tehtävät ylläpitotoimet, pohjalta
tiedetään, että sensoriratkaisun elinikäodotteen aikana tarvittavat tehtävät ylläpitotoimet
vaikuttavat suuresti muodostuviin kokonaiskustannuksiin. Täällä pienimmät kustannukset
syntyvät, mikäli vaadittava elinikäodotteen saavuttamiseksi tarvittava toimi on pelkän
virtalähteen vaihto.
Tarkasteltaessa edellä esitettyjä kaavoja kokonaiselinkaaren kustannuksen laskennalle (6.5.1
– 6.5.9, sivut 64-65), voidaan todeta, että elinkaaren aikana tarvittavat ylläpitotoimet
ratkaisuun, vaikuttavat suurimmin kokonaiselinkaarikustannuksiin, mikäli sensoriratkaisu
on tiedonsiirtokustannuksia kalliimpi ja vaadittavat ylläpitotoimet elinkaarelle edellyttävät
sensoriratkaisun uusimista. Jos alkuperäinen investointikustannus on kaikkein suurin osa
koko elinkaaren aikaisista kustannuksista, tulee sensoriratkaisuun elinkaaren aikana
vaadittavien muiden ylläpitotoimien olla pelkästään virtalähteen vaihtoon liittyviä toimia.
Mikäli koko sensoriratkaisu tulee elinkaaren aikana uusia, nousee elinkaaren aikana tehtävät
investointikustannukset joko samoiksi kuin alkuperäinen investointikustannus tai tämän yli,
mikäli vaihto tarvitaan useammin kuin kerran. Toisaalta, jos kohteeseen on asennettu
sensorit jo tehdasvaiheessa eli kohde on uusi, on sensorien uusiminen kesken elinkaarta heti
kalliimpaa kuin mitä alkuperäinen investointi oli, sillä nyt mukaan tulee huomioida myös
asennuskustannukset, mitä alkuperäisessä investoinnissa ei ollut.
Yksi vaihtoehto on myös se, että tiedonsiirtokustannukset koko tarvittavalle elinkaarelle,
tuottavat suurimmat kustannukset sensoriratkaisulle, kun elinkaaren kokonaiskustannuksia
arvioidaan. Tämä tulema edellyttäisi kumminkin sitä, että sensorit ovat itsessään todella
edullisia ja niille vaadittavat toimet elinkaaren aikana ovat vähäisiä. Pelkästään jo
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sensoreihin
tarvittavat
asennustyöt
voidaan
melkeinpä
olettaa
ylittävän
tiedonsiirtokustannukset. Hetkellisesti siis ainakin muiden kustannusten tulisi olla
korkeammat kuin tiedonsiirtokustannukset. Mikäli tiedonsiirtokustannukset ovat
huomattavan suurin osa kokonaiselinkaaren kustannuksista, herää myös kysymys olisiko
tässä vaiheessa kannattavinta rakentaa oma erillinen tiedonsiirtoverkko, jonka kautta
sensoreiden
tuottamaa
mittausdataa
siirrettäisiin.
Tällöin
tiedonsiirtoverkon
rakentamiskustannukset aiheuttaisivat hetkellisesti kustannuksia, mutta itse tiedonsiirron
kustannukset saataisiin kohtuullistettua koko muun ratkaisun kustannuksiin nähden.
Toisaalta taas on hyvä muistaa, että tiedonsiirtokustannukset ovat ainoa jatkuva kustannus
koko elinkaaren aikaisista kustannuksista. Muut kustannukset toistuvat vain tietyillä
aikaväleillä, kun taas tiedonsiirto on jatkuvaa ja tätä kautta synnyttää jatkuvat kustannukset.
Kokonaisinvestointikustannuksiin vaikuttaa myös todellisuudessa edellä pois suljettu
inflaatio ja koron kasvu. Nämä tulevat osaltaan muuttamaan vaadittavien ylläpitotoimien ja
tiedonsiirron kustannuksia. Kumminkin siinä vaiheessa, kun vertaillaan IoT -ratkaisun
kannattavuutta kannattavuuslaskennan näkökulmasta, tarvittava näkemys ratkaisun
kannattavuuteen saadaan vaikka näitä ei olisi huomioitu kannattavuuslaskennassa.
Esimerkki: Elinkaaren kokonaiskustannukset riippuen vaadittavista toimista, mitä
sensoriratkaisulle tarvitaan elinkaariodotteen aikana
Käytetään esimerkissä hyväksi kappaleessa 6.4.4 Elinkaaren
ylläpitotoimien vertailu, esitetyn esimerkkitapauksen lähtötietoja:
-

aikana

tehtävien

Virtalähteen vaihtotarveväli eli vv = 5
Koko sensoriratkaisulle tarvitaan elinikäodote eo = 40
Sensorin hinta S = 260 €
Asennuskustannukset a = 40 €
Kokonaisinvestointikustannukset Iy = 300 €.
Paristojen vaihdon kustannus IV = 32 €.
Paristojen vaihdosta syntyvät kustannukset elinkaarelle Kv = 256 €.
Sensoriratkaisu vaihtoväli vu = 10
Sensoriratkaisun uusimiskustannukset elinkaarelle Kuy = 1 200 €.
Virtalähteen ja sensoriratkaisun uusimiskustannukset elinkaarelle Kvyy = 1 456 €.

Huom. Tässä esimerkissä oletusarvoja hyödynnetään edellisestä esimerkistä. Näin ollen osa
arvoista on jo laskettu auki ja suoraan hyödynnettävissä tässä esimerkissä. Näitä on
esimerkiksi sensoriratkaisun elinikäodotteen aikana vaadittavat investoinnit (Ku, Kvy). Muut
tarvittavat arvot, joita aikaisemmin ei ole laskettu, lasketaan tässä esimerkissä auki.
Lisätään näihin vielä puuttuvat suureet kokonaiselinkaarikustannusten määrittämiseksi eli:
- määräalennuskerroin sensorihankinnalle ks = 0,25
- tiedonsiirtokustannukset kuukaudelle t = 40 €.
Edellä
mainittiin,
että
tiedonsiirtokustannuksissa
ei
tarvitse
huomioida
kokonaiskustannuksia määrittäessä sitä, onko kyseessä datan määrästä riippumaton vai
riippuvainen malli, sillä tätä harvemmin pystytään muuttamaan kesken sensoriratkaisun
elinkaaritarvetta. Niinpä siis käytetään tiedonsiirrosta arvoa T kuvaamaan koko elinkaaren
ajalle syntyviä kustannuksia. Lasketaan auki alkuun vuodessa syntyvät
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tiedonsiirtokustannukset hyödyntämällä datan määrästä riippumatonta mallia eli kaavaa
6.3.1 sivulta 55:
Tar = 12×t
Tar = 12×40 €
Tar = 480 €.
Kun vuodessa syntyneet tiedonsiirtokustannukset on saatu määritettyä, tulee tämä kertoa
koko elinkaariodotteen ajalle, jotta saadaan kokonaiskustannukset tiedonsiirrolle:
T = eo × Tar
T = 40 × 480 €
T = 19 200 €.
Tämän jälkeen voidaan laskea eri ylläpitotoimien pohjalta määräytyviä
kokonaiskustannuksia sensorin elinkaarelle. Aloitetaan laskemalla tapaus, missä
virtalähteen uusiminen on ainoa lisäkustannuksia aiheuttava toimi, mitä sensorin elinkaaren
aikana tarvitaan. Lasketaan tapaukset auki yksittäisasennetulle kohteelle, määränä
asennetulle kohteelle ja tehdasasenteiselle kohteelle.
Yksittäiselle kohteelle tämä saadaan laskettua kaavalla 6.5.1, sivu 64:
Kkokyv = Iy + T + Kv
Kkokyv = 300 € + 19 200 € + 256 €
Kkokyv = 19 756 €.
Määränä asennettavalle kohteelle tämä saadaan laskettua kaavalla 6.5.2, sivu 64,
sijoittamalla tähän kaava 6.1.1 sivulta 51 ja kaava 6.2.2 sivulta 53:
Sm = S × ks ja
Im = (Sm + a) × x.
Tehdään tässä kohtaa poikkeus kaavan 6.2.2 kohdalla kerrottuun ehtoon. Tässä mainittiin,
että x:n tulee olla suurempi kuin yksi, jotta määräkerroin otetaan sensorin hintaan huomioon.
Tämä on totta eli siis määräalennusta ei voi saada vain yhdestä sensorista vaan nimensä
mukaisesti tämän tulee koskea isompaa joukkoa. Kuitenkin tässä esimerkissä käsitellään
selkeyden vuoksi yhden sensorin kustannuksia. Tämä ei kumminkaan pois sulje sitä, että
tähän yhteen kappaleeseen sensoreita ei olisi saatu määräalennus isomman tilauserän
yhteydessä. Näin ollen kappalemäärän x tulee tässä tapauksessa olla yksi kappaletta, jotta
saadaan vertailtua määräkertoimen vaikutus hinnan kehitykseen eri malleissa ja tämän
yksittäisen sensorin kustannukset. Kokonaiskustannuksiksi saadaan määräasennetulle
kohteelle kohteen elinkaaren ajaksi siis kaavalla 6.5.2, sivu 64:
Kkokmv = Im + T + Kv
Kkokmv = (Sm + a) × x + T + Kv
Kkokmv = (S × ks + a) × x + T + Kv
Kkokmv = (260 €× 0,25 + 40 €) * 1 + 19 200 €+ 256 €
Kkokmv = 19 561 €
Tarkastellaan seuraavaksi vielä kokonaiskustannusten muodostuminen, kun virtalähteen
vaihto on ainoa tarvittava toimenpide elinkaaren ajalle ja kun kohde on uusi kohde eli
sensorit on asennettu siihen tehtaalla. Tällöin kokonaiskustannukset lasketaan kaavalla
6.5.3, sivu 64, ja tähän kaavaan sijoitetaan aiemmin esitetyt kaava 6.2.3, sivu 53:
IT = Sm .
Kokonaiskustannuksiksi elinkaaren ajalle saadaan näin ollen uudelle kohteelle:
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KkokTv = IT + T + Kv
KkokTv = Sm + T + Kv
KkokTv = (S × ks) + T + Kv
KkokTv = (260 € × 0,25) + 19 200 € + 256 €
KkokTv = 19 521 €.
Vertailujen jälkeen voidaan huomata, että yhtäläisten lähtötietojen perusteella uuteen
kohteeseen sensoreiden asentaminen on edullisin malli. Mallista tekee kannattavimman
määrän tuottaman hinta-alennuskertoimen huomioiminen sekä se, että ensimmäisen kerran
asennuskustannukset voidaan jättää välistä sensorin investointikustannuksista.
Kokonaisuudessaan se asennetaanko kohde uuteen vai vanhaan kohteeseen, ei kumminkaan
aiheuta suurta kustannuseroa. Ero on oikeastaan asennuskustannuksen verran. Kun
tarkastellaan massatilausta ja yksittäiseen kohteeseen verrattuna ero on sama kuin
asennuskustannus ja määräalennuksena saatu alennushinta.
Jatketaan esimerkin tarkastelua huomioiden nyt tilanne, missä sensorin elinkaaren aikana
vaaditaan sensoriratkaisun uusimista. Käytetään sivun 64 kaavaa 6.5.4 yksittäisen kohteen
elinkaarikustannusten määrittämiseen ja sijoitetaan tähän arvot:
Kkokys = Iy + T + Kuy
Kkokys = 300 € + 19 200 € + 1 200 €
Kkokys = 20 700 €
Jotta määräkohteelle saadaan laskettua kokonaiselinkaaren aikana syntyvät kustannukset,
täytyy ensiksi laskea auki elinkaaren aikana tarvittavien ylläpitotoimien kustannukset. Tähän
käytetään kaavaa 6.4.5 sivulta 59:
e
Kum = vo × Im
u

eo

Kum = v × (S × ks + a) × x
u

40

Kum = 10 × (260 € × 0,25 + 40 €)×1
Kum = 420 €.
Tämän jälkeen voidaan laskea koko elinkaaren ajalle syntyvät kustannukset, hyödyntäen
kaavaa 6.5.5, sivulta 64:
Kkokms = Im + T + Kum
Kkokms = (S × ks + a) × x + T + Kum
Kkokms = (260 € × 0,25 + 40 €) × 1 + 19 200 € + 420 €
Kkokms = 19 725 €.
Lasketaan tämän jälkeen sama vielä uudelle kohteelle eli kohteelle, jossa ensimmäiset
sensorit asennetaan suoraan jo tehtaalla. Uudella kohteella hyödynnetään kaavaa 6.5.6
sivulta 64:
KkokTs = IT + T + Kum
KkokTs = (S × ks) + T + Kum
KkokTs = (260 € × 0,25) + 19 200 € + 420 €
KkokTs = 19 685 €.
Vastaavasti
kuin
edelläkin
virtalähteen
vaihdon
tapauksessa,
pienimmät
kokonaiskustannukset saadaan sensoriratkaisun uusimisessakin uudella kohteella, mihin
sensorit asennetaan ensimmäisen kerran tehtaalla ja jossa määräalennuskerroin vaikuttaa
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sensorin
hintaan.
Verrattuna
virtalähteen
uusimisen
pohjalta
laskettuihin
kokonaiskustannuksiin, sensoriratkaisun vaihdon pohjalta lasketut kokonaiskustannukset
eivät ole huomattavan suuret. Tämä pohjautuu pitkälti määräalennuskertoimen suuruuteen
tässä esimerkissä. Esimerkissä kumminkin määräalennetun sensorin hinta on vain 25
prosenttia alkuperäisestä hinnasta. Mikäli määräalennuskerroin ei olisi näin suuri, kasvaisi
erot näiden kahden tapauksen välillä joissakin tapauksissa jopa huomattavasti.
Käydään läpi esimerkissä vielä se tapaus, missä elinkaaren ajalle vaaditaan sekä virtalähteen
vaihtoa, että koko ratkaisun uusimista. Lasketaan ensin tapaus, missä tämä tehdään yksittäin
asennettavalle kohteelle. Ensin tulee selvittää kokonasi elinkaarelle aiheutuvat kustannukset
virtalähteen ja itse sensoriratkaisun uusimisesta. Käytetään tähän kaavaa 6.4.6 sivulta 60:
Kvy = Kv + Kuy
Kvy = 256 € + 1200 €
Kvy = 1 456 €.
Tämän jälkeen voidaan laskea kokonaiselinkaarelle syntyvät kustannukset syntyvät
kustannukset kaavalla 6.5.7, sivu 64, avulla:
Kkokyvs = Iy + T + Kvy
Kkokyvs = 300 € + 19 200 € + 1 456 €
Kkokyvs = 20 956 €.
Lasketaan sama massakohteelle. Lasketaan ensiksi kustannukset, mitkä syntyvät elinkaaren
ajalle virtalähteen ja sensoriratkaisun uusimisesta. Hyödyntäen tähän sivulla 60 esitettyä
kaavaa 6.4.7:
Kvm = Kv + Kum
Kvm = 256 € + 420 €
Kvm = 676 €
Lasketaan tämän jälkeen koko elinkaarelle syntyvät kustannukset kaavalla 6.5.8, sivu 65:
Kkokmvs = Im + T + Kvm
Kkokmvs = (S × ks + a) + T + Kvm
Kkokmvs = (260 € × 0,25 + 40 €) + 19 200 € + 676 €
Kkokmvs = 19 981 €.
Tehdään sama vertailu vielä uudelle kohteelle. Käytetään tähän hyödyksi kaavaa 6.5.9
sivulta 65:
KkokTvs = IT + T + KvyT
KkokTvs = (S * ks) + T + Kvym
KkokTvs = (260 € * 0,25) + 19 200 € + 676 €
KkokTvs = 19 941 €.
Vastaavasti kuin aiemminkin, pienimmät kustannukset saatiin koko elinkaaren ajalle uudella
kohteella, jossa hyödynnettiin määräalennuskerrointa. Verrattaessa tätä aiemmin
laskettuihin tapauksiin voidaan huomata, että kustannuksiin syntyvät erot eivät olleet
kovinkaan huomattavat. Suurin syy tähän on se, että kokonaiskustannuksissa suurin siivu
tulee tiedonsiirtokustannuksista. Nämä periaatteessa peittävät alle kaikki muut kustannukset,
mitä sensoriratkaisusta koituu.
Tarkastellaan asiaa vielä kuvaajien kautta. Kuvassa 27, seuraavalla sivulla, esitetään eri
hankintatapojen mukaan kokonaiskustannukset riippuen siitä, mitä toimia sensoriratkaisulle
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tarvitaan, jotta haluttu elinikäodote saavutetaan. Vihreällä näkyy kokonaiskustannukset, kun
virtalähteen vaihto on ainoa tarvittava toimi elinkaaren ajalle. Oranssilla näkyy
kokonaiskustannukset elinkaaren ajalle, kun sensoriratkaisu joudutaan uusimaan välissä.
Sinisellä vuorostaan näkyy kokonaiskustannukset elinkaaren ajalle, kun sekä virtalähde että
sensoriratkaisu joudutaan uusimaan sensorin elinkaaren aikana.

Kuva 27. Hankintatavan ja vaadittujen investointitoimien
kokonaiskustannusten kehitys elinkaaren ajalle

mukaan

esimerkkitapauksen

Kuvasta 27 huomaa, että keskenään kuvaajat eivät poikkea toisistaan kovinkaan paljon.
Tässä on taas sama asia kuin aikaisemmin jo todettiin: tiedonsiirtokustannukset, ovat
dominoiva osuus sensoriratkaisun kustannuksista. Tarkastellaan asia vielä niin, että
tiedonsiirtokustannuksia ei ollenkaan huomioida elinkaarikustannuksiin, jotta saadaan
käsitys siitä, miten muut kustannukset vaikuttavat kustannuskehitykseen. Kuvassa 28
esitetään sama, nyt niin, ettei tiedonsiirtokustannuksia ole huomioitu. Kuvassa käytetty
samoja väritystapoja kuvaamaan sitä tehdäänkö sensoriratkaisulle sen elinkaaren aikana,
virtalähteen vaihtoja (vihreä), sensoriratkaisun uusimista (oranssi) vai molempia (sinien).
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Kuva 28. Hankintatavan ja vaadittujen investointitoimien mukaan esimerkkitapauksen
kokonaiskustannusten kehitys elinkaaren ajalle huomioimatta tiedonsiirtokustannuksia

Kuvasta 28 voi huomata nyt selkeämmin kustannuskehityksen sensoriratkaisun elinkaarelle
niin, että sensoriratkaisuun tarvittavat investointitarpeet ovat selkeämmin näkyvissä.
Kuvasta 28 huomaa, että kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät, kun sensorin
määräalennuskerroin on otettu huomioon sensorin hankintahintaan. Kuvaan 27, verrattaessa
kuvaa 28, voidaan myös huomata, että kustannusten portaittainen kasvu näkyy selkeämmin
kuvassa 28. Portaittainen kasvu riippuen vaihtovälistä, mikä virtalähteelle, sensorin
uusimiselle tai molemmille määräytyy.
Esimerkin pohjalta voidaan vietä vetää yhteen seuraavat päätelmät:
- Suurin vaikutus kokonaiskustannuksiin tulee tiedonsiirtokustannuksista, koska nämä
ovat jatkuvat koko sensorilta vaadittavan elinikäodotteen ajan.
- Sensorin hinnassa suuremmissa määrin hankittaessa määräalennuskertoimella on
vaikutusta etenkin, kun sen pohjalta vähennetään suuri osa sensorin alkuperäisestä
hankintahinnasta (sensoreiden yksittäisinä kappaleina tilaaminen muuttuu
epäkannattavaksi).
- Uudella kohteella sensoriratkaisuun saadaan hyöty heti elinkaaren alussa. Hyöty ei
kumminkaan kanna loppuun asti, jos sensoriratkaisulta vaaditaan pitkä elinkaari ja
itse sensorin elinkaariodote ei vastaa tätä. Tällöin kohteessa joudutaan käymään
useamman kerran suorittamassa asennustöitä eli asennuskustannuksia ei
kumminkaan voida vältellä loputtomiin.
- Sensoriratkaisun kokonaiskustannuslaskenta on myös paljon riippuvainen
sensoriratkaisulle määritettyyn elinikään sekä mahdolliselle virtalähteelle annetusta
eliniästä. Kustannukset kasaantuvat vuosi vuodelta pelkän virtalähteenkin
uusimisesta, mutta mikäli koko ratkaisu joudutaan uusimaan, kustannukset nousevat
vielä suuremmin.

6.6

Maastokäynnin kustannukset verrattuna sensoriratkaisun kustannuksiin

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kannattavuuslaskentamielessä sensoriratkaisun
kannattavuus on helpoiten todennettavissa, kun voidaan suoraan osoittaa sen olevan
kannattavampi malli, kuin esimerkiksi maastossa tehtävä toimenpide. Tällöin siis
kokonaiskustannusten tulisi olla pienemmät kuin maastossa vaadittavan toimenpiteen
kustannukset. Kokonaiskustannusten osalta tämä tarkoittaisi sitä, että sensorin
investointikustannusten, tiedonsiirtokustannusten ja elinkaaren aikana tehtävien
ylläpitotoimien kustannusten summan tulisi olla pienempi, kuin samalle ajalle laskettavien
maastotoimien kustannukset.
Maastokäyntien elinkaarikustannusvertailussa on vastaavasti kuin edellä, jätetty
huomioimatta inflaation ja korkotason muutos. Tällä on todellisuudessa vaikutusta
kustannuskehitykseen, mutta IoT -ratkaisun kannattavuuslaskennan näkökulmasta tarvittava
näkemys kannattavuuteen saadaan, vaikka näitä ei olisi huomioitu laskennassa.
Esimerkki:
Maastokäynnin
kustannusten
kustannuksiin komponentin elinkaaren aikana

vertaaminen

sensoriratkaisun
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Käytetään hyväksi edellä kappaleessa 6.5.4 Kokonaisinvestointikustannusksiin vaikuttavien
osioiden vertailu, esitellyn esimerkin arvoja vertailuun siihen, miten sensoriratkaisun
kokonaiskustannukset eroavat maastokäynnistä. Alkuarvoiksi saadaan tällöin:
Koko elinkaaren ajalle laskettuna niin, että virtalähteen vaihto on ainoa tarvittava toimi:
Yksittäinen kohde
Kkokyv = 19 756 €
Määräasennettu kohde
Kkokmv = 19 561 €
Uusi kohde
KkokTv = 19 521 €.
Koko elinkaaren ajalle laskettuna niin, että sensoriratkaisun vaihto on ainoa tarvittava toimi:
Yksittäinen kohde
Kkokys = 20 700 €
Määräasennettu kohde
Kkokms = 19 725 €
Uusi kohde
KkokTs = 19 685 €.
Koko elinkaaren ajalle laskettuna niin, että virtalähteen vaihto sekä sensoriratkaisun vaihto
ovat molemmat tarvittavia toimenpiteitä:
Yksittäinen kohde
Kkokyvs = 20 956 €
Määräasennettu kohde
Kkokmvs = 19 981 €
Uusi kohde
KkokTvs = 19 941 €.
Lähdetään esimerkissä siitä liikkeelle, että yksittäisen tarkastuksen kustannus on 60 euroa, I
= 60 €. Tarkastellaan asiaa siltä kantilta, että erityistarkastettavien kohteiden kuntotarkastus,
oltaisiin korvaamassa sensoreilla. Tällöin taulukon 1 mukaan kyseinen tarkastus tehtäisiin
joka vuosi.
Käytetään komponentin elinkaariodotteena samaa, kuin sensoreiden kokonaiskustannuksia
laskettaessa eli 40 vuotta, eo = 40. Näin ollen koko komponentin elinkaaren ajalle,
maastotarkastuksista koituu kustannuksia
Ikok = I×eo
Ikok = 60 € × 40
Ikok = 2 400 €.
Tämän pohjalta voidaan suoraan todeta, että sensoriratkaisun perusteella
elinkaarikustannukset ovat heti korkeammat kuin mitä maastotarkastusmallilla tehtäessä.
Suurin syy tälle on jälleen tiedonsiirtokustannuksissa. Jätetään nämä siis huomioimatta
hetkeksi eli lasketaan kokonaiskustannukset ilman tiedonsiirtokustannuksia. Edellisessä
esimerkissä määritettiin tiedonsiirtokustannuksiksi koko elinkaaren ajaksi 19 200 €.
Vähennetään tämä siis edellä esitetyistä alkuarvoista.
Koko elinkaaren ajalle laskettuna niin, että virtalähteen vaihto on ainoa tarvittava toimi:
Yksittäinen kohde
Kkokyv = 19 756 € - 19 200 € = 556 €
Määräasennettu kohde
Kkokmv = 19 561 € - 19 200 € = 361 €
Uusi kohde
KkokTv = 19 521 € - 19 200 € = 321 €.
Koko elinkaaren ajalle laskettuna niin, että sensoriratkaisun vaihto on ainoa tarvittava toimi:
Yksittäinen kohde
Kkokys = 20 700 € - 19 200 € = 1 500 €
Määräasennettu kohde
Kkokms = 19 725 € - 19 200 € = 525 €
Uusi kohde
KkokTs = 19 685 € - 19 200 € = 485 €.
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Koko elinkaaren ajalle laskettuna niin, että virtalähteen vaihto sekä sensoriratkaisun vaihto
ovat molemmat tarvittavia toimia:
Yksittäinen kohde
Kkokyvs = 20 956 € - 19 200 € = 1 756 €
Määräasennettu kohde
Kkokmvs = 19 981 € - 19 200 € = 781 €
Uusi kohde
KkokTvs = 19 941 €- 19 200 € = 741 €.
Tämän pohjalta voidaan huomata, että sensoriratkaisulla voitaisiin todellisuudessa saavuttaa
kustannussäästöjä nykyiseen toimintaan verrattuna, kun vertaillaan puhtaasti kustannuksia
ilman tiedonsiirron kuluja. Edellytyksenä kumminkin on se, että tiedonsiirtokustannukset
eivät kasva liian korkeiksi. Tämän lisäksi on hyvä huomioida se, että sensoriratkaisu tuottaa
mittausdataa koko ajan, jolloin siltä saadaan tasaisemmin tietoa kohteen kunnosta kuin
maastotarkastusmallissa. Toisaalta taas maastokäynnillä voidaan havaita paljon sellaista,
mitä sensoreista ei voida saada tietoon. Pitää muistaa, että sensori keskittyy mittaamaan vain
tiettyjä haluttuja asioita, kun taas maastokäynnillä voidaan havainnoida paljon muutakin. Eli
täysin suoraa vertausta maastokäynnin ja sensoreiden tuottaman mittausdatan välille ei voida
tehdä.
Kuvassa 29 esitetään hankintatavan mukaan sensoriratkaisun kokonaiselinkaarikustannusten
vaihtelu riippuen, toimenpiteistä mitä siltä vaaditun elinkaaren aikana tulee tehdä.
Tiedonsiirtokustannuksia ei ole huomioitu kokonaiskustannuksiin, koska jo aikaisemmin
osoitettiin niiden muuten peittävän kaikki muut kustannukset alleen. Vihreällä on
virtalähteen vaihtoon perustuva malli, oranssilla sensoriratkaisun uusimiseen perustuva
malli ja sinisellä malli, missä sekä virtalähteen vaihto että sensoriratkaisun uusiminen ovat
vaadittuja toimia. Tämän lisäksi kuvaan on tuotu maastotarkastusten kokonaiskustannukset
kohteen elinkaaren ajalle. Tämä esitetään kuvassa pinkillä.

Kuva 29. Maastokäyntien, hankintatavan ja vaadittujen investointitoimien mukaan
esimerkkitapauksen
kokonaiskustannusten
kehitys
elinkaaren
ajalle
(huomioimatta
tiedonsiirtokustannuksia)

Kuvan 29 pohjalta voidaan huomata, että verrattuna maastokäynteihin, sensoriratkaisu
muuttuu kannattavaksi oikeastaan kaikissa tapauksissa, kun kustannuksia verrataan aivan
elinkaaren loppuun asti. Nopeimmillaan kannattavuus sensoriratkaisulle ylitetään muutaman
vuoden sisällä kohteen elinkaaren alusta. Kumminkin on muistettava, että kun tähän
tarkasteluun lisätään tiedonsiirtokustannukset, tasaantuu kustannusten välinen ero.
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6.7

Muut hyödyt ja kustannukset mitkä vaikuttavat kannattavuuteen

Edellä on esitelty sensoriratkaisun kannattavuuteen vaikuttavat pääasioita. Näiden lisäksi on
kumminkin muita asioita, mitkä vaikuttavat sensoriratkaisun kannattavuuteen. Tällaisina
voidaan pitää esimerkiksi sensorille tehtävien huoltojen tarvetta (sisältäen myös
tietoturvapäivitykset), vikaantumistiheyden huomioiminen eli onko sensori jo
asennusvaiheessa viallinen taikka vikaantuuko se jossain vaiheessa elinkaarta ja sensoreilta
saatavan mittausdatan säilytyksestä koituvia kustannuksia.
Aikaisemmin tässä työssä mainittiin myös se, että jotkin sensoriratkaisut saattavat vaatia
asennuskohteeseensa muutoksia toimiakseen. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi erillisen
sähkönsyötön rakentaminen IoT -sensoriratkaisulle. Tällaiset muutokset ovat kuitenkin
kertaluontoisia kustannuksiin, mutta ensimmäisellä kertaa, kun ne tehdään, ne vaikuttavat
tietenkin osaltaan siihen, onko ratkaisu taloudellisessa mielessä kannattava.
Kannattavuuslaskennan näkökulmasta tärkeitä hyötyinä, mitä sensoriratkaisulla voidaan
saavuttaa ja mitä ei vielä kustannuslaskennassa ole käsitelty, voidaan pitää parempaa
ennakoivan toimen ajoittamista verrattuna vikatilanteen korjaamiseen. Tällä voidaan
potentiaalisesti tehdä suuriakin säästöjä.

6.7.1 Sensorin huoltotarve
Kuten jo aikaisemmin todettiin, sensoriratkaisu säilyttää kannattavuutensa parhaiten silloin,
kun siitä aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia sen käytön aikana. Tällöin siis
sensoriratkaisuiden tulisi olla pitkälti huoltovapaita. Toinen huoltovapautta painottava syy
on se, että sensoreiden huolto on myös haastavaa. Sensorit ovat lähtökohtaisesti toteutettu
edullisimman kautta eikä niissä ole paljoon liikkuvia osia. Niinpä siis vikaantuneen osan
vaihtaminen ei ole järkeenkäypää vaan kannattavammaksi tulee hyvin helposti koko
sensorin vaihto. Tietenkin kalliimpien sensoreiden kohdalla huolto voisi olla harkittava asia,
mutta tällöin kuitenkin vastaan tulee se ongelma, että sensorin tulisi kumminkin olla
maastossa koko ajan suorittamassa mittauksia.
Toisaalta mietittäessä taas tietoturvaa sensoriratkaisun osalta, on selvää, että tätä tulisi
ylläpitää koko sensoriratkaisun elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa hyvin todennäköisesti sitä,
että ratkaisulle tulee tehdä ainakin jossakin välissä tietoturvapäivityksiä. Nämä voivat
osaltaan olla ilmaisia, jos sensoriratkaisun palvelusopimukseen on näin määritetty. Mikäli
näin ei kumminkaan ole tehty, jokainen päivitys mikä sensoreille tehdään aiheuttaa
kustannuksia. Tämä on siis hyvä tunnistaa ja huomioida tarvittaessa sensorin
kokonaiskustannuksia laskettaessa.
Huomionarvoista on myös se, että huoltotarpeen aiheuttamat kustannukset vaihtelevat
suuresti sen pohjalta, tarvitseeko huoltotoimet tehdä fyysisesti samassa paikkaa kuin missä
sensori on vai voidaanko nämä tehdä etänä muualta käsin. Kustannusvaikutukset kasvavat
heti huomattavasti, kun sensorin huoltotyöt tarvitsee tehdä paikan päällä ja vielä jonkun
erityisosaamista omaavan henkilön toimesta. Vaikka nämä kustannukset olisi tässäkin
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tapauksessa leivottu osaksi toimittajan tarjoamaa palvelua, joutuu paikan päälle menemään
vielä yleensä sähköalan ammattilainen turvaamaan toimittajalle turvallisen työympäristön
sekä varmistamaan turvalliset työkäytännöt sähkölaitteistojen läheisyydessä.
On myös tärkeää huomioida se, että kaikkien huoltotöiden ja päivitysten jälkeen tarvitaan
hetkellisesti aina resursseja muutosten jälkeiseen testaamiseen, jolla varmistetaan, että
muutostyöt on tehty oikein ja IoT -ratkaisu toimii niin kuin pitääkin. Tämä vuorostaan
synnyttää kustannuksia. Muutoksesta riippuen, kyseessä voi olla hyvinkin nopea testaus tai
vaihtoehtoisesti raskas testaamisprosessi. Esimerkiksi silloin, kun IoT -ratkaisu on laaja ja
tehtävän huoltotyön piiriin kuuluu useita sensoreita, voi kaikkien sensoreiden toiminnan
varmistaminen viedä aikaa.

6.7.2 Vikaantumistiheyden vaikutus kannattavuuteen
Sensorit ovat samanlaisia kuin kaikki muutkin elektroniset laitteet eli niilläkin on tietty
vikaantumistiheys, kun niitä verrataan kokonaisuudessaan toisiinsa. Tämä voi ilmetä
esimerkiksi niin, että tietty erä sensoreita on heti asennusvaiheessa viallisia. Toisaalta tämä
voi ilmetä myös niin, että hetken käytön jälkeen esimerkiksi tiiviste hajoaa ja kosteutta
pääsee sensorin sisään rikkoen sensorin. Hetken käytön sijaan vikaantuminen voi ilmetä
myös vasta pidemmän ajan päästä. Kuvassa 30 esitetään vikaantumistiheys yleisellä tasolla
ajan suhteen. Tästä kuvasta voidaan huomata, että vikaantumistiheys voidaan jakaa kolmeen
jaksoon riippuen siitä, minkä mallinen käyrämuoto on menossa. Nämä jaksot ovat: laskeva
vikaantumistiheys, jatkuva vikaantumistiheys ja kasvava vikaantumistiheys.
Vikaantumistiheys voidaan tämän lisäksi luokitella vielä erikseen sen pohjalta, kuinka
pitkällä kehityksessä ollaan. Alkuun siis vikaantumistiheys voi olla suuri, mutta tasaantua
ajan kanssa pienemmäksi. Näin käy esimerkiksi silloin, kun jotakin uutta valmistetaan, eikä
parhaita käytäntöjä ole vielä opittu. Kuvassa 30 tämä esitetään pinkillä katkoviivalla ja tätä
kutsutaan aikaisen kehityksen vikaantumiseksi. Toisaalta, jos valmistusta on kestänyt jo
pitkään, eikä asiaa voi enää entisestään kehittää, on käyrä vastakkainen. Eli aluksi
vikaantumistiheys on matala, mutta kasvaa loppua kohden jyrkemmin. Kuvassa 30 tämä
esitetään harmaana katkoviivana ja sitä kutsutaan pitkänajan käytön vikaantumiset. Mikäli
taas valmistettava asia ei ole aivan uusi, mutta ei myöskään vanha voidaan puhua havaitusta
vikaantumistiheydestä. Tämä esitetään kuvassa 30 liilalla.
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Kuva 30. Vikaantumistiheys yleisellä tasolla (Afsharina, F. 2017)

Vikaantumistiheyden huomioiminen on oleellista kannattavuuslaskennassa etenkin siinä
vaiheessa, kun sensoriratkaisumallia ollaan laajentamassa useaan sähköverkon kohteeseen.
Tällöin on hyvä pystyä ennakoimaan mahdollisia lisäkuluja, mitä saattaa syntyä sen johdosta
ettei asennettava kohde toimikaan odotettua elinikäänsä.

6.7.3 Mittausdatan säilytysmaksut ja muut maksut liittyen mittausdataan
Sensoriratkaisun kokonaiskustannuksia mietittäessä yksi kustannus, mikä voi osaltaan
vaikuttaa myös huomattavasti kokonaisratkaisun kustannuksiin, on kustannukset mitkä
syntyvät mittausdatan säilyttämisestä. IoT -sensorit voivat parhaimmillaan tuottaa miljoonia
mittaustuloksia riippuen siitä, mikä mittausväli niille on annettu. Tämä data täytyy tallentaa
jonnekin, jotta se on hyödynnettävissä. Aikaisemmin luvussa 5. Sensoridatan siirto ja
käsittelymalli, esiteltiin IoT -arkkitehtuurille malli. Tästä voidaan huomata, että mittausdataa
voidaan tallentaa niin toimittajan omaan ympäristöön kuin asiakkaan omaankin. Tälle datan
säilytykselle on yleensä myös jokin hinta. Esimerkiksi toimittajat voivat joissakin
tapauksissa hinnoitella omastaan ympäristöstään tarjoamansa säilytystilan suhteellisen
aggressiivisestikin, mikäli esimerkiksi toimittajan omissa intresseissä ei ole säilyttää
asiakkaan sensoreiden tuottamaa mittausdataa. Toisaalta taas asiakkaan omakaan
tiedontallennusympäristö ei välttämättä ole ilmainen. Jo tiedontallennusympäristön
perustaminen synnyttää tietyt kustannukset vähintäänkin henkilöresurssien muodossa, jotka
tarvitaan siihen, että IoT -ratkaisun tuottama data saadaan tallennettua sille osoitettuun
paikkaan. Joissakin tapauksissa myös tiedonsäilytysympäristö on saatettu rakentaa datan
säilytyspalveluita tarjoavan toimittajan ympäristöön niin, että hinnoittelu ei yksinään perustu
käytettävään tallennustilaan vaan voi itsessään sisältää kustannuksia tietoliikenteestä datan
säilytyspaikan, sensoreiden ja mahdollisten muiden kanavien, kuten sensoridatan tarkastelua
varten
perustettujen
käyttöliittymien,
välillä.
Mittausdatan
aiheuttamat
säilyttämiskustannukset on siis hyvä ottaa huomioon ainakin kertaalleen siinä vaiheessa, kun
pidempiaikaista IoT -ratkaisua ollaan rakentamassa.
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Toinen datan pohjalta syntyvä kustannus on uusien sensoritoimittajien ottaminen osaksi
olemassa olevaa tiedonsäilytysympäristöä. Tällä tarkoitetaan sitä, että IoT -sensoreita varten
ei ole standardoitua nimeämiskäytäntöä sille, miten esimerkiksi lämpötilatieto ilmoitetaan
(nimi ja mittasuure). Tämän lisäksi siinä tallennusympäristössä, mihin mittausdata
tallennetaan voi olla myös käytössä omia nimeämiskäytäntöjä ja muuta vastaavaa, kuten
edellä mainittiin kappaleessa 5.1 Sensoreiden dokumentointimalli. Näin ollen uuden
toimittajan käyttämät kirjaamistavat tulee saada linkitettyä yhteen asiakkaan omassa
ympäristössä, master -ympäristössä, oleviin nimeämistapoihin. Tämä vaatii ainakin
hetkellisesti aina henkilöresursseja, jotta työ saadaan tehtyä, joka vuorostaan synnyttää
kustannuksia.
Niinpä siis, kun uusia IoT -ratkaisuiden toimittajia lisätään nykyiseen tallennusympäristöön,
tulee tässä kohtaa välttää sudenkuoppia siinä, että tieto jää ei käytettävään muotoon tai tiedon
kääntäminen käytettävään muotoon synnyttää kohtuuttomasti lisäkustannuksia.

6.7.4 Ennakoivien toimien tekemisen tuottamat hyödyt
Ennakoivien toimien tekeminen IoT -sensoridatan pohjalta toimii kannattavuuslaskennassa
edesauttavana asiana, kun arvioidaan, onko kannattavaa toteuttaa jokin IoT -ratkaisu. IoT sensoreiden avulla voidaan saada ajantasaisempi kuva kohteen kunnosta. Tämä voi taas
toimia indikaationa sille, että korjaustoimia vaaditaan kohteessa. Mitä aikaisemmassa
vaiheessa saadaan tieto siitä, että kohteessa tulisi tehdä jotakin toimia, sitä paremmin
korjaavien toimien tekeminen voidaan suunnitella ja lähtökohtaisesti sitä pienemmät
korjaavat toimet vaaditaan asian korjaamiseksi. Jos taas kohteen vikaantuminen huomataan
vasta siinä kohtaa, kun vika on jo niin paha, että välittömiä toimia vaaditaan sen
korjaamiseksi, joudutaan tämä vika korjaamaan vikatyönä. Korjaus- ja vikatyöllä on
luonnollisesti suuri ero kustannusmielessä eli vikatyö on kalliimpi kuin taas suunniteltu
korjaustyö. Niinpä siis ennakoivampien ja paremmin ajoitettujen kunnossapitotöiden
tekeminen kohteessa IoT -sensoreilta saatavan mittausdatan pohjalta edesauttaa
kannattavuuslaskennassa päätöstä siihen, kannattaako sensoreiden hankinta vai ei.
Konkreettisena esimerkkinä korjaustyön oikea-aikaisemmasta tekemisestä voidaan pitää
muuntamon
kiskojen
eristysmateriaalin
heikkenemistä
kosteuden
ja
lian
yhteisvaikutuksesta. Tällöin ensimmäinen korjaustoimi, mikä kohteessa voidaan tehdä, on
kiskojen eristimien vahaaminen. Tämä korjaa alkavan vian eikä vika pääse pahentumaan
tästä eteenpäin. Mikäli kiskojen eristimiä ei ehditä oikea-aikaisesti vahaamaan, saatetaan
korjaavana toimena vaatia koko kojeiston vaihto tai pahimmillaan koko jakelumuuntamo
tulee vaihtaa. (Lehtinen, J.)

6.8

Kannattavuuslaskennan näkökulmasta oleelliset vaatimukset IoT -ratkaisulle

Kannattavuuslaskennan pohjalta voidaan todeta, että IoT -ratkaisuita hankittaessa on hyvä
tehdä kriittinen tarkastelu myös kustannuslaskennan näkökulmasta ratkaisun
kannattavuuteen. Edellä esitetyt laskentamallit todistavat kipupisteet IoT -ratkaisuiden
kannattavuuslaskennasta. Näistä erikseen voisi nostaa huomion siitä, että etenkin
tiedonsiirtokustannukset tulee tarkastella kriittisesti IoT -ratkaisulle koko sen elinkaaren
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ajalle. Kuvassa 31 esitetään kannattavuuslaskennan näkökulmasta tärkeimmät huomiot, mitä
IoT -ratkaisua hankittaessa tulisi tehdä. Näitä voidaan kautsua kannattavuuslaskennan kautta
määritetyiksi vaatimuksiksi ja suosituksiksi IoT -ratkaisulle.

Kuva 31. Kustannuslaskennan kautta määritetyt vaatimukset ja suositukset IoT -ratkaisulle
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7. TEKNIIKOIDEN PILOTOINTI
Keväällä 2019 Carunan sähkönjakeluverkossa aloitettiin IoT -ratkaisujen pilotointi kahden
muuntamon ja kahden sähköaseman osalta. Pilotin tarkoituksena oli alustavasti kartoittaa
IoT -ratkaisuista saatavia hyötyjä ja samalla kerätä oppeja IoT -sensoreiden
implementoinnista jo olemassa olevaan sähköverkkoon. Pilotti jaettiin kahteen eri ryhmään:
jakeluverkko, jossa pilottikohteena toimi jakelumuuntamot ja alueverkko, jossa
pilottikohteena toimivat sähköasemat.
Pilotoinnissa käytettävä IoT -sensoriratkaisu perustui siihen, että erilliset sensorit
keskustelivat tiedonsiirrossa käytettävän laitteen kanssa, joka kerää sensoreilta mittaustiedot
ja välittää ne eteenpäin haluttuun paikkaan tiedonkäsittelyä ja käyttöliittymäesitystä varten.
Tiedonvälitys tapahtui tässä pilotissa mobiilireitittimen kautta. Kuvassa 32 esitetään
pilotoitava IoT -ratkaisumalli kuvan pohjalta. Kuvasta voidaan huomata, että pilotoitavien
sähköasemien ja jakelumuuntamoiden toteutusratkaisut eroavat toisistaan vain sensoreiden
lukumäärän osalta. Sensorit välittävät kaiken mittaamansa tiedon yhteen pisteeseen tiedon
edelleen välitystä varten.
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Kuva 32. Pilotoitavan IoT-ratkaisumalli

7.1

Jakeluverkon IoT -pilotti

Jakeluverkon puolelta pilottikohteeksi valittiin kaksi jakelumuuntamoa. Jakelumuuntamo
valittiin pilotoitavaksi kohteeksi jakeluverkon puolelta sen takia, että sen avulla saadaan
pilotoitua useampi IoT -sensoriratkaisu verrattuna esimerkiksi jakokaappiin, joka on
rakenteeltaan yksinkertaisempi kuin jakelumuuntamo eikä näin ollen vaadi yhtä monta
sensoria sen kunnon määrittämiseen. Tämän lisäksi tähän pilottiin valitut jakelumuuntamot
olivat molemmat kaukokäyttökohteita. Koska kohteet, olivat kaukokäyttökohteita,
pilotointia ei rajoittanut esimerkiksi erillisen sähkön saaminen pilotoitavalle IoT-ratkaisulle.
Pilottiin valittiin kaksi kaukokäyttöistä jakelumuuntajaa myös siksi, että saataisiin tietoa
siitä, miten lämpötila vaihtelee kaukokäytön akustotilassa.
7.1.1 Pilotoitavat sensorit
Jakelumuuntamoilla pilotoitiin seuraavia IoT-sensoreita
- Ovikontakti -sensori, seuraa oven asentoa eli onko se auki vai kiinni
- Valoisuus -sensori, seuraa tilan kirkkautta ja tässä havaittavia muutoksia
- Ilman kosteus -sensori, seuraa ympäristö/tilan kosteutta
- Lämpötilasensori, seuraa lämpötilan muutosta.
Kummassakin pilotoitavassa jakelumuuntamossa oli keskenään samat pilotoitavat IoTsensorit. Pilotoitavia jakelumuuntamoita kutsutaan jatkossa tässä työssä nimillä Muuntamo
1 ja Muuntamo 2.
Ovikontakti -sensori valittiin pilotoitavaksi sensoriksi turvallisuusnäkökulman pohjalta.
Tätä sensoria haluttiin pilotoida siitä näkökulmasta, voitaisiinko sen avulla varmistua siitä,
että jakelumuuntamon ovet ovat kunnolla kiinni eivätkä esimerkiksi ole jääneet auki
kunnossapitotöiden tai vastaavien käyntien yhteydessä. Näiden sensoreiden avulla voitaisiin
myös parhaimmillaan saada tieto siitä, onko jakelumuuntamoon murtauduttu tai onko sen
ovet esimerkiksi vaurioitunut aurauksen yhteydessä. Ovikontakti -sensoreiden avulla
voitaisiin myös tehdä työnaikaista valvontaa/seurantaa eli saada varmuus siitä, että kohteessa
on käyty siihen aikaan, kun näin on esitetty tapahtuneen.
Valoisuus -sensori valittiin pilotoitavaksi sensoriksi rakenteen eheyden seuraamisen takia.
Tässä haetaan osin samaa kuin ovikontakti -sensorin kanssa, mutta vielä hieman laajemmalla
mittakaavalla. Valoisuus -sensorilla jakelumuuntamon tilassa tapahtuvaa kirkkauden
muutosta seuraamalla, pystyttäisiin tunnistamaan ovien auki oleminen ja mahdolliset
rakenteelliset vauriot, jossa ulkokuori vaurioituu niin, että siihen syntyy reikä. Ulkokuoren
rakenne voi vaurioitua vastaavasti kuin ovikontakti -sensorin kohdalla esimerkiksi
auraamisen yhteydessä. Ulkokuoren rakenteen vaurioituessa siihen syntyy reikä, josta
vuorostaan päiväsaikaan tulee valoa sisään jakelumuuntamon sisätiloihin. Tämä voitaisiin
parhaimmillaan havainnoida valoisuussensorin kautta.
Ilman kosteus -sensori valittiin pilotoitavaksi sensoriksi sen takia, että jakelumuuntamon
kosteutta haluttiin seurata sekä saada tieto siitä, kuinka ilman kosteustilanne vaihtelee
jakelumuuntamoissa eri vuoden aikoina. Jakelumuuntamoiden toimittajat antavat tietyn
keskimääräisen kosteuden rajan, jonka ylittyessä jakelumuuntamon toiminnan voidaan
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olettaa häiriintyvän. Näin ollen tämän pilotin yhteydessä voitaisiin potentiaalisesti löytää
vastauksia siihen, miksi jotkut jakelumuuntamot vikaantuvat toisia herkemmin.
Lämpötilasensori valittiin pilotoitavaksi sensoriksi jakelumuuntamolla sen takia, että
saataisiin parempi ymmärrys lämpötilan vaihtelusta jakelumuuntamossa. Tässä pilotissa
lämpötilasensoreita asennettiin kaksi kappaletta per pilotoitava jakelumuuntamo. Toinen
näistä lämpötilasensoreista asennettiin kaukokäytön akuston kanssa samaan tilaan ja toinen
jakelumuuntamon keskijännite-kojeistotilaan. Akustotilassa olevan lämpötilasensorin
tarkoituksena oli seurata akustontilan ympäristön lämpötilaa ja sitä, miten se vaikuttaa akun
käyttöikään (lämpötilan vaikutus akun käyttölämpötilaan esitettiin kuvassa 9). Taulukkoon
3 on vielä koostettu pilotoitavat sensoriratkaisut jakeluverkon osalta pilottikohteittain.
Taulukko 3. Pilottikohteet jakelumuuntamo 1 ja 2 sekä niissä pilotoidut IoT -sensorit

nro
1
2
3
4
5

Pilottikohde
Muuntamo 1 ja 2
Muuntamo 1 ja 2
Muuntamo 1 ja 2
Muuntamo 1 ja 2
Muuntamo 1 ja 2

Sensori
Ovikontakti -sensori
Valoisuus-sensori
Ilman kosteus -sensori
Lämpötila -sensori
Lämpötila -sensori

7.1.2 Pilotoitujen sensoreiden mittaustulokset, niiden analysointi ja muut opit
Jakeluverkon pilottikohteisiin saatiin suhteellisen vaivattomasti asennettua pilotoitavat
sensorit. Yksi selkeä huomio, mikä sensoreita asennettaessa tehtiin, oli se, että molemmissa
pilottikohteissa sensoreiden tiedonsiirtoyksikön hyödyntämä antenni asennettiin
jakelumuuntamon sisätiloihin. Tulevaisuutta ajatellen parempi kuuluvuus saavutettaisiin
asentamalla antenni ulos. Seuraavassa käydään osa-alueittain läpi huomioita, mitä
mittaustuloksista ja niiden analysoinnin pohjalta voitiin tehdä IoT -sensoreiden
pilottiprojektista.
Datan saatavuus
Jakelumuuntamoiden IoT -pilotissa koettiin heti alusta asti ongelmia toisen pilotoitavan
jakelumuuntamon osalta. Tämä jakelumuuntamo tippui säännöllisin välein
tietoliikenneverkosta eikä toimittanut mittaustietoja. Tämä huomattiin toimittajan tarjoaman
näkymän pohjalta siitä, että ovikontakti -sensori jäi osassa katkotapauksissa näyttämään
tietoa, että jakelumuuntamon ovi olisi auki, vaikka näin ei ollut. Kun mittausdata saatiin
lopulta Carunalle analysoitavaksi, huomattiin, että katkoja oli koettu molemmilla pilotissa
olleilla muuntamoilla lähes jokaisena pilotin kuukautena ja joskus näitä katkoja oli jopa
useampi saman kuun aikana. Pisin katko, mitä koettiin, oli pilottikohteella Muuntamo 2 ja
tämä kesti 51 päivää. Tämän katkon piirissä oli viisi eri sensoria ja katko sijoittui kesäelokuuhun. Kuvassa 33, seuraavalla sivulla, esitetään pilottimuuntamoiden Muuntamo 1 ja
Muuntamo 2 kokemat katkot tiedonsiirrossa. Kaikkia havaittuja katkoja ei ole otettu
huomioon vaan tiedonsiirrossa on täytynyt kokea yli tunnin pituinen katko, jotta se on otettu
huomioon. Muuntamo 1 esitetään kuvassa sinisellä ja Muuntamo 2 vihreällä. Samassa
kuvaajassa y-akselilla näkyy tieto siitä, kuinka monta sensoria kyseisen katkon piirissä on
ollut.
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Kuva 33. Pilottimuuntamoiden kokemat katkot tiedonsiirrossa

Jatkettaessa kuvan 33 tarkastelua, voidaan huomata, että pilotoitavissa jakelumuuntamoissa
koettiin suhteellisen paljon katkoja tiedonsiirrossa ottaen huomioon pilotin kokonaisajan.
Koetut katkot vaihtelivat useamman päivän pituisista katkoista päivän sisällä koettuihin
lyhyempiin katkoihin. Katkon piirissä olevien sensoreiden lukumäärä vaihteli. Yli 2 tunnin
katkoja jakeluverkon pilottikohteilla koettiin 35 kappaletta. Näistä merkittäviä eli useamman
päivän pituisia katkoja oli 14 kappaletta. Heti pilotin alussa molemmilla muuntamoilla
havaittiin huomattavan pitkä katko mittausdatan toimittamisessa. Muuntamolla 1 tilanne
palasi nopeammin normaaliin eli siltä alettiin saamaan tasaisemmin mittaustuloksia.
Muuntamon 2 osalta ongelman selvitystä jatkettiin pitempää. Ongelman selvitys tarkoitti
tässä tapauksessa fyysisesti paikan päällä käymistä. Kohteessa käytiin useamman kerran,
kunnes vika paikannettiin sensoreiden konfiguraatioon. Konfiguraatioissa oli jäänyt
laittamatta päälle sensoreille kyky palauttaa tiedonsiirtoyhteys takaisin automaattisesti sen
jälkeen, kun se katkeaa. Kun tämä virhe saatiin korjattua, pilottikohteilla ei havaittu enää
yhtä pitkiä katkoja.
Jatkaessa katkoaikojen purkuvertailua sensoritasolle, voidaan huomata, että katko ei aina
koskenut kaikkia pilottikohteen sensoreita ja joskus suuremmasta katkosta palauduttua,
yksittäinen sensori saattoi vähän ajan päästä kokea uuden katkon. Sensorikohtaiset tiedot
kokonaiskatkon pituudesta ja keskiarvollisesta katkon pituudesta, mitä sensorilla on koettu,
esitetään taulukossa 4, seuraavalla sivulla. Taulukossa 4 esitetään tieto katkojen
kokonaismäärästä. Se kertoo sen, kuinka monen katkon piirissä kyseinen sensori on ollut.
Katkojen keskiarvollinen pituus päivinä kertoo vuorostaan sen, mikä on keskiarvollinen
pituus kaikkien sensorilla koettujen katkojen pituuksista ja katkokerroista laskettuna.
Kokonaispituus päivinä kertoo vuorostaan sen, kuinka pitkä katko on kokonaisuudessaan
sensorilla koettu, jos lasketaan kaikkien sen kokemien katkojen pituudet yhteen. Tässä on
hyvä huomata, että taulukossa 4 esitettävä Katkojen kokonaismäärä todistaa samaa asiaa,
kuin mitä jo edellä mainittiin: katkossa mukana olleiden sensoreiden määrä vaihtelee. Muuta
huomionarvoista taulukosta on se, että lämpötilasensorit kokivat keskenään lähes yhtä monta
katkoa ja katkon keskiarvollinen pituus sekä kokonaispituus päivinä oli lähes sama samassa
pilottikohteessa sijainneilla lämpötilasensoreilla.
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Taulukko 4. Jakeluverkon pilottikohteiden kokemat katkot sensorityypeittäin

Pilottikohde
Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2

Sensori
Ilman kosteus
Ilman kosteus
Lämpötila, akusto
Lämpötila, akusto
Lämpötila, kojeisto
Lämpötila, kojeisto
Ovikontakti
Ovikontakti
Valoisuus
Valoisuus

Katkojen
kokonaismäärä
14
15
15
15
15
15
13
12
5
9

Keskiarvollinen
pituus päivinä
8,2
6,3
7,68
6,7
7,68
6,2
8,8
7,8
6,7
2,6

Kokonaispituus
päivinä
115,2
94,4
115,2
94,4
115,2
94,4
105,9
93,6
33,6
23,8

Taulukosta 4 näkyi myös, että katkon kokonaispituus päivinä oli Muuntamolla 1 pisimillään
115 päivää. Muuntamon 1 osalta huomionarvoista on myös se, että valoisuus -sensorilta
saatiin ensimmäiset mittaustiedot vasta 16.10.2019. Näin ollen verratessa sitä taulukossa 4
esitettyihin katkon pituuksiin, saadaan selity sille, miksi valoisuus -sensori on kokenut niin
paljon vähemmän katkoja kuin muut pilottikohteen sensorit. Katkoja on koettu vain 5
kappaletta, vaikka muilla sensoreilla katkojen määrät ovat 13 katkon ja 15 katkon välillä.
Muut sensorit ovat olleet käytössä heti pilotin alkuajasta lähtien eli 26.6.2019 alkaen.
Muuntamon 2 kohdalla vastaavasti valoisuus -sensori on otettu käyttöön vasta 9.10.2019,
joten tämä selittää myös tällä koettujen katkojen lukumäärän vähyyttä verrattuna muilla
kyseisen pilottikohteen sensoreilla koettuihin katkoihin.
Käytössä olleet mittausaikavälit
Kaikille pilotissa olleille sensoreille oli määritetty mittausaikaväliksi yksi tunti. Ovikontakti
-sensorin osalta mittaus tapahtui myös heti, kun sensori havaitsi muutoksen kontaktipalasten
välillä (eli ovi avattiin tai suljettiin). Mittausajankohta vaihteli jonkin verran sen mukaan
saatiinko sensoreihin yhteys vai ei. Tämä muutos oli muutaman minuutin luokkaa ja silloin
suurempi, jos sensorin toiminnassa oli suurempi katko.
Mittaustapahtumien lukumäärät
Tässä työssä analysoitava pilotin mittausdata sijoittuu aikavälille Muuntamolla 1 26.6.2019
– 31.12.2019 ja Muuntamolla 2 25.6.2019 – 31.12.2019. Päivinä laskettuna tämä tekee 189
päivää Muuntamolla 1 ja Muuntamolla 2 190 päivää. Edellä mainittiin, että sensoreille oli
asetettu tunti mittausväliksi mittauskertojen välille. Tämä tarkoittaa, että päivää kohden
jokaiselta sensorilta olisi pitänyt tulla 24 mittaustapahtumaa (huomioimatta ovikontakti sensorin reagointia ovien avaamiseen). Yksittäisen sensorin osalta pilotin aikana olisi siis
kuulunut tulla pilotin kestoon verrattuna Muuntamolla 1 4 536 mittaustulosta ja
Muuntamolla 2 4 560 mittaustulosta.
Kuten aikaisemmin mainittiin, kaikki pilotissa mukana olleet sensorit eivät ole toimittaneet
mittausdataa niille asetettujen mittausaikavälien mukaisesti. Taulukossa 5, seuraavalla
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sivulla, esitetään kaikkien sensoreiden toimittamien mittausten määrät sensorityypeittäin.
Tästä voidaan huomata, että pilottikohde Muuntamo 2 on tuottanut enemmän mittausdataa
mitä Muuntamo 1. Eroa mittaustapahtumien lukumäärille kertyy yhteensä 3 562 tapahtumaa
Muuntamo 2sen eduksi. Yksinään tätä eroa ei selitä päivää aikaisemmin aloitettu pilotti
Muuntamolla 2. Muuntamo 2 on siis ollut luotettavampi datan toimittamisessa kuin mitä
Muuntamo 1. Eniten mittaustuloksia saatiin Muuntamon 2 akkutilan lämpötilasensorilta.
Tällä mittaustapahtumia oli 2 801 kappaletta. Vertaamalla tätä edellä esitettyyn oletukseen
siitä, kuinka monta mittaustulosta sensorille olisi kuulunut pilotin aikana tulla, voidaan
huomata tämän olevan reilusti alle ennakoidun. Eroa ennustettuun on 1 759 kappaletta, mikä
vastaa pyöristettynä prosentuaalisesti 39 prosenttia siitä mittausten määrästä, mitä sensorilta
voitiin odottaa. Taulukossa 5 esitetään myös sensorille prosentuaalinen osuus siitä, kuinka
suuri osa mittaustuloksista saatiin pilotin aikana kerättyä verrattuna oletusarvioon
mittauskertojen määrästä.
Taulukko 5. Jakeluverkon pilottikohteiden mittaustapahtumien lukumäärät ja prosentuaalinen osuus
ennusteesta

Pilottikohde

Sensorityyppi

Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2
Muuntamo 1
Muuntamo 2

Ilman kosteus
Ilman kosteus
Lämpötila, akusto
Lämpötila, akusto
Lämpötila, kojeisto
Lämpötila, kojeisto
Ovikontakti
Ovikontakti
Valoisuus
Valoisuus

Mittaustapahtumien
lukumäärä
1 815
2 624
1 822
2 801
1 817
2 631
1 850
2 397
1 051
1 464

Prosentuaalinen
osuus %
40
58
40
61
40
58
41
53
23
32

Mittaustulosten analysointi
Tarkasteltaessa pilotissa kerättyä tietoa ovikontakti -sensorin osalta voidaan heti alkuun
tehdä huomio siitä, että sensorissa käytössä ollut mittausväli, mikä todellisuudessa perustui
myös havaittuun muutokseen, oli tälle sensorityypille oikea. Parhaimmillaan sensorin avulla
pystyttiin huomaamaan heti se ajankohta, kun kohteeseen oli saavuttu ja jakelumuuntamon
ovet avattu. Ovikontakti -sensorille tarkasteltiin tarkemmin sen suhteen, kuinka pienen
muutoksen se havaitsi ovien avaamisen osalta. Huomionarvoista oli se, että ovikontakti sensori ei havainnut kaikkien pienimpiä muutoksia eli sensorin kontaktipalasten tuli ylittää
2,5 senttimetrin etäisyys toisistaan, jotta sensorin mittausdatan pohjalta tulkittiin, että ovi oli
auki. Tähän tarkkuuteen pystytään osalta vaikuttamaan sen pohjalta, miten kontaktipalaset,
jonka pohjalta liike tunnistetaan, asennetaan mittauskohteeseen. Sensoria asennettaessa
huomattiin myös se, että kontaktipalasten kiinnittäminen metalliin tai alumiiniin vaikutti
myös kontaktipalasten toimintaan. Kontaktipalasten toiminta perustuu magneettikenttään ja
tätä kautta siihen syntyi häiriötä muiden metallisten komponenttien osalta, joten
asennuksessa tuli huomioida myös näiden vaikutus sensorin toimintaan. Näiden havaintojen
pohjalta voidaan tehdä huomio siitä, että jos tarkoituksena olisi pystyä havainnoimaan myös
se, onko muuntamon ovi mennyt esimerkiksi huonosti kiinni, ei sensori pilotissa käytettyjen
asennusvälien ja konfiguraatioiden pohjalta tuo täysin luotettavaa näkymää tähän. Tällöin
huomio siitä, että ovi on mennyt huonosti kiinni, saataisiin vasta siinä kohtaa, kun ovi aukeaa
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kunnolla ja jos esimerkiksi tarkoitus oli taata ulkopuolisen henkilön turvallisuus
sähkölaitteiston lähellä voi tämä periaatteessa tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen henkilö on
avaamassa ovea, jolloin vuorostaan ennakoivia toimia ei enää ehditä kohteeseen tekemään.
Valoisuus -sensorin mittausdataa purettaessa pilotoiduilta jakelumuuntamoilta, huomattiin
että tämä näytti lähtökohtaisesti nollaa luksia. Syy tähän oli se, että valoisuus -sensorille oli
määritetty liian pitkä mittausväli sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen nähden. Valoisuus sensoria oli tarkoitus käyttää osin samaan käyttötarkoitukseen kuin ovikontakti -sensoria eli
havainnoimaan se, onko muuntamon ovi auki. Tämä kuitenkin olisi edellyttänyt lyhyemmän
mittausvälin määrittämistä kyseiselle sensorille. Nyt käytössä ollut tunnin välein tapahtuva
mittaus ei mahdollistanut ovien avaamisen kohdistamista oikeaan ajanhetkeen ja olisi
edellyttänyt sitä, että joko ovi avataan juuri sopivasti tunnin välein toistuvan
mittausajankohdan läheisyydessä tai että pilottikohteessa olisi oltu paikalla niin, että
jakelumuuntamon ovet olivat auki lähes tunnin ajan (tai jakelumuuntamon sisävalot sytytetty
ja palaisivat lähes tunnin). Valoisuus -sensorista ei pilotin aikana saatu selvitettyä todellista
potentiaalia. Tämä on huomattavissa edellä esitetystä taulukosta 5, josta voidaan huomata,
että Muuntamon 1 sensorin avulla saatiin vain noin 23 prosenttia mittaustuloksista mitä koko
pilotin pohjalta olisi voitu saada ja Muuntamolla 2 tämä prosentti oli 32. Kuten edellä
mainittiin, molempien pilottikohteiden valoisuus -sensorin osalta pilotti aloitettiin muita
sensoreita myöhemmin (Muuntamo 1 16.10.2019 ja Muuntamo 2 9.10.2019). Tämä viive
kyseisen sensorin pilotoinnissa olisi kumminkin todennäköisesti havainnoitu nopeammin,
jos sensorien tuottama data olisi saatu mahdollisimman nopeasti Carunalle analysoitavaksi
ja kyseisen sensorin käyttötarkoitus olisi käyty selkeämmin pilotin alussa läpi sekä testattu.
Toisen pilotoitavan jakelumuuntamon (Muuntamo 2) pilotoitavat sensorit haettiin
pilottikohteesta toimistoon tarkempaa analysointia varten vuoden 2020 vaihduttua. Tällöin
voitiin huomata, että valoisuus -sensori mittasi valon määrän muutosta oikein eli sensori ei
ollut viallinen. Muutoksen havainnointi vaikeutui tunnin mittausvälin takia. Valoisuus sensorin toimintaa testattiin vielä erikseen toimistoympäristössä lyhyemmällä mittausvälillä.
Tämän testin perusteella voitiin todeta, että sensori havaitsi pienetkin muutokset valon
määrässä. Potentiaalisesti siis sensori voisi toimia suunnitellussa käyttötarkoituksessa
ovikontakti -sensorin tilalla. Valoisuus -sensori paljastaisi myös ne tilanteet, missä
esimerkiksi muuntamoon on jäänyt valot päälle sen jälkeen, kun sieltä on poistuttu.
Valoisuus -sensorin mittausvälin konfigurointiasetusten selvittämistä tulee kuitenkin jatkaa
ja selvittää mahdollisuus sille, että sensori välittää dataa myös havaittuaan muutoksen eikä
pelkästään kiinteän mittausvälin pohjalta.
Ilman kosteus -sensorin mittaustulokset purettiin vertailemalla kaikkia mittaustuloksia
toisiinsa ja laskemalla päiväkohtainen keskiarvollinen tulos per mittauspäivä. Muuntamolla
1 saatiin pilotin mittausaikavälillä 26.6.2019 – 31.12.2019 saatiin kaikkien tulosten pohjalta
määritetyksi keskiarvolliseksi ilmankosteudeksi 80,6 prosenttia. Pienimmillään ilman
kosteuden arvo kävi kaikkia mittaustuloksia vertaillessa 38,7 prosentissa ja suurimmillaan
96,8 prosentissa. Muuntamolla 2 vuorostaan pilotin mittausaikavälillä 25.6.2019 –
31.12.2019 saatiin kaikkien tulosten pohjalta määritetyksi keskiarvolliseksi
ilmankosteudeksi 81,2 prosenttia. Pienimmillään ilman kosteuden arvo kävi kaikkien
mittaustulosten tarkastelussa 36,7 prosentissa ja suurimmillaan 98 prosentissa. Kuvassa 34,
seuraavalla sivulla, esitetään ilmankosteuden päiväkohteisten keskiarvollisten tulosten
muutos pilottiajalta. Pilottikohde Muuntamo 1 esitetään sinisellä ja pilottikohde Muuntamo
2 esitetään vihreällä. Niinä hetkinä, kun mittausdataa ei ole saatu, kuvassa 34
ilmankosteuden käyrä katkeaa.
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Kuva 34. Ilmankosteus -sensorin päiväkohtaisten keskiarvollisten mittaustulosten muutos
pilottiajalle

Kuvasta 34 huomattiin, että pilottikohteiden välillä on osin suuriakin eroja ilmankosteuden
osalta. Esimerkiksi elokuussa Muuntamolla 1 on huomattavasti matalampi ilmankosteus
kuin mitä samaan aikaan mitattiin Muuntamolla 2. Kuvan 32 pohjalta voitiin huomata, että
mitä pidemmälle vuotta edettiin, sitä korkeammaksi ilman kosteus nousi pilottikohteissa.
Tätä tuki myös se tieto, että esimerkiksi vuoden 2019 talvi oli hyvin leuto ja sateinen. Kaiken
kaikkiaan ilman kosteus -sensorilta saadut mittaustiedot olivat erittäin informatiivisia ja
hyödynnettävissä tarkemmin jakelumuuntamoiden vikatapausten vian syyn ja syntytavan
selvittämisessä.
Lämpötila -sensorin mittaustuloksia pilottiajalta tarkasteltiin vastaavasti kuin ilman kosteus
-sensorilla vertailemalla kaikkia mittaustuloksia ja laskemalla keskiarvollinen
päiväkohtainen arvo lämpötilalle. Pilottikohteissa oli kaksi lämpötilasensoria per
pilottikohde. Toinen sensori sijaitsi jakelumuuntamon kojeistotilassa ja toinen kaukokäytön
akuston läheisyydessä omassa pienessä tilassaan. Molempien pilottikohteiden osalta voitiin
tehdä huomio siitä, että kojeistotilassa mitatut lämpötilat olivat alhaisempia kuin mitä
mitattiin akuston läheisyydessä. Pilottikohde Muuntamo 1:ssä kojeistotilassa kaikkien
mittaustulosten pohjalta saatiin keskiarvolliseksi lämpötilaksi 8,9 astetta. Suurimmillaan
mittaustulosten pohjalta lämpötilaksi saatiin 26,9 astetta ja pienimmillään -7,1 astetta.
Samaisessa pilottikohteessa akuston vierestä mitattiin kaikkien mittaustulosten pohjalta
keskiarvolliseksi lämpötilaksi 11,6 astetta. Suurimmillaan mitattu lämpötila kävi 31,7
asteessa ja pienimmillään -1,4 asteessa. Pilottikohde Muuntamo 2:ssa kojeistotilassa
kaikkien mittaustulosten pohjalta keskiarvolliseksi lämpötilaksi saatiin 10,3 astetta.
Suurimmillaan lämpötilaksi mitattiin 39,1 astetta ja pienimmillään -5,7 astetta. Samaisessa
pilottikohteessa akuston vierestä saatiin mittaustulosten pohjalta keskiarvolliseksi
lämpötilaksi 14,4 astetta. Suurimmillaan lämpötilaksi mitattiin 28,9 asteessa ja
pienimmillään 0,9 asteessa. Muuntamon 2 osalta korkein kojeistolämpötila on mitattu heti
ensimmäisenä mittauspäivänä ja tämän pohjalta todennäköisintä onkin, että sensoria
asennettaessa se on ollut suoraan auringossa ja tätä kautta mitannut huippuarvonsa.
Seuraavana päivänä 26.6.2019 kyseinen sensori on mitannut päiväkohtaisen keskiarvollisen
lämpötilan mukaan 22,5 astetta, joka on sensorilla seuraavaksi mitattu suurin lämpötila.
Vastaavasti akustotilassa on 26.6.2020 mitattu päiväkohtaiseksi keskiarvolliseksi
lämpötilaksi 22,9 astetta, joten mittaustulokset ovat keskenään johdonmukaiset.
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Lämpötila -sensoreista akustotilan sensori on analysoinnin kannalta mielenkiintoisempi
sensori pilottikohteeseen asennetuista kahdesta lämpötila -sensorista, kun tarkastellaan
lämpötilan vaikutusta akun odotettuun elinikään. Kuvassa 35 esitetään päiväkohtaisen
keskiarvollisen lämpötilan muutos akustotilassa pilottikohteiden osalta. Pilottikohde
Muuntamo 1 esitetään sinisellä ja pilottikohde Muuntamo 2 vihreällä. Mikäli mittausdataa
ei ole päivältä saatu, ei sitä esitetä kuvassa 35. Tämä selittää siis kuvassa 35 näkyvät
katkokset lämpötilakäyrässä.

Kuva 35. Lämpötila -sensorin päiväkohtaisten keskiarvollisten mittaustulosten muutos pilottiajalle

Kuvasta 35 voidaan huomata, että akkutilasta mitattu päiväkohtainen keskiarvollinen
lämpötila voi vaihdella suurestikin pilottikohteiden välillä. Esimerkiksi syyskuussa
Muuntamo 1:ssä mitattiin huomattavasti alhaisemmat lämpötilat, kuin mitä Muuntamo
2:ssa. Vastaavaa eroavaisuutta tapahtuu myös lokakuun puolivälissä. Edellä esitettiin kuva
9, jossa esitettiin lämpötilan vaikutus akun elinkaariodotteeseen. Tästä voitiin huomata, että
20 asteen lämpötilaa ei suositeltu ylitettäväksi. Tämän tiedon pohjalta voidaan verrata
akkutilan lämpötila -sensorin mittaustuloksia pilottikohteittain ja huomata, että molempien
pilottikohteiden keskiarvolliset päiväkohtaiset lämpötilat akkutilassa ylittivät annetun 20
astetta heti pilotin alusta kesäkuusta elokuuhun asti pienin poikkeuksin. Sen jälkeen
Muuntamolla 2 mitattiin vielä syyskuun puoliväliin asti yli 20 asteen päiväkohtaisia
keskiarvollisia lämpötiloja. Tämän jälkeen lämpötilat laskivat alle suositellun 20 asteen.
Kesällä mitatut yli 20 asteen ylittävät lämpötilat akkutilassa viittaisivat siihen, että akun
elinikäodote on lyhentynyt. Tämä vuorostaan voisi toimia indikaationa siihen, että Carunan
kunnossapitokäsikirjassa esitettyä aikaväliä Akkutarkastukselle tulisi mahdollisesti muuttaa,
sillä akun elinikäodote on mitä todennäköisemmin laskenut suositeltua korkeampien
lämpötilojen takia. Seuraavaa akkutarkastusta tulisi siis mahdollisesti aikaistaa Carunan
Kunnossapitokäsikirjan mukaisesta tarkastusvälistä.
Pilotista saadut opit
Jakeluverkon pilottikohteiden osalta voidaan pilotin tärkeimmäksi opiksi melkeinpä nostaa
se, että pilotista saatava data on hyvä saada mahdollisimman nopeasti omaan ympäristöön
analysoitavaksi. Tämä takaa parhaimmat mahdollisuudet sensorin toiminnan
ymmärtämiseen ja siihen, että mahdolliset virheet/puutteet sensoreiden konfiguraatiossa
tunnistetaan mahdollisimman nopeasti ja korjataan. Muilta osin voidaan todeta, että
akkutilan lämpötilasensori ja ilman kosteuden -sensori tuottivat pilotin aikana arvokasta
mittausdataa. Näiden sensoreiden pilotointia laajentamalla voitaisiin mahdollisesti kohdistaa
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paremmin kunnossapitotoimia eli tarkentaa Carunan kunnossapitokäsikirjassa mainittuja
tarkastusvälejä ja huoltotoimia paremmin vastaamaan kokemuksen pohjalta todettua
tarvetta.
7.2

Alueverkon IoT pilotti

Alueverkon puolella pilotoitiin vastaavasti kuin jakeluverkon puolellakin kahta eri kohdetta.
Alueverkon puolella pilotoitavaksi kohteiksi valittiin kaksi eri sähköasemaa. Sähköasema
valittiin pilotoitavaksi kohteeksi samoin perustein kuin jakelumuuntamo jakeluverkon
puolella: sähköasemassa tunnistettiin eniten potentiaalia eri sensoriratkaisuiden pilotointiin.
7.2.1 Pilotoitavat sensorit
Sähköasemilla pilotoitiin seuraavia IoT-sensoriratkaisuja:
- Ovikontakti -sensori, seuraa oven asentoa eli onko se auki vai kiinni
- Lämpötilasensori, seuraa lämpötilan muutosta
- Ultraäänisensori, seuraa esimerkiksi muuntajan öljyaltaan pinnan tasoa
- Vesitunnistin -sensori, seuraa esimerkiksi sähköaseman kaapelikellarissa sitä, onko
siellä vettä.
Alueverkon puolella kaikkia samoja IoT-sensoreita ei pilotoitu kahdessa pilottikohteessa.
Pilottikohteesta riippuen valittiin myös pilotoitava sensorikokonaisuus. Ensimmäisessä
pilotoitavassa kohteessa käytetään jatkossa nimeä Sähköasema 1 ja toisesta Sähköasema 2.
Ovikontakti -sensoria hyödynnettiin alueverkon pilottikohteissa niin sähköaseman oven tilan
seuraamiseen kuin porttien tilan seuraamiseen. Portin ovikontaktin -tilan seuraamisessa
käytettiin hieman eri sensoriratkaisua kuin ovien osalta. Tämä sensoriratkaisu oli tarkoitettu
paremmin ulkokäyttöön sopivaksi. Ovikontaktin -sensorien määrä riippui pilottikohteesta.
Ensimmäisessä pilotoitavassa kohteessa, Sähköasema 1, pilotoitiin sensoria ovessa ja
kahdessa eri portissa. Toisessa pilotoitavassa kohteessa, Sähköasema 2, pilotoitiin ovessa
sensoria ja yhdessä portissa.
Lämpötilasensorilla pyrittiin seuraamaan vastaavasti kuin jakeluverkon puolella lämpötilan
muutosta. Sähköasemalla lämpötilasensoreiden määrä riippui pilottikohteesta.
Sähköasemalla 1 käytössä oli kaksi lämpötilasensoria: toinen toimiston puolella
sähköasemassa ja toinen akkutilassa. Pilottikohteessa Sähköasema 2 lämpötilasensoreita oli
yksi ja tämä sijaitsi akkutilassa.
Molemmissa pilottikohteissa pilotoitiin ultraääni -sensoria muuntajan öljyaltaan pinnan
seuraamisen osalta. Muuntajan öljyallas sijaitsee ulkona muuntajan alla. Sen tarkoituksena
on vuototilanteessa kerätä muuntajan öljy turvallisesti talteen niin, ettei sitä esimerkiksi
vuoda ympäristöön. Koska muuntajan öljyallasta ei erikseen sen suuremmin voi peittää
millään (jotta mahdollinen vuotava öljy saadaan kerättyä talteen), kerääntyy siihen myös
esimerkiksi sadevedet ja lumesta sulavat vedet. Näin ollen öljyallas täyttyy vuoden aikana
säästä riippuen ja sen pinnan korkeutta tulee seurata, jotta öljyaltaassa on aina tilaa
mahdollisten öljyvuotojen keräämiseen. Öljyaltaan täyttöasteen seuranta tehdään tällä
hetkellä maastotarkastuksin eli paikan päällä käydään toteamassa öljyaltaan pinnan korkeus.
Seuranta on siis riippuvainen asematarkastuksien tarkastuskierrosta.
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Toisella pilottikohteista, Sähköasema 2, kaapelikellariin asennettiin pilotoitavaksi sensoriksi
vesitunnistin. Tarkoituksena oli pilotoida sitä, voitaisiinko tämän sensorin avulla tunnistaa,
kertyykö kaapelikellariin vettä esimerkiksi rankkasateiden tai lumien sulamisen yhteydessä.
Alueverkon pilotissa pilotoitiin niin ultraääni -sensori kuin vesitunnistin -sensori. Ultraääni
-sensori valittiin muuntajan öljyaltaaseen pilotoitavaksi sensoriksi sen takia, että jos
öljyaltaan pinnan korkeus nousee vesitunnistin sensorin tunnistimeen asti, tukkiutuu se
pienestäkin määrästä öljyä ja sitä ei voi uudelleen käyttää. Ultraääni -sensorilla ei tätä
ongelmaa ollut. Kaapelikellarissa ei puolestaan hyödynnetty ultraääni -sensoria muun
muassa sen takia, että kyseinen sensori on huomattavasti kalliimpi kuin mitä vesitunnistin sensori.
Taulukoissa 6 ja 7 eritellään vielä erikseen pilottikohteittaan käytetyt sensoriratkaisut.
Taulukko 6. Pilottikohde sähköasema 1 ja siinä pilotoidut IoT -sensorit
nro

Pilottikohde

Sensori

Sijainti

1 Sähköasema 1

Ovikontakti -sensori

Etuovi

2 Sähköasema 1

Ovikontakti -sensori, industrial

Ajoportti

3 Sähköasema 1

Ovikontakti -sensori, industrial

Etuportti

4 Sähköasema 1

Lämpötila -sensori

Toimisto

5 Sähköasema 1

Lämpötila -sensori

Akkuhuone

6 Sähköasema 1

Ultraääni -sensori

Muuntajan 1 öljyallas

Taulukko7. Pilottikohde sähköasema 2 ja siinä pilotoidut IoT-ratkaisut
nro

Pilottikohde

Sensori

Sijainti

1 Sähköasema 2

Ovikontakti -sensori

Etuovi

2 Sähköasema 2

Ovikontkati -sensori, industrial

Etuportti

3 Sähköasema 2

Lämpötila -sensori

Akusto

4 Sähköasema 2

Ultraääni -sensori

Muuntajan 1 öljyallas

5 Sähköasema 2

Vesitunnistin -sensori

Kaapelikellari

7.2.2 Pilotoitujen sensoreiden mittaustulokset ja niiden analysointi
Sähköasemapilotin osalta haasteita koettiin osin pilotoitavien sensoreiden asentamisessa.
Esimerkiksi ultraääni -sensori, joka asennettiin sähköaseman muuntajan öljyaltaaseen, tuotti
asennuksen osalta ongelmia, sillä tuotteessa itsessään ei ollut tarvittavia kiinnitystarvikkeita.
Tämän osalta täytyi sensoria asennettaessa kehittää itse tarvittava kiinnitystapa, joka takasi
sensorin paikallaan pysymisen. Vastaavia haasteita koettiin Ovikontakti -sensorin
asentamisessa sähköaseman portteihin. Tässä kontaktipalasia ei voitu suoraan asentaa portin
elementtien väliin, koska nämä sijaitsivat alun alkaen liian etäällä toisistaan. Näin ollen
sensoria varten tuli rakentaa välikappaleet portin elementtien väliin. Tässä havaittiin
haasteita kontaktipalasten toiminnassa, kun ne kiinnitettiin erillisiin metallipalasiin.
Seuraavassa käydään osa-alueittain läpi muita huomioita, mitä mittaustuloksista ja niiden
analysoinnin pohjalta voitiin tehdä IoT -sensoreiden pilottiprojektista.
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Datan saatavuus
Alueverkon pilotoinnissa havaittiin puutteita IoT -sensoreilta saatavassa tiedossa Ultraääni
-sensorin osalta molemmissa pilottikohteissa. Etenkin pilottikohteessa Sähköasema 2
ultraääni -sensori oli pitkää pois käytöstä, eikä sen tuottamia mittaustietoja saatu kuin vasta
lokakuusta. Kun mittausdata alueverkon pilotista saatiin Carunalle, voitiin huomata, että
pilottikohteilla koettiin katkoja jokaisena pilottiajan kuukautena. Katkoja saattoi kuukautta
kohden olla useampi. Kuvassa 36 esitetään vastaavasti kuin jakeluverkonkin pilotissa (kuva
33) pilotin aikana koetut katkot pilottikohteittain. Katkon pituuden tuli vastaavasti kuin
jakeluverkonkin puolella ylittää kaksi tuntia, jotta se huomioitiin kuvan 36 kuvaajaan.
Sähköasema 1 esitetään kuvassa oranssilla ja Sähköasema 2 mustalla. Päivän aikana katkon
piirissä olleiden sensoreiden lukumäärä esitetään y-akselilla. Katkoja voitiin päivän aikana
kokea useampi tai katko saattoi kestää useamman päivän yhtäjaksoisena.

Kuva 36. Pilottisähköasemien kokemat katkot tiedon siirrossa

Tarkasteltaessa kuvaa 36 tarkemmin voidaan huomata, että alueverkon pilotissa on koettu
ajallisesti pidempiä katkoja kuin mitä jakeluverkon pilotissa (kuva 33). Katkoja on myös
määrällisesti enemmän. Koetut katkot vaihtelivat alueverkon pilottikohteissa vastaavasti
kuin jakeluverkonkin puolella lyhyistä katkoista päivien pituisiin katkoihin. Yli kahden
tunnin katkoja koettiin alueverkon pilottikohteilla yhteensä 259 kappaletta. Näistä
merkittäviä useamman päivän pituisia katkoja oli 53 kappaletta. Jakeluverkon määriin
(yhteensä 35 kappaletta katkoja, joista 14 useamman päivän katkoja) verrattuna alueverkon
pilotissa koettiin huomattavasti enemmän katkoja. Pilotoitavista kohteista Sähköasema 2:lla
todettiin pilotin aikana yhteysongelmia sensoreiden ja tiedonsiirtoyksikön välillä. Tämä
osaltaan selittää pilotissa koettujen katkojen määrää.
Vastaavasti kuin jakeluverkonkin puolella koettu katko ei aina välttämättä koskenut kaikkia
pilottikohteen sensoreita alueverkon pilottikohteissa. Alueverkon pilottikohteiden
sensoreissa havaittiin samaa kuin jakeluverkon puolella eli katkosta palauduttua yksittäiset
sensorit saattoivat jäädä tiedonsiirtokatkon piiriin tai hetkellisesti korjaantua ja myöhemmin
kokea uudelleen tiedonsiirrossa katkon. Sensorikohtaiset tiedot katkojen lukumäärästä,
keskiarvollisesta kokonaispituudesta katkolle ja kokonaispituudesta kaikille koetuille
katkoille esitetään taulukossa 8, seuraavalla sivulla. Taulukosta voidaan huomata se, että
koetut katkot ovat yksilöllisiä sensoreille.
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Taulukko 8. Alueverkon pilottikohteiden kokemat katkot sensorityypeittäin

Pilottikohde

Sensori

Sijainti

Sähköasema
1
Sähköasema
1
Sähköasema
2
Sähköasema
1
Sähköasema
2
Sähköasema
1

Lämpötila sensori
Lämpötila sensori
Lämpötila sensori
Ovikontakti sensori
Ovikontakti sensori
Ovikontakti sensori,
industrial
Ovikontakti sensori,
industrial
Ovikontkati sensori,
industrial
Ultraääni sensori
Ultraääni sensori
Vesitunnisti
n -sensori

Sähköasema
1
Sähköasema
2
Sähköasema
1
Sähköasema
2
Sähköasema
2

Toimisto

Katkojen
kokonaismäärä
20

Keskiarvollinen
pituus päivinä
2,8

Kokonaispituus
päivinä
52,4

Akkuhuone

19

2,9

52,3

Akusto

13

8

104,3

Etuovi

21

2,6

52,9

Etuovi

10

10,4

103,6

Ajoportti

21

3,9

73,2

Etuportti

25

1,8

40,4

Etuportti

15

7

104,7

Muuntajan
1 öljyallas
Muuntajan
1 öljyallas
Kaapelikellari

5

7,1

35,5

1

28

28

110

1,3

140,1

Taulukossa 8 esitettiin katkon kokonaispituus päivinä ja tämän pohjalta voidaan huomata,
että pisin katko päivällisesti laskettuna on koettu Sähköasema 2:lla vesitunnistin -sensorilla.
Sähköasema 2:lla on muutenkin koettu pisimmät katkot pilotin aikana. Taulukon 8 tuloksia
tarkasteltaessa on myös hyvä huomioida se, että Sähköasema 1:llä ultraääni -sensori saatiin
tuottamaan mittausdataa vasta 5.9.2020 eli muita sensoreita lähes 80 päivää myöhemmin.
Tämä selittää osaltaan, miksi katkojen kokonaismäärä on niin paljon pienempi kuin muilla
sensoreilla, mutta taas keskiarvollinen pituus katkoille on huomattavasti suurempi kuin mitä
muilla pilottikohteen sensoreilla. Sähköasema 2:lla on vastaavasti huomattavissa sama eli
ultraääni -sensori on alkanut tuottamaan mittausdataa vasta 11.10.2020 eli tässä tapauksessa
135 päivää myöhemmin kuin mitä muut sensorit. Katkoja on siis määrällisesti koettu
suhteellisen vähän verrattuna muihin sensoreihin, mutta katkon keskiarvollinen pituus on
vuorostaan suhteellisen korkea verrattuna muihin sensoreihin. Sähköasema 2:sen kohdalla
toinen poikkeus on myös vesitunnistin -sensori, jolla on koettu kaikkein eniten katkoja (110
kappaletta). Keskiarvollisen pituuden pohjalta nämä katkot ovat kumminkin olleet lyhyitä.
Kuitenkin, kun kokonaisaikaa vertaillaan, voidaan huomata, että ajallisesti katkoja on
syntynyt 140 päivän edestä. Pilottikohteesta Sähköasema 2 voidaan myös todeta, että tällä
koettiin pisin katko, joka kesti yhteensä 36 päivää ja sen piirissä oli neljä eri sensoria.
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Käytössä olleet mittausaikavälit
Alueverkon pilotissa sensoreille oli määritetty lähtökohtaisesti lähetysväliksi yksi tunti.
Ovikontakti -sensorit, ultraääni -sensorit ja vesitunnistin -sensori lähetti tämän lisäksi
mittaustietoja, joka kerta, kun havaittiin muutos, mitä sensori seurasi. Tämän lisäksi
sensoreissa havaitut tiedonsiirtokatkot ja tiedonsiirtovirheet vaikuttivat mittausaikaväleihin
osaltaan niin, että välillä sensorilta saatiin tiheään tahtiin useampi mittaustulos.
Mittaustapahtumien lukumäärät
Alueverkon pilotissa pilottiajankohta Sähköasema 1:llä sijoittui välille 25.6.2019 –
31.12.2019. Sähköasema 2:lla pilottiaika sijoittui 2.7.2019 – 31.12.2019 välille. Päivinä
tämä tekee Sähköasema 1:lle 190 päivää ja Sähköasemalle 2:lle 183 päivää. Jotta
sensoreiden toimittaman datan määrää saadaan verrattua yhteneväisesti jakeluverkon
pilottikohteiden kanssa, käytetään alueverkonkin datan analysoinnissa oletusta siitä, että
sensorit lähetettävät tunnein välein dataa (mikä pitää myös suurimman osan sensoreista
kohdalla paikkansa). Tällöin päivän aikana saadaan 24 eri mittaustietoa. Pilotin ajalta tämä
tarkoittaisi Sähköasemalle 1 4 560 mittaustapahtumaa ja Sähköasemalle 2 4 392
mittaustapahtumaa.
Alueverkon pilotissa koettiin vastaavia ongelmia kuin jakeluverkonkin pilotissa eli
mittausdataa ei tullut säännöllisesti vaan toimituksessa koettiin katkoja. Taulukossa 9,
seuraavalla sivulla, esitetään alueverkon sensoreiden toimittamien mittausten määrät
sensorityypeittäin ja pilottikohteittain jaettuna. Tähän on myös laskettu se prosentuaalinen
osuus, kuinka suuri osa mittaustuloksista saatiin kerättyä pilotin aikana verrattuna
oletukselliseen määrään siitä, kuinka paljon mittausdataa olisi kyseiseltä sensorilta pitänyt
tulla. Taulukosta 9 voidaan huomata, että pilottikohde Sähköasema 1 on tuottanut
huomattavasti enemmän mittausdataa kuin mitä pilottikohde Sähköasema 2. Eroa on kaiken
kaikkiaan 202 183 mittaustapahtumaa Sähköasema 1:sen eduksi. Suurin syys tähän eroon on
Sähköaseman 1 ultraääni -sensori. Tämä sensori tuotti pilotin aikana 199 112 kappaletta
mittaustietoja. Myös tämä on nähtävissä taulukosta 9 samoin kuin se, että tällöin tälle
sensorille laskettu prosentuaalinen osuus arvioiduista mittaustapahtumista nousee 4 366
prosenttiin eli ylittää reilusti arvioidun. Jos ultraäänisensorit jätetään molemmista
pilottikohteista huomioimatta, eroa pilottikohteiden mittauskertojen välille jää enää vain
3 209 kappaletta mittauksia Sähköasema 1:sen eduksi. Eniten mittaustietoja saatiin
Sähköasema 1:sen ultraääni -sensorilta. Seuraavaksi eniten mittausdataa saatiin
akkuhuoneen lämpötilasensorilta Sähköasema 1:llä.
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Taulukko 9. Pilottikohde sähköasema 2 ja siinä pilotoidut IoT-ratkaisut

Mittaustapahtumien Prosentuaalinen
lukumäärä
osuus %
Toimisto
3 219
71
Akkuhuone 3 370
74
Akusto
2 858
65
Etuovi
2 948
65
Etuovi
3 040
69

Pilottikohde

Sensorityyppi

Sähköasema 1
Sähköasema 1
Sähköasema 2
Sähköasema 1
Sähköasema 2

Lämpötila -sensori
Lämpötila -sensori
Lämpötila -sensori
Ovikontakti -sensori
Ovikontakti -sensori
Ovikontakti -sensori,
Ajoportti
2 328
industrial
Ovikontakti -sensori,
Etuportti
2 731
industrial
Ovikontkati -sensori,
Etuportti
2 576
industrial
Muuntajan 1
Ultraääni -sensori
199 112
öljyallas
Muuntajan 1
Ultraääni -sensori
138
öljyallas
Kaapelikella
Vesitunnistin -sensori
2 913
ri

Sähköasema 1
Sähköasema 1
Sähköasema 2
Sähköasema 1
Sähköasema 2
Sähköasema 2

Sijainti

51
60
59
4 366
3
66

Mittaustulosten analysointi
Vastaavasti kuin jakeluverkon pilotissa, alueverkonkin pilotissa ovikontakti -sensorin
toiminta koettiin hyväksi. Sensori toimitti mittausdataa määritetyn tunnin välein ja heti, kun
muutosta havaittiin. Ovikontakti -sensorin haasteiksi koettiin vastaavasti kuin jakeluverkon
puolella kontaktipalasten herkkyys ja kiinnityspaikan aiheuttamat muutokset
kontaktipalasten toimintaan. Etenkin sähköaseman ajoportteihin asennettaessa
kontaktipalaset tuli kiinnittää erillisiin lisäpalasiin, jotta sensori saatiin toimimaan halutusti.
Vastaavasti kuin jakeluverkonkin puolella ovikontakti -sensori ei pystynyt kertomaan, jos
portti tai ovi oli mennyt huonosti kiinni. Tällöin tämä todentuisi vasta siinä kohtaa, kun ovi
tai portti aukeaa riittävästi.
Lämpötila -sensorinmittaustuloksia lähdettiin purkamaan samoin kuin jakeluverkonkin
puolella eli laskemalla päiväkohtainen keskiarvolämpötila. Sähköasemalla 1 oli kaksi
lämpötila -sensoria. Toinen toimistossa ja toinen akkuhuoneessa. Toimistopuolen sensori
mittasi pienimmillään lämpötilaksi 17,5 astetta ja suurimmillaan 26,1 astetta.
Keksiarvollinen lämpötila mittaustietojen perusteella pilotin ajalta oli 21,1 astetta.
Akkutilassa lämpötilaksi saatiin minimissään 1 astetta ja maksimissaan 31,3 astetta.
Keskiarvollinen lämpötila pilotin ajalta mittaustulosten pohjalta oli 19,2 astetta. Tuloksissa
saatu minimilämpötila 1 astetta on poikkeama verrattuna muuhun mittausdataan, mitä
sensorilta on saatu. Tämä arvo on saatu 28.8.2019 sensorilta ja tarkasteltaessa tarkemmin
mittaustuloksia, voidaan huomata, että todellisuudessa tämä ei ole lämpötilatieto vaan
tilatieto, joka esiintyy datassa false arvolla, joka vuorostaan on muunnettu arvoon 1, mikä
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selittää minimilämpötilaksi saadun arvon. Suodattamalla tämä pois mittaustuloksista
uudeksi minimilämpötilaksi saadaan 14,9 maksimilämpötila on yhä 31,3 ja keskiarvollinen
lämpötila muuttuu arvoon 20,1 astetta. Tämä poikkeama mittausdatassa korostaa osaltaan
sitä, että sensorin data tulee tuntea ja sitä tulee tarkastella kriittisesti. Pilottikohteessa
Sähköasema 2 oli yksi lämpötila -sensori akkutilassa. Tämä mittasi pilotin aikana
pienimmäksi lämpötilaksi 15,6 astetta ja suurimmaksi 26,2 astetta. Keskiarvollinen
lämpötila pilotin ajalle oli 19,6 astetta.
Kuvassa 37 esitetään molempien pilottikohteiden akkutilan lämpötilan vaihtelu
päiväkohtaisten keskiarvojen perusteella. Oransilla esitetään pilottikohde Sähköasema 1 ja
mustalla pilottikohde Sähköasema 2. Sähköasema 2:lla havaitut ongelmat tiedonsiirron
osalta näkyvät selkeästi kuvasta 37.

Kuva 37. Alueverkon pilottikohteiden akkutilan lämpötilan muutos pilotin ajalle

Kuvassa 9 esitettiin malli akun elinkaariodotteesta riippuen ympäristön lämpötilasta.
Vastaavasti kuin jakeluverkonkin pilotissa, alueverkon lämpötila -sensoreiden mittausdataa
voidaan verrata tähän. Tämän pohjalta voidaan huomata, että Sähköasema 1 tuotti yli 20
asteen lämpötiloja syyskuun puoleen väliin asti. Tällä lämpötilalla voidaan olettaa olevan
vaikutus akun elinkaareen laskevasti. Sähköasema 2:sen osalta mittaustuloksia saatiin vasta
lokakuussa. Tällöin molemmat pilotti kohteet tuottivat hetkellisesti yli 20 asteen
lämpötilamittaustuloksia. Tämä vaikuttaa myös osaltaan akun elinkaariodotteeseen, vaikka
kyseessä onkin lyhyempää aikaa koskeva lämpötila. Sähköasema 2:sen osalta ei
kumminkaan ollut saatavissa mittausdataa kesä-elokuun ajalta, mikä oli ulkolämpötilaltaan
kuuminta aikaa ja sitä kautta olisi ollut mielenkiintoisinta tarkasteltavaa mittausdataa, koska
tällöin voidaan olettaa, että yli 20 asteen lämpötila olisi yhtäjaksoisesti ylitetty pidemmänkin
aikaan myös Sähköasema 2:lla.
Kuvan 37 perusteella vertailemalla pilottikohteita keskenään, voidaan huomata, että
vertailua pystytään oikeastaan tekemään vain pilotin loppuajalta lokakuusta lähtien. Näiden
mittaustulosten vertailun pohjalta voidaan todeta, että pilottikohteiden akkutilojen lämpötilat
olivat keskenään kohtalaisen samalaisia.
Öljyaltaan pinnan korkeutta seuraavan ultraääni -sensorin tulisi toimia niin, että mitä isompi
mittaustulos mitataan, sitä tyhjempi öljyallas on. Eli siis, kun sensori asennetaan tyhjään
altaaseen, tiedetään sensorin toimittamien mittaustulosten maksimiarvo. Tämän jälkeen, kun
allas lähtee täyttymään, pienenee sensorin lähettämä arvo koko ajan pinnan noustessa. Kun
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pinta saavuttaa sensorin, on mitattu arvo nolla. Tämä sama logiikka esitetään kuvassa 38,
seuraavalla sivulla, vielä selkeyden vuoksi.

MUUNTAJA

ULTRAÄÄNI -SENSORI
ALLAS TÄYTTYNYT SENSORIIN ASTI,
MITTAUSTULOS = 0

ALLAS TÄYTTYNYT N –korkeuteen,
MITTAUSTULOS = N

PINNAN KORKEUS N

ALLAS TYHJÄ,
MITTAUSTULOS = esim. 0,6 - 0,8 jne.

Kuva 38. Ultraääni -sensorin toiminta muuntaja-altaassa

Ultraääni -sensorin mittaustulosten purku pilottikohteen Sähköasema 1:sen kohdalla osoitti
samaa, kuin aikaisemmin jo todettiin: mittaustuloksia oli tullut paljon lyhyenä aikana ja osa
tuloksista ei suoraan olleet järkeen käypiä. Sähköasema 1:sen ultraääni -sensori mittasi
maksimiarvokseen 7,5 ja minimiarvokseen 0,2. Mittaustulosten pohjalta pilotin ajalle saatiin
keskiarvolliseksi tulokseksi 0,6. Maksimiarvo 7,5 ei ole järkeenkäypä siihen, mitä sensorin
toiminnalta oletettiin. Mittaustulokset annetaan metreinä ja tällöin muuntajan öljyallas olisi
ollut 7 metriä syvä. Kuvasta 38 voidaan nähdä muuntajan öljyaltaan olevan todellisuudessa
0,6 - 0,8 metriä syvä. Pilottikohteessa Sähköasema 2 mitattiin vastaavasti kuin
Sähköasemalla 1 maksimiarvoksi 7,5 ja minimiarvoksi 0,2. Keskiarvo tällä kohteella oli
kumminkin Sähköasemaa 1 alhaisempi eli 0,5. Näiden tulosten pohjalta voidaan päätellä,
että ultraääni -sensorin oletettu toiminta ei todellisuudessa vastaa oletusta tai sitten
mittaustuloksiin aiheutui häiriötä jostain muusta syystä. Muita syitä voisi mahdollisesti olla
öljyaltaassa olevat öljyn rippeet, jotka vääristäisivät ultraäänen mittaustulosta. Tämä
puolestaan tarkoittaisi sitä, että ultraäänisensori ei sovellu mittaustapaukseen, missä sitä
pyritään käyttämään. Kuvassa 39 esitetään pilotin ajalta ultraääni -sensorin mittaustulokset
molempien pilottikohteiden osalta päivittäisten mittaustulosten keksiarvona. Oranssilla
esitetään Sähköasema 1 ja mustalla Sähköasema 2.
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Kuva 39. Pilottikohteiden ultraääni -sensorin antamat mittaustulokset pilotin ajalle päivittäisen
keksiarvotuloksen pohjalta

Kuvasta 39 voitiin huomata, että pilottikohde Sähköasema 1 tuotti huomattavasti enemmän
mittausdataa ultraääni -sensorilla kuin pilottikohde Sähköasema 2. Sähköasema 2 tuotti
pelkästään kahtena päivänä pilottia, jotakin mittausdataa. Tiheä mittausväli Sähköasema
1:llä tarkoitti sitä, että mittaustuloksia tuli paljon päivän aikana. Se, että mittaustulokset
olivat arvoltaan myös suurempia kuin yksi, johti tilanteeseen, missä päiväkohtaiset
keskiarvot nousivat yli uskottavan tason. Sensorin mittausdatalta olisi voinut olettaa tasaista
viivaa, joka nousisi pikkuhiljaa ylöspäin, kunnes muuntamoallas pumpattaisiin.
Nousukulma olisi riippuvainen säästä, eli sateella tämän voisi olettaa nousevan jyrkemmin
samoin kuin silloin, kun lumet lähtevät sulamaan. Tällaista trendikäyrää ei kumminkaan
pilotin aikana suoritetuista mittauksista saanut koostettua.
Sähköasema 1:sen osalta tiedetään, että todellisuudessa muuntajan öljyallas tyhjennettiin
4.10.2019. Tätä voidaan tarkastella vielä erikseen pilotista saadun datan pohjalta.
Lähdettäessä haravoimaan mittausdataa lokakuun neljännen päivän läheltä, voidaan
huomata, että tiedonsiirrossa on tällöin koettu ongelmia. Lähin ennen 4.10.2019 suoritettu
mittaus on 12.9.2019 suoritettu mittaus ja lähin 4.10.2019 jälkeen suoritettu
mittaustapahtuma on päivältä 11.10.2019. Eli siis pilotista saadun datan perusteella ei päästä
täsmälliseen hetkeen, kun pumppaus on suoritettu. Kuvassa 40 esitetään 4.10.2019
ympäröivien mittaustapahtumien tiedot. Tästä voidaan huomata, että ennen 4.10.2019
mittausdata 12.0.2019 oli 1,5 suuruusluokkaa. Pumppausajankohta näkyy kuvassa tyhjänä
välinä. Tämän jälkeen seuraavat mittaustapahtumat saatiin 11.10.2019. Näissä näkyy suuri
piikki heti suhteellisen alussa, jolloin on saatu arvo 3,5. Tämän jälkeen arvo laskee
hetkellisesti ja nousee taas. Hetkellisellä laskun ajalla pienimmillään arvo on 0,2 luokkaa.
11.10.2019 suoritettujen mittaustapahtumien loppupäässä, mittausarvo alkaa tasaantua ja
laskee lopulta 0,7 pintaan.

98

Kuva 40. Ultraääni -sensorin mittaustulokset Sähköasema 1:llä muuntaja-altaan pumppauksen
läheisenä ajankohtana

Mitä siis kuvan 40 pohjalta voidaan päätellä, on se, että öljyaltaan pinnan korkeutta on vaikea
tulkita saadun mittausdatan pohjalta. Pumppauksen jälkeen itse pumppaustoiminnon
vaikutus muuntaja-altaan pinnan korkeuteen elää pitkään ja tasaantuu loppua kohden. Näin
ollen ultraääni -sensori ei toimi ollenkaan niin kuin on oletettu. Eli siis sensorin datan
hyödyntäminen edellyttää parempaa tuntemusta sensorin toiminnasta ja tämän pohjalta
trendien löytämistä mittausdatan tulkitsemisen avuksi.
Kuvasta 40 voidaan vielä huomata, että mittausväli ultraääni -sensorilla on tiettyinä
ajanhetkinä ollut erittäin tiheä. Muille sensoreille tyypillinen tunnin väleihin pohjautuva
lähetysväli on siis huomattavasti tiheämpi ultraääni -sensorilla. Sensori tuottaa mittausdataa
jopa puolen minuutin välein.
Pilottikohteessa Sähköasema 2 pilotoitu vesitunnistin -sensori toimii sillä periaatteella, että
mittausväliensä mukaisesti se tuottaa true/false tuloksia. Tällöin siis false -arvo saadaan, kun
sensori ei havaitse vettä tilassa, mihin se on sijoitettu. Kun vettä havaitaan, sensori välittää
arvon true. Sähköasema 2ssa sensoria pilotoitiin kaapelikellarissa. Pilotoinnin haasteena, oli
se, että pilotin aikana kaapelikellari ei missään vaiheessa tulvinut vedestä. Tämä oli tietenkin
hyvä asia, mutta pilotointimielessä asia tarkoittaa sitä, että pilottiajan tulisi olla pidempi tai
pilottikohteen alttiimpi kaapelikellarin tulvimisella, jotta sensorin toimivuus
käyttötapauksessa saataisiin varmistettua. Pilotin aikana sensori tuotti muutaman kerran
arvon true. Nämä arvot olivat kumminkin yksittäisiä tapauksia niin, että niiden jälkeen
mitattiin monta kertaa false -arvo. Sensorin mittausdatasta voitiin huomata myös se, että se
tuotti dataa tiuhaan tahtiin. Joskus mittaustapahtumia saatiin useampi saman sekunnin ajalla,
jolloin arvo esimerkiksi hetkellisesti saattoi saada true -arvon. Pilotin pohjalta ei siis voida
suoraan ottaa kantaa siihen, toimiko sensori halutusti vai ei.
Pilotista saadut opit
Alueverkon pilotti tuotti myös paljon oppeja siitä, mitä tulisi huomioida IoT -ratkaisuissa.
Tässä huomattavaa oli se, että katkoja koettiin enemmän ja pidempiaikaisina kuin mitä
jakeluverkon pilottikohteissa. Osasyy tälle voi olla se, että alueverkon pilotissa sensorit ja
tiedonsiirtoyksikkö sijaitsivat kauempana toisistaan kuin mitä jakeluverkon puolella. Toinen
vaikuttava asia voi olla sähkömagneettisten häiriöiden vaikutus sensoriratkaisuun.
Sähkömagneettisten häiriöiden määrä kasvaa sähköasemalla verrattuna jakelumuuntamoon,
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mikä vuorostaan oli jakeluverkon pilottikohde. Voidaan siis todeta, että sensoriratkaisuja on
hyvä tarkastella sähköasemaympäristössä kriittisemmin ja pyrkiä löytämään syyt pilotissa
koetuille vaikeuksille.
Alueverkon pilotissa kerätty data oli hyödyllistä etenkin ovikontakti -sensorin ja akkutilan
lämpötila -sensorin osalta. Ovikontakti -sensoreiden pohjalta pystyttiin tietämään
esimerkiksi se, milloin sähköasemalla on käyty. Tähän on nykyisellään myös menetelmät,
mutta sensorit mahdollistivat tämän tiedon jakamisen kevyesti muuallekin organisaatioon,
sillä nykyiset menetelmät ovat järjestelmäsidonnaisia ja tätä kautta rajoittavat tiedon jakoa.
Lämpötila -sensori puolestaan tarjosi parempaa ymmärrystä akkutilan lämpötilan vaihteluun
ja tätä kautta siihen, mikä vaikutus tällä on akkujen elinkaareen. Pilotin jatkamisella tässä
tarkoituksessa voitaisiin saada parempi ja oikea-aikaisempi malli luotua akkutarkastuksiin
ja akun vaihtoihin.
Ultraääni ja vesitunnistin -sensorin toiminta alueverkon pilotissa jäi vielä laajempaa
selvitystä vaille. Tämän toimintaa tulisi tarkastella vielä laajemmin. Pilotin aikana
kumminkin Sähköasema 1:sen kohdalla pystyttiin tunnistamaan tapaus, missä urakoitsijan
antama tieto muuntajan öljyaltaan pumppaamisesta ei vastannut todellisuutta. Ultraääni sensorin osalta voidaankin siis todeta, että tässä on potentiaalia, kunhan sen toiminta opitaan
ymmärtämään. Ultraääni -sensori voisi tämän jälkeen toimia indikaationa oikeaaikaisemmalle kunnossapidolle muuntaja-altaan pumppaamisen osalta. Vesitunnistin sensorin osalta on vielä suurempi työ tekemättä sen toiminnan oikeellisuuden todistamiseksi.
Vastaavasti kuin jakeluverkon pilotissakin datan saaminen heti omaan ympäristöön
analysointia varten korostui myös alueverkon pilotissa. Alueverkon pilotissa suuri määrä
mittausdataa jäi saamatta sen johdosta, että sensorit eivät välittäneet dataa. Tämä olisi
huomattu nopeammin, mikäli data olisi saatu mahdollisimman nopeasti omaan ympäristöön
analysoitavaksi. Tiettyjen sensoreiden toimintaan olisi myös tämän takia pystytty
syventymään nopeammin ja saamaan tarkempi ymmärrys toiminnasta.
7.3

Yhteenveto pilotista

Tehty pilotti oli kokonaisuudessaan erittäin opettavainen. Pilotin pohjalta voitiin tunnistaa
selkeitä kehityspisteitä, mihin tulisi vastaisuudessa kiinnittää huomioita erityisesti, jos
sensoriratkaisuja asennetaan laajemmalla mittakaavalla useampaan eri kohteeseen.
Ensimmäinen asia, mitä pilotin osalta huomattiin, liittyi asennukseen ja sen helppouteen.
Osa sensoreista saatiin asennettua helposti sijoittamalla nämä haluttuun paikkaan. Kaikissa
tapauksissa tämä ei edes edellyttänyt erillistä kiinnittämistä. Toisissa tapauksissa taas
asennuspaikan vaikea sijainti, kuten muuntajan öljyallas, ja tähän kohteen kiinnittäminen,
esimerkiksi betoniseinään, toivat mukanaan haasteita ja sensorin asennukseen kului tällöin
enemmän aikaa sekä materiaaleja. Toisena huomattiin, että testaamisen puute ja
konfiguraatiovirheet heijastuivat myös suoraan kustannuksiin. Pilotissa osaa käytetyistä
sensoriratkaisuista ei ollut kunnolla testattu ja verrattu siihen käyttötarkoitukseen, missä sitä
pilotissa haluttiin käyttää. Tällöin arvokasta aikaa pilotista kului konfiguraatioiden
muuttamiseen paremmin käyttötarkoitusta vastaaviksi. Tämä tarkoitti osaltaan sitä, että
kohteessa tuli käydä useampaan otteeseen IoT -ratkaisun toimittajan kanssa, joka voidaan
laskeakin suoraan kolmanneksi kustannuksiin vaikuttavaksi asiaksi.
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Kun pilotissa päästiin analysoimaan saatua dataa, huomattiin ensi alkuun tiedonsiirron
yhteydessä, että sensorit tulisi määritellä yhdenmukaisen nimeämiskäytännön pohjalta
(esimerkiksi temperature, lampotila). Toinen huomio, mitä tehtiin, liittyy siihen mitä
aikaleiman muotoa käytetään. Tämän pilotin kohteiden aikaleimat tulivat Unix -muodossa
ja jotta aineistoa saatiin analysoitua järkevästi ja verrattua muihin tietoihin, mitä
pilottikohteesta oli, tuli nämä aikaleimat muuntaa UTC -muotoon. Kolmas huomio, mikä
tehtiin, oli se, että mittausaikavälit tai laukaisimet mittauksen suorittamiseen olisi hyvä
miettiä etukäteen etenkin silloin, kun konfiguraatioiden muuttaminen etänä ei ole
mahdollista. Etenkin liian harvat mittausvälit tarkoittavat sitä, että oleellista tietoa voidaan
menettää. Neljäs huomio, mikä tehtiin, liittyy myös osaltaan mittausaikaväleihin ja
laukaisimiin mittaustoimen tekemiseksi. Tästä huomattiin, että sensoreiden, joiden toiminta
linkittyy toisiinsa, tulisi toimia samojen mittausvälien tai laukaisimien pohjalta. Viidentenä
huomattiin, että saapuvasta datasta on pystyttävä tunnistamaan sensoreiden toimintaan
liittyvät virheet. Pilotin aikana osa sensoreista ei toiminut niin kuin pitäisi ja tällöin ne
jättivät toimittamatta dataa. Saapuva data näytti tällöin vastaavalta kuin viimeisen
mittausajankohdan tiedot toimittajan tuottamassa näkymässä. Tämä vuorostaan johti vääriin
päätelmiin sensoreiden toiminnan osalta silloin, kun toimittajan tuottamassa näkymässä
tarkasteltiin päiväkohtaisia tuloksia, joka vuorostaan oli oletusnäkymä toimittajan
tuottamassa näkymässä. Kuudentena havaintona voidaankin pitää sitä, että virhetilanteiden
havainnointi on edellytys siihen, että syötteitä mittaustiedon pohjalta voidaan tehdä.
Syötteillä tarkoitetaan tässä sitä, että esimerkiksi urakoitsijalle lähtee työpyyntö ovikontakti
-sensorin auki -mittaustuloksen pohjalta oven kiinni sulkemiseen suoraan ilman käyttäjän
välillistä toimintaa. Mikäli saapuvasta datasta ei tunnisteta virhetilanteita, lähetetään näissä
tilanteissa turhaan maastoon henkilö tarkastamaan tilannetta synnyttäen näin ollen myös
turhia lisäkustannuksia. Edellisten havaintojen pohjalta voidaankin kiteyttää viimeinen
havainto, mitä datan pohjalta tehtiin: data on kokonaisuudessaan saatava mahdollisimman
nopeasti tilaajalle analysoitavaksi. Perusteluina tähän on se, että vaikkakin toimittajat
saattavat tarjota erillisiä käyttöliittymiä ja analyysejä, eivät nämä välttämättä vastaa
analysointitarvetta ja näiden muuttaminen vie paljon aikaa sekä synnyttää lähtökohtaisesti
aina lisäkustannuksia. Toimittajan tulisi siis olla erittäin perehtynyt tilaajan toimialaan ja
tarpeisiin, jotta toimittajan näkemykseen voitaisiin suoraa puhtaasti luottaa. Tämän lisäksi
datan kokonaisuudessa saamista puoltaa se, että jos tätä halutaan lähteä rikastamaan muista
lähteistä saatavalla datalla, on tämä järkevintä tehdä siinä ympäristössä, missä tähän dataan
on jo pääsy. Muutoin väliin tarvitaan lisää integraatioita ja tietoturvaratkaisua tulee
tarkastella uudelleen IoT -ratkaisun osalta.
Pilotin pohjalta nähtiin tarpeelliseksi varmistaa aina ennen sensorihankintaa kyseisen
sensorin mittaustarkkuus ja kalibrointi. Tämä siksi, että sensorin tuottaman mittausdatan
oikeellisuudesta saataisiin varmuus ja jotta eri valmistajien sensoreiden mittaustulokset
olisivat keskenään luotettavasti vertailtavissa. Hankittavasta sensorista tulisi myös etukäteen
varmistaa se, miten sen tietoturvaa päivitetään, jos ja kun siihen on tarve. Pilotin pohjalta
huomattiin myös, että se käyttötarkoitus, mihin sensori on suunniteltu, on hyvä testata
ennakkoon yksittäisellä sensorilla. Tämä on tärkeää etenkin, jos sensori -ratkaisu on
suunniteltu asennettavaksi useisiin kohteisiin. Tämän lisäksi sensoriratkaisuja hankittaessa
tulee varmistua siitä, että kyseinen ratkaisu toimii myös sähkönjakeluverkon läheisyydessä.
Pilotin pohjalta voitiin todeta selkeäksi hyödyksi, mitä sensori -ratkaisuisista saatiin,
ajantasaisempi tieto kohteen tilasta. Maastosta saatiin useamman kerran päivässä tieto
mitatuista asioista ilman, että tietoja piti paikan päällä käydä keräämässä. Tämän lisäksi
sensorit mahdollistivat myös valvonnan urakoitsijan tekemiseen eli tiedettiin paremmin,
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milloin paikan päällä ollaan tai oli käyty. Saadun mittausdatan pohjalta pystyttiin
tunnistamaan potentiaalisia syitä tiettyihin vikoihin, mitä tietyn tyyppisissä kohteissa on
havaittu. Mittausdata tulee toimimaan apuna vian syyn, ilmenemisen ja syntytavan
tunnistamisessa.
Kuvassa 41, seuraavalla sivulla, esitettään tiivistäen pilotin pohjalta tehdyt havainnot. Tähän
on koostettu edellä esitetty havainnot asiakokonaisuuksittain. Kuvasta 41 voidaan myös
nähdä riippuvuudet eri havaittujen asioiden välillä. Esimerkiksi asennuksen helppouden
edellytys on, että ratkaisu soveltuu sähköverkkoon ja tämän edellytys on vuorostaan se, että
sensoriratkaisu todistetusti vastaa haluttuun käyttötarkoitukseen. Vuorostaan asennuksen ja
sen helppouteen vaikuttaa myös datan käsittely ja se, että tässä pyritään minimoimaan
työpanos, joka täytyy tehdä, jotta hyöty datasta saadaan irti.

Kuva 41. Pilotista tehdyt havainnot ja näiden väliset riippuvuussuhteet

Pilotista voidaan koostaa vielä opitut opit vaatimuksiksi ja suosituksiksi, mitä voidaan
hyödyntää, kun IoT -ratkaisun hankkimista harkitaan. Pilotin pohjalta pystyttiin
tunnistamaan teknisiä vaatimuksia, mitä itse sensorille voitiin pilotin pohjalta asettaa. Näitä
oli esimerkiksi se, että asennustapa pitää olla helppo ja etäpäivitysmahdollisuus
sensoriratkaisuun olisi hyvä löytyä muun muassa konfiguraatioiden muuttamiseksi. Datan
käsittelyn pohjalta voitiin myös tehdä havaintoja siitä, mitä tulisi huomioida IoT -ratkaisun
hankinnassa. Täällä korostui etenkin se, että data tulisi saada mahdollisimman nopeasti
asiakkaan omaan ympäristöön ja kaikki ylimääräinen työ datan käsittelyn osalta tulisi saada
minimoitua. Yleisimpinä vaatimuksina, mitä IoT -ratkaisun hankinnalle voidaan pilotin
pohjalta nostaa, on toimittajavalinnan tärkeys eli kumppani, jonka kanssa ratkaisua
lähdetään toteuttamaan, tulee olla sellainen, jolla on tarvittavat resurssit käytössä. Toisena
yleisenä asiana voidaan nostaa vielä se, että pilotissa huomattiin pilotoinnin tärkeys eli
sensoriratkaisu on hyvä pilotoida aina ensiksi pienemmällä joukolla kohteita ennen kuin sitä
skaalataan koskemaan useampaa kohdetta. Kuvassa 42, seuraavalla sivulla, vedetään vielä
yhteen pilotin pohjalta esiin nousseet vaatimukset ja suositukset IoT -ratkaisulle.
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Kuva 42. Pilotin pohjalta huomatut vaatimukset ja suositukset IoT -ratkaisua harkittaessa
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8. IOT TEKNOLOGIAN
KUNNOSSAPIDOSSA

HYÖDYNTÄMINEN

SÄHKÖNJAKELUVERKON

Seuraavaksi työssä esitetään koostetusti kaikki tärkeimmät vaatimukset ja suositukset, mitä
työn aikana kerättiin IoT -ratkaisulle. Tämän jälkeen esitellään käytäntömalli, millä IoT ratkaisun hankintaa tulisi lähestyä ja skaalautuvuus malli sille, miten IoT -ratkaisut olisivat
järkevintä käyttöönottaa. Tämän jälkeen käsitellään vielä tulevaisuuden näkökulmia IoT ratkaisuille. Viimeisenä esitetään pilotin pohjalta suositellut jatkotoimet pilotoiduille IoT ratkaisuille.
8.1

Työn pohjalta havaitut vaatimukset ja suositukset IoT -ratkaisulle

Määrittäessä vaatimuksia IoT sensorille, on hyvä ottaa mallia kappaleessa 3.2 Tietoturva,
esitettyyn malliin ja ensi alkuun määrittää, mitä varten IoT -ratkaisua tarvitaan sekä ketä
ratkaisu palvelee. Tästä jatkaen tulee määrittää vaadittu tietoturvan taso eli mitä vaaditaan
sensoriratkaisulta, jotta se täyttää tarvittavalla tasolla myös siltä vaaditun tietoturvan.
Tietoturvaa ei tässä kohdin tule tarkastella vain yksittäisen sensorin tasolla vaan, jos
esimerkiksi kohteessa, mihin sensori asennetaan, on jo tai siihen on suunnitteillaan
asennettavaksi muita sensoreita, tulee sensorin tietoturvaa tarkastella kokonaisratkaisun
osalta. Tällöin siis on arvioita, mitä tietoa saadaan, jos esimerkiksi kaikki kyseisen kohteen
sensorit hakkeroidaan.
Tämän jälkeen sensoriratkaisulle on hyvä määrittää tavoite-elinkaari. Elinkaaresta on hyvä
olla selvillä tavoitetaso, jotta esimerkiksi voidaan suorittaa kannattavuuslaskenta sille, mitä
hyötyjä sensoriratkaisulla voidaan saavuttaa verrattuna nykyisiin toimintamalleihin.
Elinkaariajattelun jälkeen tulee palata IoT -sensorin määrityksiin. Kun käyttötapaukset on
määritelty, voidaan näiden pohjalta määrittää ensimmäinen arvio siitä, mikä sensorin
keräämälle tiedolle vaadittaisiin lähetysväliksi. Lähetysväli määräytyy pitkälti sensorin ja
sen käyttötapauksen pohjalta. Joiltakin sensoreilta vaaditaan tiheää lähetysväliä, toisilta
harvaa ja joiltakin voidaan vaatia tiedon lähetystä vasta, kun jokin määritetty tapahtumaketju
tapahtuu. Vaadittu lähetysväli tulee alustavasti tunnistaa ja tarkentaa tarvittaessa.
Kumminkin käsitys siitä, mikä on pienin sallittu mittausväli, pitäisi pystyä tunnistamaan jo
heti alussa. Tämä voi osaltaan myös esimerkiksi vaikuttaa tiedonsiirtokustannuksiin, joten
kannattavuuslaskennan näkökulmasta asia on hyvä pystyä tunnistamaan jo heti alussa, jotta
kannattavuuslaskennan pohjalta voidaan todentaa, onko mahdollista edes löytää
kustannustehokasta ratkaisua, mikä toimii halutulla mittausaikavälillä. Tämä toimii osaltaan
myös ohjaavana tekijänä sensoriratkaisun valinnassa.
Mittausväliin linkittyy tarve sille, että sensorilla on kohteeseen asennettuna tarvittavalla
tasolla oleva kuuluvuus tiedonsiirron mahdollistamiseksi. Tämä on hyvä selvittää jo ennen
kuin IoT -ratkaisua ollaan hankkimassa etenkin silloin, kun asennuskohde sijaitsee
sellaisessa paikkaa, missä tiedetään, että kuuluvuuden kanssa voi olla haasteita. Mikäli
tarvittavaa kuuluvuutta IoT -ratkaisulle ei pystytä takaamaan, voi lopputuloksena olla se,
että osa mittausdatasta menetetään ja tiedonsiirrossa koetaan suuriakin katkoja. Tämä
vuorostaan vaikeuttaa mittausdatan pohjalta päätelmien tekemistä, kun otanta, mikä pohjalta
päätelmiä tehdään, suppenee.
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Seuraava tärkeä vaatimus, mitä IoT -sensoreilta tulee tarkastella, on sensorin tekniselle
toiminnalle asetettu elinikäodote. Osa kaupallisista sensoreista pohjautuu esimerkiksi
akkuihin ja paristoihin. Näille asetetaan tämän pohjalta oma elinikäodote, joka tulee
huomioida. Akkujen ja paristojen vaihto uusiin on osaltaan kunnossapitotyö, mikä tässä
tapauksessa täytyy suorittaa sensorille paikan päällä maastossa ja tämä itsessään synnyttää
kustannuksia. Pariston ja akun elinikäodote ei kumminkaan ole sama asia kuin se, mikä
elinikäodote tarjotaan itse sensorille. Näin ollen näitä molempia tulee verrata määriteltyyn
tavoite-elinkaareen. Tämän jälkeen tulee punnita sitä, miten virtalähteen (akut, paristot) sekä
mahdollisesti koko sensoriratkaisun vaihto vaikuttaa toteutuksen kannattavuuteen. Syntyykö
näiden takia mahdollisesti lisätyötä, mikä ajaa koko ratkaisun kannattavuutta alaspäin.
Paristojen ja akkujen vaihdon pohjalta päästäänkin toiseen tärkeään näkökulmaan IoT sensoreiden vaatimusten määrittämisen näkökulmasta. Tässä työssä on tarkasteltu IoT
sensoreita siitä näkökulmasta, että niiden avulla voitaisiin mahdollisesi korvata maastossa
tehtävää työtä komponentin kunnon ajantasaisemman näkyvyyden pohjalta. Mikäli
kumminkin sensoriratkaisuun liittyy vaadittuja kunnossapitotöitä esimerkiksi, vaikka
juurikin paristojen ja akun vaihdon suhteen, synnyttävät nämä tarvetta maastokäynnille ja
tämä vuorostaan kustannuksia. Jos sensoreiden toiminta edellyttää maastokäyntiä päädytään
siihen kysymykseen, että miksi pääkohdetta, jossa sensorit ovat kiinni, ei samalla kertaa
tarkastettaisiin. Tämä vuorostaan syö sensoriratkaisun kannattavuutta kustannuslaskennan
näkökulmasta ja johtaa malliin, missä kohteessa käynnille on periaatteessa taas uusi syy,
joka pohjautuu omiin aikaväleihin tarkoittaen sitä, että kohteessa käyntiä ei välttämättä
pystytä järkevöittämään aikataulullisessa mielessä muihin kunnossapitotöihin nähden. IoT ratkaisua valittaessa tulee siis myös tämä puoli puntaroida kannattavuuden näkökulmasta.
Paristojen ja akkujen uusimistarve tuo tämän lisäksi mukanaan vielä kolmannen
tarkastelukulman. Tämä näkökulma pohjautuu osalta myös siihen, mikä on määritetty
sensoriratkaisun käyttötarkoitukseksi. Tarve pariston tai akun vaihtoon sekä määritetty
käyttötarkoitus sensoriratkaisulle voivat vaikuttaa siihen, mikä on toimintamalli, kun
esimerkiksi paristosta loppuu virta. Jos käyttötarkoitus sisältää vaikean asennuskohteen,
esimerkiksi alueverkon ilmajohdon ukkosjohtimiin lumikuorman seuraamista varten
asennettu sensori, tulee sensoriratkaisun elinkaareen suhtautua sen kautta, onko paristojen
vaihto edes mahdollista vai tulisiko näissä tapauksissa asentaa uusi sensori vanhan tilalle.
Tämä lyhentää sensoriratkaisun elinkaariodotteen pariston tai akun elinkaariodotteen tasolle.
Kustannuslaskentamielessä tämä myös tarkoittaa sitä, että kannattavuuslaskentaan tulee
ottaa huomioon se, että sensoriratkaisu joudutaan kokonaisuudessaan vaihtamaan tietyin
väliajoin. Tiettyjä kevennyksiä tähän löytyy sen pohjalta, minkä tyyppinen IoT sensoriratkaisu valitaan eli joissakin tapauksissa pelkkä sensorien vaihto riittää, jolloin
voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa tiedonsiirtoyksikköä uusilla sensoreilla. Joissakin
tapauksissa vuorostaan IoT sensori itsessään sisältää tiedonsiirtoyksikön, jolloin sensorin
uusinta tarkoittaa periaatteessa koko ratkaisun uusintaa.
Varsinkin, kun sensoriratkaisuja hankitaan tai on hankittu useammalta eri toimittajalta, tulee
sensoriratkaisun vaatimuksissa kiinnittää huomiota mittaustarkkuuteen. Jotta eri toimittajien
sensoriratkaisujen mittaama data on vertailukelpoista keskenään, tulee olla tieto sensorin
mittaustarkkuudesta ja kalibroinnista. Tämä on edellytys esimerkiksi sille, jos aiotaan tehdä
laajempia elinkaareen vaikuttavia selvityksiä kohteen kunnosta mittausdatan pohjalta.
Lisäksi sensoriratkaisun mittaustarkkuudesta on hyvä varmistua jo heti alkuun. Tämä tieto
voi esimerkiksi paljastaa sen, soveltuuko kyseisen sensori ensi alkuunkaan siihen
määritettyyn käyttötarkoitukseen, mitä siltä haetaan.

105

Kannattavuuslaskenta osoitti osaltaan sen, että IoT -ratkaisun kannattavuus on sitä
helpommin todennettavissa, mitä vähemmän kustannuksia sen ylläpidosta syntyy. Tämä
tarkoittaa sitä, että IoT -sensoreilta voidaan pitkälti odottaa huoltovapautta, jotta ne ovat
kannattavuuslaskennan näkökulmasta järkevä ratkaisu. Tiedonsiirtokustannukset olivat
toinen asia kannattavuuslaskennan näkökulmasta, mikä tulisi pystyä hillitsemään jollakin
tavalla etenkin, kun tarkastellaan kohteen koko elinkaaren ajalle muodostuvia kustannuksia.
Tällöin on aiheellista tarkastella kriittisesti tiedonsiirtokustannusten vaikutusta
pidempiaikaisen tarkastelun pohjalta ja tarvittaessa punnita sitä ratkaisua, onko oman
tiedonsiirtoyhteyden rakentaminen (kuten jo nyt on tehty kaukokäytön ja sähkömittaridatan
osalta) kannattavampaa kuin
olemassa olevien ratkaisuiden käyttäminen.
Kannattavuuslaskennan pohjalta on oleellista myös pystyä todentamaan laajemman
skaalausmallinsa mukainen kannattavuus eli se näkymä, että jos IoT -ratkaisua laajennetaan
useammalle kohteelle, säilyttääkö se yhä kannattavuutensa.
Datan siirron ja käsittelyn näkökulmasta voidaan IoT -ratkaisulle nostaa suositukseksi se,
että sensoreiden tuottama mittausdata saataisiin mahdollisimman nopeasti asiakkaan omaan
ympäristöön. Toteutustapa myös sille, että tämä saadaan siirrettyä asiakkaan ympäristöön ja
pystytään siellä sitten käsittelemään muun mahdollisien sensoridatan kanssa yhteisellä
mallilla, edellyttää myös sitä, ettei mittausdatalle jouduta tekemään monimutkaisia
muutoksia tiedonsiirron yhteydessä.
Pilotin pohjalta voidaan vielä nostaa muutama vaatimus ja suositus, mitä todettiin osana
pilottia. Näistä vielä mainitsemattomia on se, että sensoreiden etäpäivitysmahdollisuus olisi
hyvä löytyä lisätyön minimoimiseksi ja paremman tietoturvan takaamiseksi. Pilotti osaltaan
myös todisti, että kaikki IoT -ratkaisut ovat hyvä ensiksi koe ponnistaa rajatummalla joukolla
kohteita, jotta niiden käyttötarkoitus saadaan todennettua käytännössä ja samalla tunnistettua
mahdolliset kipupisteet tuotantokäyttöä ajateltaessa.
Mikäli IoT -ratkaisun toteutuksessa valitaan mukaan joku kumppani, tulee kumppanilla olla
tarvittava määrä aikaa ja resursseja käytettäväksi ratkaisun pystyttämiseen ja ylläpitoon.
Muutoinkin, mikäli päädytään kumppanipohjaiseen malliin, tulee heti sopimusvaiheessa
tarkistaa, että suunnitellulle ratkaisulle saadaan tuki koko sen suunnitellun elinkaaren ajaksi.
Lisäksi tulee olla tarkkaan määritettynä, minkä tyyppistä palvelua ollaan ostamassa ja mitä
se sisältää, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä, kuten lisäkustannuksilta myöhemmässä
vaiheessa. On tärkeää, että toimittajan kanssa tehdään selväksi datan omistajuus ja mikäli
toimittaja saa käyttää myös omassa toiminnassaan sensoreiden tuottamaa mittausdataa, on
tämä huomioitava sopimusvaiheessa molempia tyydyttävällä tasolla.
Viimeisenä vaatimuksena sensoriratkaisulle voidaan pitää sitä, että hankittavan
sensoriratkaisun ei tule olla liian rajoittava ja sitova. IoT -sensoreiden osalta selkeää on se,
että kehitys on tällä hetkellä vasta alkutekijöissä. Niinpä siis nyt rakennettavan mallin ei tule
olla liian raskas ja sitova vaan kaikki sensorit, mitä mahdollisesti hankitaan, tulee olla
sellaisia, että ne mahdollistavat IoT -mallin jatkuvan kehittämisen.
Kuvassa 43, seuraavalla sivulla, esitettään kootusti kaikki tärkeimmäksi koetut työn aikana
kerätyt vaatimukset ja suositukset IoT -ratkaisuille. Tähän on jaoteltu se, mitä kautta
vaatimus tai suositus on esiin noussut. Mikäli vaatimus tai suositus on havaittu useammassa
eri kohtaa, on siihen vedetty nuoli osoittamaan yhteyttä myös toisen näkökulman kautta
havaittuna.
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Toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja suositukset
Vastaa käyttötarkoitusta
Vastaa tavoite-elinkaarta
Teknisenratkaisun elinikäodote
Mahdollinen pariston/akun elinikäodote
Vastaa tiedonvälitysnopeudelta haluttua
Mittausaikaväli
Kuuluvuus
Soveltuu sähköverkon läheisyyteen
Käyttötarkoituksen vaatiessa soveltuu ulkokäyttöön
Suomen olosuhteet: kestää pakkasta, jatkuva
kosteus, suuret vuorokauden aikaiset
lämpötilavaihtelut, (vesi jäätyy ja sulaa)
Käyttötarkoituksen vaatiessa käytettävissä ilman kiinteää sähköä
Vastaa haluttua tasoa huoltovapauden osalta
Asennettavissa sähköverkon komponentteihin ja niiden rakenteisiin
Koko (soveltuu myös olemassa oleviin kohteisiin)
Asennustapa (helppo ja luotettava)
Mittaustarkkuus

Datan siirto- ja käsittelymallin mukaiset vaatimukset ja suositukset
Sensoreiden tuottama mittausdata on saatavissa asiakkaan omaan
ympäristöön
IoT –ratkaisu on mahdollista liittää osaksi olemassa olevaa ympäristöä
Eduksi katsotaan helppo integrointi osaksi
ympäristöä

Kustannuslaskennan kautta määritetyt vaatimukset ja suositukset
IoT –ratkaisulle on todennettavissa kannattavuuslaskennan
näkökulmasta potentiaalia
Potentiaalin pohjalta voidaan toteuttaa tarvittava skaalausmalli
Pilotointi on kustannustehokasta
Ratkaisu skaalattavissa isommalle massalle
kannattavasti

Pilotin kautta havaitut vaatimukset ja suositukset
Tekniset vaatimukset sensorille
Etäpäivityksen mahdollisuus
Kumppanin valinnan tärkeys, mikäli kumppaniin päädytään
Etenkin uusien asioiden pilotointiin varattu
tarvittavat resurssit molemmin puolin
Pilotoinnin tärkeys ennen kuin ratkaisu skaalataan isommalle massalle
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Kuva 43. Työn aikana kerätyt vaatimukset ja suositukset IoT -ratkaisua harkittaessa

8.2

Toimintatapamalli IoT -ratkaisuiden hankkimiseen

Työn pohjalta voidaan koostaa toimintatapamalli sille, miten IoT -ratkaisuiden hankintaa
tulisi lähestyä, niin että samalla saadaan varmistettua, että ratkaisulle asetetut vaatimukset ja
tavoitteet täyttyvät kustannustehokkaasti.
Ensimmäinen vaihe: Käyttötarve ja sen määrittäminen
Ensimmäinen vaihe IoT -ratkaisun hankkimisessa on käyttötarpeen tunnistaminen ja
määrittäminen. Tämän pohjalta saadaan reunaehdot IoT -sensoriratkaisulle ja lähtötiedon
kannattavuuslaskennan tekemiselle. Käyttötarpeen määrittämisessä on hyvä huomioida,
mitä tietoa sensorilta halutaan, mikä lähetysväli on minimiväli, jolla käyttötarve saadaan
katettua, kuinka pitkäksi aikaa sensoriratkaisu tarvitaan (elinkaariodote) ja ketkä sensoreilta
saatavaa mittausdataa hyödyntäisi. Tässä kohtaa on hyvä myös määrittää muut rajoitteet,
mitkä tulevat vaikuttamaan IoT -ratkaisuun. Näitä rajoitteita voi tulla muun muassa
tietoturvasta ja jos on jo olemassa IoT ratkaisuita varten jokin datan tallennusympäristö,
tämän ympäristön pohjalta.
Tässä vaiheessa tulee myös määrittää ne riskit, mitä asialle nähdään. Mahdollisten
tiedonsiirtokatkojen vaikutus toimintaan tulee arvioida kriittisesti. Samalla tulee tunnistaa
sallittu taso sille, ettei sensorit tuota hetkeen mittausdataa.
Ensimmäisessä vaiheessa tulee myös tehdä skaalautumismalli suunnitellulle IoT ratkaisulle. Tämä malli pitää sisällään suunnitelman siitä, miten kyseistä IoT -ratkaisua
otetaan käyttöön ja laajennetaan, kun se on päätetty hankkia.
Toinen vaihe: Markkinoilta vaatimukset täyttävän sensorin löytäminen
Seuraava vaihe on kartoittaa, löytyykö markkinoilta sellainen sensori, joka vastaa
määritettyyn käyttötarpeeseen ja jolle mahdolliset muut määritysten yhteydessä tehdyt
rajoitteet eivät ole ongelma. Sensorin tulee täyttää myös ne yleiset vaatimukset, mitä
sensoriratkaisuille on yrityksen sisällä määritetty. Tässä työssä määritettiin vaatimuksia ja
suosituksia IoT -ratkaisulle ja näistä tärkeimmät on esitetty kuvassa 41. Näistä markkinoilta
löytyvän sensoriratkaisun tulisi täyttää toimintaympäristön, pilotin sekä datan siirto- ja
käsittelymallin mukaiset vaatimukset sekä suositukset.
Tässä vaiheessa tulee myös tarkastella se, ostetaanko sensorit suoraan sensoreiden
toimittajalta, erillisen kumppanin kautta vai niin, että sensorit hankitaan itse, mutta IoT ratkaisuun otetaan erillinen toimittaja kumppaniksi. Tämä päätös tulee tehdä kriittisesti ja
punnita tarkkaan sitä, mitä lisähyötyä, sillä saadaan, että mukana on erillinen kumppani IoT
-ratkaisulle. Toisaalta tulee punnita myös sitä, menetetäänkö jotakin, jos erillistä kumppania
ei ole.
Kolmas vaihe:
todentaminen

Kannattavuuslaskennan

kautta

ratkaisun

kannattavuuden
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Kolmannessa vaiheessa tulee suorittaa kannattavuuslaskenta suunnitellulle IoT -ratkaisulle.
Laskenta tulee tehdä niin pilotin näkökulmasta kuin sitten siitä näkökulmasta, mikä on
lopullinen tavoitetila IoT -ratkaisun kanssa eli kuinka kattavaan osaan sähkönjakeluverkkoa
se on tulossa.
Kannattavuuslaskenta tulee tehdä sille ajalle, mikä on määritelty IoT -ratkaisun
elinkaariodotteeksi. Tässä on hyvä huomata se, että elinkaariodote, mihin
kannattavuuslaskentaa verrataan ei ole sensoriratkaisun elinkaariodote vaan alkuperäiselle
tarpeelle määritetty aika siitä, kuinka pitkäksi aikaa sensoriratkaisu tarvitaan. Tässä
vaiheessa on myös hyvä lähteä kartoittamaan skaalautumismallia kannattavuuslaskennan
näkökulmasta IoT -ratkaisulle sekä todentaa kannattavuuslaskennan näkökulmasta
kannattavuus koko skaalautumismallia vasten.
Neljäs vaihe: Ratkaisun pilotointi
Ratkaisun pilotointi on erittäin suositeltavaa. Tällöin suunniteltu IoT -ratkaisu tulisi asentaa
aluksi rajatummalle kohdejoukolle. Näin saadaan todennettua se, että ratkaisu
todellisuudessa täyttää määritetyn käyttötapauksen määritetyillä ehdoilla. Rajatumpi
pilottikohdejoukko auttaa siinä, että sensoreiden tuottamaa mittausdataa saadaan purettua ja
mahdolliset ongelmatapaukset ratkaisuun liittyen voidaan tunnistaa mittausdatan
kokonaismassasta. Pilotin tärkeys korostuu etenkin silloin, kun pilotoidaan kokonaan uutta
IoT -ratkaisua ja niin, ettei käytettävien sensoreiden soveltuvuudesta käyttötapaukseen ole
täyttä varmuutta.
Pilotointivaiheessa on hyvä myös tiedostaa se, että tästä vaiheesta ei tarvitse jatkaa
eteenpäin, jos todetaan että IoT -ratkaisu ei tule täyttämään sille asetettuja määrityksiä.
Pilotoinnin tarkoituksena on pystyä todistamaan, että malli toimii niin kuin pitääkin. Jos näin
ei käy, on IoT -ratkaisu parempi hylätä tässä vaiheessa tai siirtää jatkokehitettäväksi sen
sijaan, että lähtisi laajentamaan sitä vielä suuremmalle joukolle kohteita.
Viidennessä vaihe: Skaalautumismallin mukainen käyttöönotto - tuotantokäyttö
Viidennessä vaiheessa lähdetään toteuttamaan skaalautumismallin mukaista suunnitelmaa
IoT -ratkaisun laajentamisesta. Tarpeen tullen IoT -ratkaisua voidaan mukauttaa sitä
mukaan, kun havaitaan ongelmia/parannettavaa alkuperäisessä ratkaisussa.
Kuudes vaihe: Elinkaariodote saavutettu
Viidennen vaiheen jälkeen on olemassa vielä viimeinen vaihe eli se vaihe, kun määritetty
elinkaariodote IoT -ratkaisulle on saavutettu. Elinkaariodotteella tarkoitetaan tässäkin
kohtaa alkuperäisen määrityksen mukaista odotetta siitä, kuinka pitkäksi aikaa IoT -ratkaisu
tarvitaan eli kyseessä ei siis ole sensorin tai virtalähteen elinikäodote. Kun elinkaariodote
IoT -ratkaisulle on saavutettu, IoT -ratkaisu on tullut elinkaarensa päähän ja siitä voidaan
luopua. Tässä yhteydessä tulee myös tehdä tarvittavat kirjaukset IoT -sensoriympäristöön
siitä, ettei kyseisen IoT -ratkaisun sensorit ole enää aktiivisia. Tapauksesta riippuen
maastossa olevat sensorit voidaan käydä purkamassa ja uudelleen käyttää jossakin muualla.
8.3

Skaalautuvuus malli IoT -ratkaisuiden yleistämiseen sähkönjakeluverkossa
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Seuraavassa käydään läpi skaalautuvuusmalli, jonka avulla eri IoT -ratkaisuiden
laajentamista olisi hyvä tarkastella. Skaalautuvuusmallista voidaan todeta, että tämä tulisi
olla olemassa koko IoT -ratkaisun elinkaaren ajan. Tämän lisäksi nostetaan esiin muita
tärkeitä asioita, joiden tulisi olla yhteydessä luotuun skaalautumismalliin.
Skaalausmalli
Alustava skaalautumismalli tulee laatia jo siinä vaiheessa, kun tehdään määrityksiä IoT ratkaisulle. Alustava skaalausmalli toimii myös kannattavuuslaskennassa taustamateriaalina
ja skaalautuvuusmallia tulee mukauttaa myös sen mukaan, mitä tuloksia
kannattavuuslaskennan kautta saadaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi sensoreiden
määrähankinnan alennuskerroin voi osaltaan ohjata sitä, millä mallilla IoT -ratkaisua on
järkevintä skaalata.
Myös sensorin käyttötapaus määrittää osaltaan skaalautuvuusmallia. Mikäli esimerkiksi
käyttötarkoitus liittyy akuutin ongelman selvittämiseen, on myös selkeää, että
skaalautuvuusmallin tulee laajentua nopeammin koskemaan määritettyä kohdejoukkoa. Kun
taas sensorin käyttötarkoituksella on tarkoitus tarjota ratkaisua johonkin ongelmaan, mihin
suoraa ratkaisua ei ole ja sensorin toimivuus tässä käyttötapauksessa on epävarmempaa,
tulee skaalautuvuusmallin olla vuorostaan harkitumpi.
On myös hyvä käsittää, että vaikka skaalautumismalli käsitteleekin aluksi IoT -ratkaisun
laajentamista, on IoT -ratkaisun elinkaaren päätyttäessä palattava samaan malliin. Tällöin
skaalautuvuusmalli koskeekin IoT -ratkaisun supistamista eli sitä mukaan, kun ratkaisu
saavuttaa elinkaarensa lopun, tulee myös skaalautuvuusmallin kautta hallita näiden
ratkaisuiden poistaminen niin maastosta kuin merkitä järjestelmäänkin tieto siitä, ettei
ratkaisut enää ole käytössä.
Pilotti osana skaalautuvuusmallia
Kuten aikaisemmin mainittiin kaikki IoT -ratkaisut ovat hyvä ensiksi koe ponnistaa pilotin
kautta. Pilotin etuina on ketterä kehittäminen ja yleensä suhteellisen nopea käyttöönotto.
Kumminkin, kun tästä lähdetään ratkaisua laajentamaan, on hyvä tunnistaa myös se, että
pilotin aikana ei välttämättä ole tehty kaikkea sitä työtä, mikä tulee tehdä siinä vaiheessa,
kun siirrytään ns. tuotantokäyttöön eli lähdetään laajentamaan IoT -ratkaisua useammalle
kohteelle.
Tarvittavat toimet laajentamiselle
Jo hyvissä ajoin pilotin aikana on hyvä tarkastella, missä kohtiin pilottia on voitu oikaista
verrattuna siihen, miltä tuotantoratkaisun tulisi näyttää. Pilotin aikana voidaan tehdä tiettyjä
kevennyksiä IoT -ratkaisuun, mitä vuorostaan tuotantokäytössä ei tehtäisi. Näitä voi
esimerkiksi olla se, että pilotointivaiheessa IoT -ratkaisua ei suoraan liitetä asiakkaan omaan
IoT -ympäristöön. Nämä kohdat, missä mallia on kevennetty verrattuna tuotannon vaatimaan
malliin nähden, on hyvä huomioida heti alusta asti. Jo pilotin aikana tulee kehittää ratkaisut
siihen, miten tuotantokäyttö mahdollistetaan, mikäli suunnitelmissa on suoraan pilotoinnin
jälkeen siirtyä tuotantoon ja laajentaa IoT -ratkaisua koskemaan useampaa kohdetta.
Riskienhallinta
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Skaalautuvuusmallin suunnittelussa yksi osa-alue, mikä tulee huomioida, on riskien hallinta.
Riskit tulee pyrkiä tunnistamaan etukäteen jo IoT -ratkaisun hankinnan suunnitteluvaiheessa
sekä pilotointivaiheessa. Riskien hallintaa ei kumminkaan tule unohtaa näiden vaiheiden
jälkeen tai jättää samalle tasolle, kuin mitä alkuperäisissä suunnitelmissa on määritetty.
Riskienhallinnan tulee seurata skaalautuvuusmallia eli sitä mukaa, kun IoT -ratkaisu
laajenee, tulee myös siihen liittyvät riskit tunnistaa ja hallita tarvittavalla tasolla.
Osana riskien hallintaa tulee myös tarkastella vikaantumistiheyttä IoT -sensoreille. Tämä
osaltaan ohjaa riskienhallintaa, kun puhutaan riskeistä, mitkä liittyvät sensoreiden
toimintaan ja mittausdatan saatavuuteen. Skaalautumismallissa tämä voi toimia myös
indikaationa siitä, kuinka paljon lisätyötä IoT -ratkaisusta voi syntyä sen laajetessa.
Riskienhallinta tulee tunnistaa myös kannattavuuslaskennan näkökulmasta. Osalle
määritetyistä riskeistä voidaan suoraan laskea rahallinen merkitys. Tämä osaltaan vaikuttaa
myös IoT -ratkaisun kannattavuuteen. Esimerkiksi etenkin silloin, kun sensoreiden
vikaantumistiheydestä on saatu kokemusperäisesti tarkka käsitys, voidaan tämän pohjalta
ennustaa mahdolliset lisäkulut, mitä esimerkiksi syntyy vikatilanteisiin liittyen. Nämä
lisäkulut vaikuttavat osaltaan IoT -ratkaisun kannattavuuden todentamiseen
kannattavuuslaskennan näkökulmasta.
8.4

Tulevaisuuden näkymät IoT -kehityksen osalta

Yleisesti voidaan todeta, että IoT -ratkaisuiden kehittäminen on vasta alkutekijöissään siihen
verrattuna, mitä tämä tulevaisuudessa voi olla. Yrityksille tarjottavien IoT -ratkaisuiden
määrä kasvaa koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi. Tällä hetkellä sähkönjakelualalle
tarjottavat sensorit ovat vielä suhteellisen ylätasolla eli teknisiin sähkönjakeluun liittyviin
ratkaisuihin löytyy kohtuullisen vähän ratkaisuita. Ala kumminkin kehittyy koko ajan ja
uusia ratkaisuja tulee markkinoille koko ajan lisää. Haasteita IoT -ratkaisuiden
kehittämiselle kumminkin muodostuu siitä, että uusien ratkaisuiden kehittäminen on aina
alkuun kallista eli suurin kustannus kannetaan aina kehityksessä kehityksen alussa ja
taloudellinen kannattavuus saavutetaan yleensä vasta pidemmän ajan päästä. Tämä osaltaan
voi hillitä halua lähteä pilotoimaan osaa IoT -ratkaisuista, jos jo alkuperäiset kustannukset
koetaan niin suuriksi, että niiden perusteella on haastavaa saada ratkaisusta kannattava.
Sähkönjakelualan IoT -ratkaisuiden osalta tarvitaan siis joustoa niin sensoriratkaisun
toimittajien kuin asiakkaiden puolelta kustannusten näkökulmasta.
Työn aikana voitiin kumminkin tunnistaa kaksi selkeää kipupistettä IoT -ratkaisuiden
kannattavuuslaskennan näkökulmasta. Nämä olivat: virtalähteen elinkaari ja tiedonsiirto.
Nämä kaksi asiaa tuottavat sensorille sen elinkaaren aikana kustannuksia, joiden
minimoiminen olisi tärkeää, jotta sensoriratkaisun kannattavuus olisi perusteltavissa koko
tarvittavalle elinkaarelle. Tulevaisuuden kannalta yksi mielenkiintoinen näkökulma on myös
se, miten sensoreiden asennuskohteen toimittajan rooli nähdään osana IoT -ratkaisuiden
tarjoamista.
8.4.1 Sensoreiden virtalähteet
Sensoreiden virtalähteiden osalta voidaan huomata, että suuri osa ratkaisuista perustuu
erilliseen virtalähteeseen kuten paristoihin tai akkuihin. Tämä tuo suoraan haasteen siitä, että
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sensorin elinikä on osaltaan sidottu virtalähteen kestoon. Niinpä siis mietittäessä
tulevaisuuden kehityssuuntia IoT -ratkaisuille, virtalähde on hyvä huomioida. Esimerkiksi
sähkönjakeluverkossa kunnossapidon näkökulmasta asennettavien sensoreiden tulisi toimia
parhaimmillaan koko pääkohteen (eli kohteen mihin ne asennetaan) elinkaaren ajan eli
karkeasti 40 vuotta. Tämä suoraan viittaa siihen, että mallit missä sensori toimii paristojen
ja akkujen pohjalta, eivät pysty suoraan takaamaan tämän tasoista elinikäodotetta. Niinpä
siis näiden osalta pitäisi kehittää vähintäänkin tapaa, millä virtalähde on sensorissa kiinni.
Monissa nykyratkaisuissa virtalähde on sensorin sisällä, jolloin koko sensori tulee avata
virtalähteen vaihtamiseksi. Tämä on työläs tapa ja on hyvin epätodennäköistä, että tätä
voidaan edes tehdä kustannustehokkaasti ja kannattavasti joidenkin sensoriratkaisuiden
käyttötapausten osalta. Vaihtoehdoiksi jää siis se, että koko sensorin kustannusten tulisi olla
niin alhaiset, että sensori voitaisiin kokonaisuudessaan vaihtaa siinä vaiheessa, kun
virtalähde kuolee. Toinen vaihtoehto olisi, että virtalähteiden vaihtoon kehitettäisiin niin
yksinkertainen tapa, että sen vaihtoa voitaisiin alkaa harkita kannattavana korjaustapana
sensorille.
Virtalähteen vaihto kumminkin luo itsessään jo kustannuksia, mitä tulisi välttää, jos
ajatellaan asiaa siitä näkökulmasta, että IoT -ratkaisuiden tulisi olla huoltovapaita. Tällöin
herää kysymys siitä, voidaanko sensoreille tuottaa virta muuta kautta kuin erillisen
virtalähteen kautta. Mahdollisuuksina tähän olisi se, että sensoreilla olisi kiinteä yhteys
virtalähteeseen joko vuorostaan saisi virtansa suoraan verkosta. Toinen näkökulma olisi se,
että voitaisiinko etenkin sähkönjakeluverkkoon asennettavien kohteiden osalta hyödyntää
indusointia virtalähteenä. Tällöin sensoreiden osalta voitaisiin säilyttää yhä langaton
ratkaisu, mutta virtalähde saataisiin kiinteästi osaksi kiinteää sähköverkkoa indusoinnin
kautta.
8.4.2 Tiedonsiirto
Kannattavuuslaskennan pohjalta pystyttiin tunnistamaan, että tiedonsiirto on
elinkaarikustannuksia vertailtaessa yksi suurin vaikuttaja IoT -ratkaisuiden kannattavuuteen.
Tämän pohjalta voidaankin todeta, että tiedonsiirtotapojen kehittäminen on IoT ratkaisuiden tulevaisuudennäkymissä yksi tärkeimpiä asioita, mihin tulisi keskittyä.
Tiedonsiirron kehittämisen osalta haasteita luo se, että itse sensorit pyritään rakentamaan
mahdollisimman kustannustehokkaasti, jolloin ratkaisuissa käytettävät komponentit eivät
ole kalliimpia mahdollisia. Tämä vuorostaan asettaa rajoitteita virran kulutukselle eli
tiedonsiirtoratkaisun, mitä sensoreissa käytetään, ei tule olla sellainen, mikä kuluttaa paljon
virtaa etenkin silloin, kun sensori toimii erillisen virtalähteen pohjalta. IoT -ratkaisuiden
kehittämisessä tämä tarkoittaisi suuntaviivoina sitä, että useampi sensori tulisi saada saman
tiedonsiirto yksikön taakse, jotta tiedonsiirtokustannukset saataisiin keskitettyä järkevästi ja
kustannustehokkaasti. Tämä malli olisi erityisesti silloin kannattavaa, kun tiedonsiirto
perustuisi datan määrästä riippumattomaan hinnoittelumalliin. Tällöin sensoreiden ja
tiedonvälitysyksikön välinen kommunikaatio pitäisi perustua kommunikointitapaan, mikä
sisältäisi mahdollisimman vähän kustannuksia. Hyödynnettävänä voisi olla nykyisiä
menetelmiä esimerkiksi WiFi ja bluethoot -verkosta. Tiedonsiirtoyksikön kehityksen osalta
tämä tarkoittaisi sitä, että ratkaisua ei tarvitsisi enää toteuttaa kaikkein halvimman kautta,
jos se tukisi useampaa sensoria ja pystyttäisiin toiminnaltaan takaamaan pitkäikäiseksi.
Kaupallisten tiedonsiirtoverkkojen osalta 5G:tä kaavaillaan IoT -ratkaisuiden kannalta
potentiaalisimmaksi tiedonsiirtoverkoksi. Tämän kehityksen voidaan kuitenkin todeta tällä
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hetkellä olevan sen verran alkutekijöissä, että suoraan se ei tuo vastauksia tämän päivän
haasteisiin. On myös hyvä tiedostaa se, että ne ratkaisumallit tiedonsiirron osalta, jotka
esimerkiksi perustuvat matkapuhelinverkkoon, ovat osaltaan myös riippuvaisia sähkön
saannista. Pahimmillaan siis, jos sähkön saannissa on katko, ovat myös tukiasemat alhaalla.
Keskitetyn tiedonsiirron menetelmä mahdollistaisi myös jo olemassa olevien ratkaisuiden
hyödyntämistä tiedonsiirrossa. Esimerkiksi jakeluverkon puolella mittareiden tuottamaa
mittausdataa välitetään keskittimien kautta. Tällöin tämän tyyppistä ratkaisutapaa voitaisiin
joko suoraan hyödyntää massatiedonsiirrossa IoT -ratkaisulta tai tarvittaessa kopioida
kyseinen ratkaisumalli. Mikäli kaupalliset ratkaisut eivät pysty tuottamaan kilpailukykyistä
ja kannattavaa tietoliikenneyhteyttä, on kannattavaa selvittää, miten tällainen yhteys
voitaisiin rakentaa itse kannattavasti esimerkiksi hyödyntämällä olemassa olevia kuitu ja
kupariyhteyksiä tai rakentamalla oma LoRaWAN verkko.

8.4.3 IoT -ratkaisun hankinta osana asennuskohdetta
Tulevaisuuden näkymiä tarkasteltaessa IoT -ratkaisuiden osalta yksi oleellinen tarkasteltava
näkökulma on se, että jos IoT -ratkaisut toteutetaankin suoraan osaksi hankittavaa
pääkohdetta eli siis sitä kohdetta, mihin ne muutoin oltaisiin asentamassa. Tämä osaltaan
mahdollistaisi sen, että ratkaisut voitaisiin rakentaa heti alun alkaenkin suoraan
asennuskohteen osaksi ja siitä näkökulmasta, että niiden elinkaari vastaa asennuskohteen
elinkaarta. Tällöin ongelmat esimerkiksi virtalähteiden osalta saataisiin hallittua. Samalla
myös IoT -sensoreiden kehittämiseen saataisiin sähköalan tuntemusta ja ymmärrystä siitä,
mitä tulisi mitata ja minkä tyyppiset sensorit olisivat kannattavia alan tarpeiden
näkökulmasta.
Mitä kumminkin tällaisella mallilla voidaan menettää, on ketteryys IoT -ratkaisuiden
kehittämisessä. Kun IoT -ratkaisut sidotaan osaksi suurempaa tuotantoprosessia, tulee niiden
täyttää tietty varmuus toiminnassaan, mikä osaltaan hidastaa kehitystä sillä testaamiseen ja
toiminnan varmistamiseen voi mennä osaltaan pidempi aika.
Vaikka IoT -ratkaisut saataisiinkin osana asennuskohdetta, jää ongelmaksi yhä
tiedonsiirtoyhteys. Asennuskohteiden toimittajien osalta tämä tarkoittaisi sitä, että heidän
tulisi laajentaa osaamistaan myös tälle osa-alueelle. Tämä osassa tapauksista voi olla hyvin
epätodennäköinen kehityssuunta.

8.5

Pilotin pohjalta suositeltavat jatkotoimet

Tarkasteltaessa skaalausmallin näkökulmasta tehtyä pilottia, voidaan todeta, että pilotin
kautta opittiin konkreettisia asioita, mitä tulisi ottaa huomioon, kun skaalausmallia
suunnitellaan. Konkreettisena esimerkkinä voidaan pitää ovikontakti -sensoria. Sensori on
toiminnaltaan suhteellisen yksinkertainen. Sen pohjalta saadaan tieto siitä, onko ovi auki vai
kiinni. Auki -tilan saavuttamiseksi täytyy sensorin kontaktipalasten ylittää tietty etäisyys
toisistaan. Vaikka sensorin toiminta on itsessään yksinkertainen, skaalautuvuusmallin
näkökulmasta tässä on haasteita. Haasteet syntyvät suoraan siitä, että vaikkakin sensorin
toiminta pysyy koko ajan samana, asennuskohteet eivät ole keskenään samanlaisia.
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Esimerkiksi osassa jakelumuuntamoita ovet ovat peltiä ja ohkaisia. Toisissa tapauksissa taas
jakelumuuntamon ovet voivat olla paksuja puuovia. Tällöin, jotta ovikontakti -sensori
toimittaisi molemmissa tapauksissa tarvittavan tarkan tiedon oven tilasta, tulisi tämä
tarkkuus hakea sensorin kontaktipalasten asennuspaikan pohjalta. Tämä vuorostaan
heikentää sensorin luotettavuutta, sillä on hyvin epätodennäköistä, että sensorin
kontaktipalasten asentamisessa lähdetään hakemaan optimaalista asennuskohtaa varsinkin,
kun joissakin tapauksissa jokainen jakelumuuntaja voi olla keskenään erilainen. Osaltaan
ongelma olisi kierrettävissä, jos ovikontakti -sensori tuottaisikin kontaktipalasten välistä
etäisyyttä numerollisena mittausdatanaan. Tällöin voitaisiin luoda malli sallitusta
etäisyydestä kontaktipalasten välillä kohde kohtaisesti. Toisaalta tämäkin malli olisi työläs
ja vaatisi paljon taustatyötä toimiakseen.
Skaalautumismallin näkökulmasta pilotoitu valoisuus -sensori, osoittaa sen sijaan
potentiaalia laajemman pilotoinnin osalta. Tämä sensori ei ole riippuvainen oikeasta
asennuskohdasta yhtä tarkasti kuin ovikontakti -sensori. Sensori tuottaa mittaamansa
valoisuuden pohjalta numerollisia arvoja, joten tulosten analysointi on heti huomattavasti
helpompaa asennuskohdekohtaisesti kuin vain auki/kiinni tulosten pohjalta. Valoisuus sensori voidaankin todeta olevan skaalattavissa laajemmalle joukolle kohteita ilman, että
kohdataan haasteita asennuskohteiden rakenteellisissa eroissa.
Pilotin aikana pilotoidut ilman kosteus- ja lämpötila -sensori voidaan todeta myös helposti
skaalattaviksi sensoreiksi. Nämä kaksi sensorityyppiä tuottivat pilotin aikana tärkeää tietoa
jakelumuuntamosta. Ilman kosteus- ja lämpötila -sensori eivät myöskään ole riippuvaisia
asennuskohteestaan eivätkä vaatineet tiettyä tarkkaa asennuskohtaa jakelumuuntamossa
toimiakseen.
Pilotin pohjalta suositeltaviksi jatkotoimiksi voidaankin todeta pilotin laajentamista
valoisuus-, ilman kosteus- ja lämpötila -sensorin osalta useammalle sähköverkon kohteelle.
Lämpötila -sensori oli pilotissa asennettu pilottikohteesta riippuen useampaan paikkaan.
Pilotointia olisi tämän sensorin osalta hyvä jatkaa etenkin akkutilan lämpötilan
mittaamisessa. Kokonaisuudessaan edellä esitettyjen sensoreiden pilotin laajentamista
useammalle kohteelle on suositeltavaa sen takia, että ensimmäinen pilotti osoitti jo itsessään
sen, että IoT -ratkaisuiden osalta on vielä opittavaa ennen kuin laajamittainen tuotantokäyttö
voidaan aloittaa. Lisäksi pilotointia olisi hyvä jatkaa myös siksi, että ensimmäisessä pilotissa
ohitettiin oman IoT -ympäristön pilotointi. Tämä olisi kuitenkin hyvä koe ponnistaa ja
pilotoida ensiksi ennen täysmittaista tuotantokäyttöä.
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET
Työn lopputuloksena voidaan todeta, että IoT -ratkaisuiden hyödyntäminen osana
sähkönjakeluverkon kunnossapitoa on askel kohti ajantasaisempaa kuvaa
sähkönjakeluverkon tilanteesta. IoT -ratkaisuiden kautta voidaan oppia myös paremmin
ymmärtämään tiettyihin vikoihin johtavia syitä ja samalla näiden oppien kautta muuttaa
toimintaa niin, että tietyt vikaantumistapaukset voidaan korjata pienemmillä korjaustoimilla
tai jopa ennakoida etukäteen ennen kuin vikaa ehtii edes syntymään. IoT -ratkaisuja ei tule
myöskään lähestyä pelkästään siitä näkökulmasta, mitä toimia niillä voidaan suoraa korvata.
Esimerkiksi kunnossapidon näkökulmasta sensoreiden kautta saatava mittausdata voi ohjata
seuraavan tarkastuskerran ajoittamista oikeammalle ajankohdalle. IoT:n kautta ei siis
saavuteta säästöjä pelkästään vanhan toiminnon korvaamisessa vaan myös sen kautta, että
nyt tehtävät toimet voidaan ajoittaa oikea-aikaisemmiksi.
Työn aikana tehdyn pilotin aikana saatiin tärkeää tietoa, jonka pohjalta Carunan
Kunnossapitokäsikirjan mukaisia suositustarkastusvälejä voitaisiin muuttaa paremmin
vastaamaan todellista tarvetta. Esimerkiksi akkutilan lämpötilasensorin mittausdata osoitti
tuloksillaan, että käytössä oleva tarkastusväli akkutarkastusten osalta, voi osalla kohteilla
olla liian pitkä. Kumminkin on hyvä huomioida se, että kun kunnossapitokäsikirjan mukaisia
tarkastusaikavälejä lähdetään muuttamaan, edellytyksenä on se, että sensoreiden tuottamaa
mittausdataa on pitkältä aikaväliltä ja datan käyttäytymismalli on tunnistettu luotettavasti.
Työn aikana tarkasteltiin sitä, mitä vaatimuksia IoT -ratkaisuille voidaan asettaa toimialan
pohjalta. Tärkeimpiä edellytyksiä IoT -ratkaisuille on se, että sensorit soveltuvat
sähkönjakeluverkon läheisyyteen, niiden asentaminen on helppoa ja että sensorit pärjäävät
ulkona Suomen olosuhteissa. Koko ratkaisun osalta voidaan todeta, että sensoreiden ja
tiedonsiirtoyksikön välinen yhteys tulisi olla hyvä eikä tässä tietoliikenneyhteydessä tulisi
kokea suurempia pullonkauloja.
Kannattavuuslaskennan näkökulmasta IoT -ratkaisun haasteiksi voidaan todeta
sensoriratkaisun elinikäodote ja se, miten ratkaisun elinkaaren ajalle kertyy
tiedonsiirtokustannuksia. Tarkasteltaessa sähkönjakeluverkon kunnossapidon näkökulmasta
IoT -ratkaisulta vaadittavia ominaisuuksia yksi oleellisin on ratkaisun elinikäodote. Voidaan
todeta, että kunnossapitoon tarvittavat ratkaisut tulisivat olla sellaisia, että ne kestäisivät
koko asennuskohteen elinikäodotteen ajan. Jos tähän elinikäodotteeseen ei pystytä
vastaamaan, tulisi ratkaisuiden olla niin edullisia, että niitä olisi kannattavaa vaihtaa kesken
asennuskohteen elinkaaren. Tiedonsiirtokustannusten osalta pitkä elinkaari asettaa myös
omat haasteensa. Työssä tehdyn kannattavuuslaskennan osalta voitiin huomata, että
tiedonsiirto on jatkuva osa IoT -ratkaisun kustannuksissa ja kun sitä tarkastellaan koko
elinkaaren ajalta, muodostuu tiedonsiirtokustannuksista huomattava osuus. Niinpä siis
tiedonsiirtoratkaisun osalta tulisi löytää sellainen malli, missä IoT -ratkaisu voitaisiin
todentaa kannattavaksi. Jo ensimmäinen vertailukohta löytyy siitä, että tiedonsiirtokulujen
ylittäessä henkilötyön kustannukset (eli se, että paikalle lähetetään tarkastaja) koko ratkaisun
kannattavuus on vaakalaudalla.
Tiedonsiirtoratkaisuja tulisikin lähteä kartoittamaan laajemmin. Carunalla on nykyisellään
kiinteitä ja langattomia tietoliikenneyhteyksiä sähkönjakelukomponenttiensa välillä. Osa
kiinteistä tietoliikenneyhteyksistä on tätä nykyään menettäneet alkuperäisen
käyttötarkoituksensa, koska tämä on korvattu jo toisella tiedonsiirtoratkaisulla. Niinpä näitä
jo investoituja kiinteitä tietoliikenneyhteyksiä olisi syytä tarkastella IoT -ratkaisuiden
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näkökulmasta ja selvittää, voisivatko nämä toimia tietoliikenneyhteyksinä IoT -ratkaisuissa.
Esimerkiksi kupariyhteyksiä löytyy jo nyt sähköasemilta. Näiden yhteyksien etuina on
tietoliikenneyhteyden vakaus, siirtonopeus ja se, että nämä ovat jo olemassa olevia eli
erillisiä investointeja kupariyhteyksiin ei tarvittaisi.
Työn aikana pilotoitiin IoT -ratkaisuita jakelu- ja alueverkon puolella. Pilotin pohjalta
opittiin paljon hyödyllistä tietoa IoT -ratkaisuista ja mitä jatkossa on hyvä ottaa huomioon,
kun IoT -ratkaisuita ollaan hankkimassa. Yksi oleellinen huomio oli myös se, että mikäli IoT
-ratkaisua lähdetään rakentamaan erillisen toimittajan kanssa, tulee toimittajalla ja
asiakkaalla olla yhtenäiset intressit ja resurssit käytettävissä IoT -ratkaisun kehittämiseen ja
pilotointiin. Muussa tapauksessa toimittajan roolia on syytä tarkastella kriittisesti ja punnita
sitä, voidaanko ratkaisua pilotoida ilman erillistä toimittajaa.
Pilotin pohjalta voitiin myös koostaa näkemys siitä, miten pilotoitujen IoT -ratkaisuiden
kanssa olisi hyvä edetä. Potentiaalia tunnistettiin ilman kosteus -sensorissa ja lämpötila sensorissa etenkin akkutilan lämpötilan mittauksen osalta. Tämän lisäksi potentiaalia
jatkopilotointia varten löytyi valoisuus -sensorista. Niinpä siis pilotin pohjalta suositellaan
uutta laajempaa pilotointia edellä esitettyjen sensoreiden osalta. Seuraavassa pilotissa olisi
myös suositeltavaa, että suunniteltu IoT -ympäristö pilotoitaisiin samalla kertaa. Tämä
tarkoittaa myös sitä, että sensoreiden tuottama mittausdata tulisi seuraavassa pilotissa saada
suoraan Carunan omaan ympäristöön ilman erillisiä viiveitä.
Työn aikana koostettiin näkemys IoT -arkkitehtuurista. Tässä arkkitehtuurimallissa pyrittiin
pitämään mielessä se, että malli on joustava ja se, että IoT -ratkaisuja voidaan hankkia
useammalta eri toimittajalta. IoT:n osalta eletään vasta kehityksen alkuaikoja ja on selvää,
että IoT tulee kehittymään vielä paljon. Näin ollen itsensä sitominen liian raskaaseen ja
haastavaan toimintamalliin, hidastaa kehitystä ja sen mukana pysymistä. Tämä tarkoittaa
osaltaan myös sitä, että esimerkiksi olemassa olevien aktiivisten tietoyhteyksien
hyödyntäminen osana IoT -ratkaisua ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu.
Esimerkiksi IoT -ratkaisuiden liittäminen osaksi nykyisiä kaukokäyttöyhteyksiä asettaa
osaltaan IoT -ratkaisuiden kehittämiselle hidasteita, mutta samalla vaarantaa nykyisten
toiminnollisuuksien tietoturvatasoa.
Suunniteltua IoT -arkkitehtuurimalli ei yksinään kumminkaan ole tarkoitettu pelkästään IoT
-ratkaisuille. Potentiaalisesti tätä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi toisissa järjestelmissä
olevan datan hyödyntämiseen kunnossapidon näkökulmasta etenkin silloin kuin näissä
järjestelmissä tiedon hyödyntäminen on haastavaa tai toissijaista. Suunniteltu malli vastaa
siis laajemminkin kunnossapidon tarpeisiin kuin vain IoT:n osalta.
Työn muina havaintoina liittyen kunnossapitotietojen keräämiseen voidaan esittää myös
näkemys, että kaikilla kerroilla, kun kohteessa käydään, voitaisiin ylös kirjata havaitut
huomiot kohteen kunnosta yleisellä tasolla. Työssä kerrottiin, että kohteessa saatetaan käydä
muistakin syistä, kuin kunnossapidollisista esimerkiksi vikatöiden yhteydessä. Näiltä
kerroilta ei tällä hetkellä kerätä kirjallisia merkintöjä kohteen kunnosta
kunnossapitotietoihin. Kumminkin näissä voitaisiin potentiaalisesti suorittaa kevyt
kuntotarkastus kohteen kuntoon liittyen, joka osaltaan voisi toimia järkevöittävänä toimena
tarkastusaikavälien tasaamisessa, jolloin vältettäisiin tarkastuskertojen peräkkäinen
toistuminen esimerkiksi perättäisinä vuosina.
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Työn lopputuloksina on malli siihen, miten IoT -ratkaisuiden hankintaa tulisi lähestyä niin,
että Iot -ratkaisu vastaisi käyttötarkoitusta ja vaatimuksia sekä olisi todennettavissa
kannattavuuslaskennan puolelta kannattavaksi. Tätä varten luotiin toimintamalli IoT ratkaisuiden hankkimiseen, jossa käydään vaiheittain läpi, mitä asioita tulee ottaa huomioon
IoT -ratkaisun hankinnassa. Tämän lisäksi luotiin pohja sille, miten IoT -ratkaisun
skaalautumista tulee lähestyä.
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