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This study concerns a project which Are Oy wished to finish. The project had already begun, 
but remained unfinished.The goal of the project was to speed up and make it easier to com-
plete the  software side of Fidelix projects. The aim of this study was to create an Excel tool 
that would speed up work and reduce errors, when creating a Fidelix system for the control 
room images, point ID, and program code 
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Existing Excel bases did not use macros at all, which caused confusion. A simpler version 
with macros was created and this clarified use of the workstation, which also reduced the 
possibility of errors significantly. In the tool it is now possible to select a path with the editable 
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1 Johdanto 

Are Oy halusi toteuttaa jo aloitetun, mutta keskeneräiseksi jääneen projektin loppuun. 

Projektin tarkoituksena olisi nopeuttaa ja tehdä helpommaksi Fidelix-projektien ohjelma-

puolta ja läpivientiä. 

Työn tavoitteena on luoda Excel-työkalu, joka nopeuttaisi työskentelyä ja vähentäisi vir-

heitä, kun luodaan Fidelix-järjestelmään valvomokuvia, pistetunnuksia ja ohjelmakoodia.  

Excel-konfiguraatiomakrosta oli olemassa kaksi erilaista Excel-pohjaa, joita pystyttiin 

hyödyntämään tässä työssä. Valittiin Excel-pohjista se, jota oli helpompi lähteä jatkoke-

hittämään. Olemassa olleissa Excel-pohjissa ei ollut käytetty VBA-makroja ollenkaan, 

mikä aiheutti sekavuutta ja paljon käsityötä pohjia käytettäessä. 

Excel VBA-työkalun tulisi toimia siten, että valitaan halutut toimilaitteet ja anturit, jotka 

ovat projektissa käytössä ja täytetään niihin tarvittavat tiedot. Työkalu luo pistetiedoista 

kolme erityyppistä tiedostoa, jotka voidaan siirtää FxEditor-projektiin: valvomokuvan, 

jossa on kaikki toimilaitteet/anturit ja niiden pistetunnukset, piste tietokanta-filtterin, jossa 

on pistetunnukset ja niihin sisältyvät asetukset sekä kutsutiedoston järjestelmän logiik-

kaohjelmistolle. 
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2 Työn lähtötilanne 

Excel-konfiguraatiomakrosta oli olemassa kaksi erilaista Excel-pohjaa, joita pystyttiin 

hyödyntämään tässä työssä. Valittiin Excel-pohjista se, jota oli helpompi lähteä jatkoke-

hittämään. Työn lähtötilanteessa kuvan 1 mukainen Excel-mallipohja toimii seuraavasti: 

1) Merkitään Excelin sarakkeeseen B ”x” merkki, mikäli anturi tai toimilaite on käy-

tössä.  

2) Annetaan pisteelle haluttu tunnus, raja-arvot ja muut tarvittavat tiedot. 

3) Toistetaan kohdat 1 ja 2 kunnes kaikki projektiin tarvittavat pisteet on valittu. 

4) Kopioidaan Excelin sarake A, johon on kirjoitettu ehtolauseke jokaiselle riville, 

Mikäli Excelin B sarakkeeseen on kirjoitettu x, toteutuu ehto. Tällöin A sarak-

keessa lukee rivit, joista muodostuu suodatin eli filtteriosuus tälle pisteelle. 

5) Kopioitu teksti voidaan nyt liittää uuteen tyhjään tekstitiedostoon, josta muodos-

tuu filtteri, jossa on kaikki täytetyt tiedot. 

Kuitenkaan tämä tapa ei toiminut aivan halutulla tavalla, joten lopullisessa versi-

ossa käytetään VBA-makroa, joka muokkaa suoraan tiedostoja ja luo uuden teks-

titiedoston, tarkemmin asiasta kerrotaan kohdassa 6 Ilmenneet ongelmat.  
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Kuva 1.  Kuvassa on Excel-työkalun lähtötilanne ennen työn aloitusta. 

3 Visual Basic for Applications (VBA) 

VBA on Microsoftin sovellusohjelmissa käytetty ohjelmointikieli, jota tässä työssä käyte-

tään Exceliin tehtävän makron luomiseen. Käyttötarkoitukseltaan VBA on makrokieli, 

jolla ohjataan ja täydennetään isäntäohjelman toimintoja. 

Exceliin tehtäviä ohjelmia kutsutaan makroiksi. Makroja voidaan tehdä nauhoittamalla tai 

itse kirjoittamalla. Makroissa käytetään Visual Basic for Applications ohjelmointikieltä 

(VBA). Visual Basic on ns. olio-ohjelmointikieli. Siinä toimintoja saadaan aikaan sovelta-

malla objekteihin eli olioihin erilaisia metodeja ja antamalla objektien ominaisuuksille ar-

voja. Kielessä on luonnollisesti myös valinta- ja toisto-rakenteita, kuten kaikissa ohjel-

mointikielissä. [1] 
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.  

Kuva 2. Kuvassa on esimerkkikoodin osa, jossa on muuttujien alustukset ja kohta, jossa hae-
taan muutettavan tiedoston sijainti.
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4 FxEditor 

FxEditor on Fidelixin luoma työkalu, joka pitää sisällään kaiken tarvittavan ala-aseman 

ohjelmointia varten. Työkalu sisältää Fx-connection-työkalun, HTML-grafiikkaeditorin ja 

OpenPCS-ohjelmointityökalun. 

4.1 Käyttöliittymän grafiikka 

Käyttöliittymän grafiikasta luotiin kuvassa 2 näkyvä pohja, jota jatkossa muokataan Ex-

celiin täytettyjen tietojen mukaan. Tiedostojen kaikki automaatiopisteet on nimetty juok-

sevalla numeroinnilla esimerkiksi ”PISTE001” ja Exceliin on täytetty samalla tavalla oleva 

numerointi kohtaan ”Alkuperäinen tunnus”. Näin ollen pystytään HTML-tiedostosta kor-

vaamaan kaikki kyseisen tunnuksen alla olevat pisteet uusilla tiedoilla kuten nimellä. 

Fxeditor hakee pisteen tarvittavat tiedot tunnuksen perusteella esimerkiksi hälytysrajoi-

hin. 

Valmiin olemassa olevan HTML-tiedoston ylimääräiset grafiikka symbolit poistetaan ma-

nuaalisesti, niiden pisteiden osalta, joita ei ole Excelissä valittu käyttöön. Kaikkia grafii-

kalla olevia viivoja ja tunnuksia ei tarvitse yksitellen poistaa sillä ne on yhdistetty ”Group”- 

toiminnon avulla. Kuvassa 3 ryhmät on luotu sillä periaatteella, että kaikki pisteen sym-

bolit, tekstit ja hälytykset ovat aina samassa ryhmässä.  
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Kuva 3. Kuvassa on HTML-grafiikkapohja, jota käytetään tässä työssä. 

4.2 Pisteluettelo 

Pisteluettelo on luettelo rakennusautomaatiojärjestelmän pisteiden tyypeistä. Pisteiden 

käyttötarkoitus määritellään niiden päätteiden mukaisesti, alla olevasta taulukosta voi-

daan tarkistaa päätteiden merkitykset (Taulukko 1). Pisteluettelo on toteutettu VBA-koo-

dilla, joka poimii ”käyttö” sivulta kaikki käyttöön tulevat pisteet ja kopioi ne uudelle väli-

lehdelle. Selkeyden vuoksi makro poistaa tyhjät rivit Excelistä. Tämän jälkeen voidaan 

helposti tarkistaa, että samat pisteet löytyvät myös FxEditorista. 

  



7 

 

  

 
Taulukko 1. Taulukosta voidaan tarkistaa pisteiden päätteiden merkitykset. 

_M AI piste 

_FM  Fiktiivinen mittapiste 

_AS AI asetuspiste 

_O Fyysiset ohjauspisteet 

_FI Fiktiivinen indikointipiste 

_A Fyysinen AO piste 

_H Fyysinen hälytyspiste 

_FH Fiktiivinen hälytyspiste 

_RH Liukuvat raja-arvohälytykset 

_C Säätöpiste 

_L Muunnostaulukko 

_T Aikaohjelma 

_YRH Yläraja hälytykset 

_ARH Alaraja Hälytykset 

_PVH Palovaarahälytys 

4.3 Filtteri 

Konfiguraatio Excelillä luotavaan filtteriin täytetään kaikki raja-arvot ja vaadittavat tiedot. 

Esimerkkikoodissa 1 nähdään kaikki tiedot, jotka täytetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi 

tunnus ”TE07”, teksti, joka selventää käyttötarkoitusta, yksikkö, näytteenottoväli, tole-

ranssi jne.  

[AI-M] 

TE07="Text=Raitisilman lämpötila",Unit=°C,Decimal=1,"Sample time=5",Toler-

ance=0.1,Table=NTC10,Type=Analog,Label=Yes,Device=TEKNTC10,Physi-

cal=Yes,Helpdevice=,Sensor type=Resistance,,"Limit Name1=","Limit 

Value1=","Limit Name2=","Limit Value2=","Limit Name3=","Limit Value3=","Limit 

Name4=","Limit Value4=","Limit Name5=","Limit Value5=","Limit Name6=","Limit 

Value6=","Limit Name7=","Limit Value7=","Limit Name8=","Limit Value8=" 

 

Esimerkkikoodi 1. Esimerkkikoodissa näkyy kaikki tiedot mitä voidaan täyttää valitulle anturille, 
joka on esimerkissä lämpötila-anturi. 
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HTML-tiedostosta löytyy samat pistetunnukset kuin filtteri tiedostosta, näin ollen ne voi-

daan yhdistää toisiinsa. Esimerkkikoodissa 1 oleva ”TE07” on alun perin ollut tunnuksella 

”PISTE001”, joka on VBA-koodissa muutettu HTML-tiedostoon samalle tunnukselle eli 

”TE07”.  Filtteri luodaan Excel-taulukolla, joka muokkaa HTML-grafiikka tiedostoa, joten 

molempiin tiedostoihin tallentuu aina samat pistetunnukset. 

 

Kuva 4. Kuva on FxEditorista, jossa ollaan yhdistämässä filtteristä tuotavia pisteitä HTML- tie-
dostoon. 

Kuvan 4 kohdassa 1 voidaan valita pisteen tyyppi. Kohdassa 2 valitaan minkä päätteinen 

pisteen halutaan olevan. Taulukosta 1 nähdään, mitä lyhenteet tarkoittavat tässä koh-

dassa. Kohdassa 3 valitaan pisteen filtteri. Kohdassa 4 nähdään, mitä tietoja on täytetty 

kyseiselle tunnukselle.  
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4.4 FxEditor ja Excel 

FxEditorin grafiikkakuva on HTML-muotoinen. Excel VBA makro muokkaa HTML-tiedos-

toa, jolloin muutokset näkyvät FxEditorissa. ST-muotoista logiikkaohjelma tiedostoa voi-

daan myös muokata tällä Excel työkalulla. Excel-työkalu kirjoittaa samat pistetunnukset, 

kuin HTML-tiedostossa ja pisteet nimetään samalla tavalla. Excel työkalussa on lisäksi 

painonappi, joka poistaa kaikki pisteet, joita ei ole logiikkaohjelmassa käytössä. 

5 Työn toteutus 

Työkalu toimii seuraavalla periaatteella; käytetään pohjana olemassa olevia projektitie-

dostoja, jotka kopioidaan haluttuun kansioon ja nimetään uudelleen, jonka jälkeen niitä 

muokataan Excel-työkalulla. Excelissä on kolme välilehteä: 1. Käyttö, 2. Pistelista ja 3. 

Filtteri. Excel-työkalun käytössä on tärkeää muistaa HTML- ja ST- tiedostojen pohjien 

kopiointi, joihin on luotu vastaavat pisteet kuin Excelissä.  HTML-tiedostoon on myös 

lisätty kaikkiin tunnuksiin ”alkuosa”, joka muutetaan haluttuun muotoon. 

 

Kuva 5. Kuvassa on ensimmäinen testiversio. 

5.1 Käyttö 

Ensimmäisellä välilehdellä "Käyttö" muokataan HTML- ja ST- tiedostoja kuva 6. Välileh-

dellä on kolme kohtaa, joihin täytetään ”alkuosa”, HTML-tiedoston ja ST-tiedoston hake-

mistopolku. Sivulta löytyy myös kolme painonappia: ensimmäinen kohta korvaa HTML- 
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pistetunnukset uusilla tunnuksilla. Toinen kohta korvaa ST-tiedoston pistetunnukset uu-

silla tunnuksilla. Kolmas kohta poistaa ST-tiedostosta pisteet, joita ei käytetä projektissa. 

Excel-makroa käytetään edellä mainittuihin toimintoihin. Painonapit 1 ja 2 toimivat sillä 

periaatteella, että ensin ”avataan” muutettava tiedosto, josta etsitään valittu tunnus ja 

korvataan se halutulla tunnuksella. Kolmas painonappi toimii muutoin samalla periaat-

teella mutta se etsii kaikki pisteet, joita ei ole muutettu ja poistaa ne käytöstä. Silloin kun 

jokin edellä mainituista toiminnoista on suoritettu, tulee näkyviin tekstilaatikko, joka ker-

too, että toiminto on suoritettu.  

 

Kuva 6. Kuva valmiista työkalusta. 

Jo olemassa olevan IV-koneen logiikkaohjelmatiedostossa on luotu käyttöön vaadittavat 

perustiedot valmiiksi ja näin siihen on Excel-työkalulla helppo täyttää kohde kohtaiset 

puuttuvat tiedot, kuten antureiden ja toimilaitteiden tunnukset. 
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Kuva 7. ST-tiedosto Notepad+:lla avattuna, ennen kuin siihen on ajettu uudet pistetunnukset. 

5.2 Pistelista 

Pistelista-välilehdellä on yksi painonappi, joka kopioi kaikki käyttöön valitut anturit ja toi-

milaitteet ja luo niistä listauksen. Pistelistalla voidaan helposti tarkistaa, mitkä kaikki 

vaihtoehdot on valittu aktiiviseksi ja tarvitseeko vielä joitain vaihtoehtoja lisätä tai poistaa. 

Pistelistaan valittiin näkyviin ”Teksti” sarake, josta löytyy selitys valitulle vaihtoehdolle. 

Myös ”Tyyppi” sarake on tällä välilehdellä näkyvissä, jotta voidaan tarkastaa, onko anturi 

analoginen vai digitaalinen. Viimeisimpänä näkyvissä on vielä sarake ”Fyysinen”, jota 

tarvitaan filtterissä ja, jolla voidaan tarkastaa, onko kyseessä fyysinen piste vai pelkäs-
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tään ohjelmallinen. Pistelistaa voidaan, myös hyödyntää itselleluovutuslistan tekemi-

sessä, jossa tarkistetaan, onko laitteet asennettu, kytketty ja testattu. Kuva 8.

  

Kuva 8. Kuvassa viimeistelty näkymä ”Pistelista” välilehdestä. 

5.3 Filtteri 

Filtteri-välilehteen täytetään hakemistopolku, jonne filtteritiedosto talletetaan ja tiedos-

tolle nimi, johon täyttyy tiedot Käyttö-välilehteen täytettyjen tietojen mukaisesti. 

Käyttö-välilehdellä on piilotettuna monta saraketta, joissa on tekstit, jotka muodostavat 

filtteriin vaadittavan tekstin, esimerkkikoodin 1 mukaisesti (sivu 10). 

Filtteri-välilehdellä on myös piilotettu sarake, jossa ehtolauseella tarkistellaan solun si-

sältöä. Jos Käyttö-välilehdessä valitussa kohdassa on ”x”, jolloin ehto käy toteen, se ko-

pioi solut samaiselta riviltä. 

Tässä VBA-makrossa on kuitenkin pieni ongelma, koska jostain syystä välillä filter-teks-

titiedostoa luodessa ilmestyy ”Missmatch error” virheilmoitus, joka todennäköisesti joh-

tuu siitä, että aina Excel ei ymmärrä tiettyjen solujen arvoja. Kuitenkin vaikka virheilmoi-

tus tulisi, tekstitiedostoon tulee kuitenkin kaikki tarvittavat tiedot. Tekstitiedoston luomi-

nen kestää noin 30 sekuntia. 
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Excelin välilehdeltä löytyvät kohdat, jotka on nimetty nimillä ”Polku” ja ”Uuden tiedoston 

nimi” kuva 9. Polku-kohtaan syötetään tiedostopolku, minne tiedosto tallennetaan. Tässä 

kohdassa on hyvä muistaa lisätä polun loppuun ”\”, jotta ohjelma ymmärtää, että tiedosto 

tallennetaan kansion sisään. 

Toisessa kohdassa ”Uuden tiedoston nimi” syötetään nimi, jolla halutaan nimetä uusi 

tiedosto, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa ”UUSIKOKEILU”. Makro lisää automaat-

tisesti tiedostolle päätteen txt, jotta siitä tulee tekstitiedosto. 

Kuva 9. Kuva on ”Filtteri”-välilehdestä. 

Ennen kuin avataan FxEditor, on filtterin tiedostotyyppi muutettava CFG -muotoon. Mi-

käli tämän toimenpiteen jättää väliin ja muuttaa tiedostotyyppiä vasta silloin, kun FxEditor 

on jo päällä, tulee editori käynnistää uudelleen, jotta luotu filtteri tiedosto on löydettävissä 

ja valittavissa.  

HTML-grafiikkakuvassa luodut pisteet eivät vielä kuitenkaan ole yhdistetty filtterin 

kanssa vaan FxEditorissa on mentävä kohtaan ”Points”, josta löytyy kaikki ohjelmassa 

olevat pisteet. Tässä vaiheessa pisteet löytyvät vielä kohdasta ”Undecleared points”. 

Tästä kohdasta valitaan oikea filtteritiedosto, minkä jälkeen valitaan kaikki pisteet ja pai-

netaan kohdasta ”Import points to project”. Katso kuva 10. 
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Kuva 10. Kuvassa on filtter-tiedostoon luodut pisteet ennen kuin ne on yhdistetty HTML-grafiik-
katiedostoon. 

Kun pisteet on siirretty projektiin, näkymän pitäisi muistuttaa kuvan 11 mukaista näky-

mää. Nyt kaikkien pisteiden tiedot on yhdistetty filtteriin ja kaikki Excelissä täytetyt tiedot 

on siirretty automaatiopisteisiin. 
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Kuva 11. Kuvassa näkyy, kun Filtteri on liitetty HTML-tiedoston pisteisiin. 
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6 Ilmenneet ongelmat 

Ongelmia ilmaantui VBA:n kanssa, koska kyseinen ympäristö oli varsin tuntematon, 

mutta onneksi internetistä löytyi hyviä ohjeita. Ongelmia muodostui kohdassa, jossa alun 

perin piti kopioida teksti tyhjään tekstitiedostoon. Ongelmaksi osoittautui teksti, joka ha-

luttiin kopioida mutta se oli jaoteltu Excelissä useaan eri soluun. Teksti oli Excelissä funk-

tioina ja haluttiin kopioida pelkästään teksti. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa luodaan 

uusi tekstitiedosto, minne saatiin suoraan siirrettyä kaikki teksti yhdellä napinpainalluk-

sella, eikä enää tarvinnut erikseen luoda uutta tiedostoa ja sen polkua asettaa etsittä-

väksi ja muokattavaksi. 

Ongelmia oli myös työn alussa, kun luotiin makro, jonka oli tarkoitus etsiä ”x” Excelistä 

ja muuttaa tunnus. Ongelmia ilmeni, kun jossain muussa kohdassa oli keskellä tekstiä x 

ja makro muutti kohtia, joiden ei haluttu muuttuvan.  

Filtterit ovat yleisesti CFG-muotoisia tiedostoja, mutta jos VBA:lla luodaan CFG- muotoi-

nen tiedosto, muodostuu ongelmaksi erikoismerkit kuten skandinaaviset kirjaimet joita 

tiedosto ei osaa käsitellä. Ongelma ratkaistiin niin, että luotiin tekstitiedosto ja muutettiin 

se .CFG muotoiseksi. 

7 Yhteenveto ja pohdinta 

Työn toteutus sujui varsin mutkattomasti sen jälkeen, kun olin päässyt perehtymään 

VBA:n ominaisuuksiin. Työ valmistui suunnitellussa aikataulussa, vaikka jouduin työs-

kentelemään työn ohessa muissakin mielenkiintoisissa projekteissa. Työkalu täyttää 

kaikki sille vaaditut kriteerit ja on todettu toimivaksi projekteissa, joissa sitä on voitu hyö-

dyntää. 

Valmis työkalu nopeuttaa huomattavasti Fidelix-projektien ohjelmallisen puolen toteu-

tusta. Tulevaisuudessa työkaluun tehdään lisää HTML-grafiikkapohjia, joilla saadaan 

tehtyä myös muita yleisimpiä kuvia ja täytettyä muita raja-arvoja. Koen työkalun helpot-

tavan Fidelix- projektityöskentelyä huomattavasti ja se on jatkossa käytössä kaikissa Fi-

delix-projekteissa Are Oy:llä. 
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