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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Prosessiteollisuuden jatkuva kehittyminen ja tuotannon tehostaminen sekä energia-

tehokkuus asettavat haasteita sähkömoottoreiden ohjaukseen ja valvontaan. Proses-

siteollisuudessa valtaosa liike-energiaa tuottavista laitteista on sähkömoottoreita, joi-

den osuus teollisuuden energiankäytöstä on yleisesti noin 65 prosenttia. (Federley J 

2019.) Sähkömoottoreiden ohjaukseen ja valvontaan tarvitaan prosessisähkökeskuk-

sen lisäksi myös ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmä. Tiedonsiirron lisääntyminen lisää 

tarvetta kehittää uusia ohjaus- ja tiedonsiirtomenetelmiä ohjausjärjestelmän ja pro-

sessisähkökeskuksen välillä. 

Teollisuudessa käynnistymässä oleva digitalisaation neljäs vallankumous, josta käyte-

tään yleistä nimitystä Teollisuus 4.0, tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja työkaluja 

teollisuuden käyttöön. Teollisuus 4.0 -termiä käytetään kuvaamaan yhä tiivistyvää 

kokonaisuutta esineiden, asioiden ja laitteiden yhdistymisestä internetiin (Internet of 

Things, IoT). Teollisuus 4.0:n tarkoituksena on hyödyntää tuotekehityksessä sekä tuo-

tannossa käytettäviä parametrejä ja analysoimalla dataa paremmin. Kerätyn datan 

perusteella ennustetaan ja optimoidaan optimaalinen tuotantopolku. (Eloranta 

2015.) Tämän kehityksen myötä informaation ja datan määrä kasvaa tulevaisuudessa 

ja sen aikakriittisyys korostuu. Uudet kenttäväyläratkaisut tukevat tätä kehitysaskelta 

kohti digitalisaation neljättä vallankumousta, Teollisuus 4.0:aa. 

Opinnäytetyön toimeksiantajalla oli tarve saada selvitettyä uusien kenttäväyläratkai-

suiden soveltuvuus ja luotettavuus prosessisähkökeskuksissa. Uusien kenttäväylärat-

kaisuiden hyödyntämistä prosessisähkökeskuksissa ei ollut tutkittu laajemmin toi-

meksiantajan toimesta. Opinnäytetyö tukee uusien tekniikoiden käyttöönottamista ja 

varmistaa uusien kenttäväyläratkaisuiden soveltuvuuden toimeksiantajan proses-

sisähkökeskuksissa sekä uusissa projekteissa. 



9 
 

 

1.2 Yara Suomi Oy Siilinjärven tehtaat 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Yara Suomi Oy Siilinjärven tehtaat. Norjalais-

omisteisen Yara Internationalin tytäryhtiö Yara Suomella on kolme tuotantolaitosta 

Suomessa. Tuotantolaitokset sijaitseva Uudessakaupungissa, Kokkolassa ja Siilinjär-

vellä. Tuotantolaitoksien lisäksi Yara Suomella on myös yksi tutkimus- ja kehitysyk-

sikkö Kotkaniemessä, jossa on ollut toimintaa yli 50 vuotta. (Siilinjärven esittely 

2019.) Siilinjärven toimipaikka on konsernin monipuolisin toimipaikka. Siilinjärven 

tehtaiden yhteydessä toimii myös EU-alueen ainoa fosfaattikaivos, jonka avolouhok-

sesta louhitusta malmista rikastetaan apatiittia, jota käytetään maailman puhtaim-

man fosforihapon raaka-aineena. Fosforihappoa käytetään alueella toimivan lannoi-

tetehtaan lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aineena. (Yaran toimipaikat Suo-

messa 2019.) 

Yara Siilinjärven tehtaiden ja kaivoksen historia alkaa vuodesta 1950, jolloin Siilinjär-

veltä löydettiin malmiesiintymä. Tehtaiden perustamispäätös tehtiin vuonna 1967 ja 

tehtaiden toiminta alkoi vuonna 1969. Kaivoksen toiminta alkoi noin kymmenen 

vuotta myöhemmin vuonna 1979. (Yara Siilinjärvi 2019.) 

Yara Siilinjärven toimipaikalla on kaivoksen ja rikastamon lisäksi neljä eri tuotantolai-

tosta. Tuotantolaitokset ovat lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas 

sekä rikkihappotehdas. Tehtailta valmistuu asiakastuotteena lannoitteita maatalou-

teen sekä fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen. Rikki- ja typpihappoa käyte-

tään lannoitteiden raaka-aineeksi. Alueella tuotetaan myös ammoniumnitraattiliu-

osta avolouhosräjähteiden raaka-aineeksi. (Tehtaat ja kaivos 2019.) Siilinjärven eri 

tehtaiden tuotantomäärät on esitetty taulukossa 1. Siilinjärven kaivoksen tuotanto- 

ja louhintamäärät on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 1. Yara Siilinjärven tehtaiden tuotantomäärät (Tehtaat ja kaivos 2019) 

 

Taulukko 2. Yara Siilinjärven kaivoksen tuotanto- ja louhintamäärät (Tehtaat ja kaivos 
2019) 

 

Yara Siilinjärven toimipaikka työllistää välittömästi noin 400 henkilöä ja välillisesti 

noin 1600 henkilöä. Se on Kuopion alueen merkittävä ja Siilinjärven suurin teollinen 

työnantaja. (Tehtaat ja kaivos 2019.) 

Yara Siilinjärven tehtaiden sähkö- ja automaatio-osastolla työskentelee yhteensä 

noin nelisenkymmentä sähkö- ja automaatioalan osaajaa. Henkilöstö koostuu sähkö- 

ja automaatioasiantuntijoista, -asentajista sekä käynninvarmistajista. Sähkö- ja auto-

maatiohenkilöstö toteuttaa tuotannonyksiköiden käynnissä- ja kunnossapitopalveluja 

ja osallistuu toimipaikan investointiprojektien toteuttamiseen. (Raatikainen 2019.) 

Yara Siilinjärven tehtaiden sähkölaitteistoon kuuluu muun muassa 21 km omaa 110 

kV:n voimajohtoa, 4 kpl 110 kV:n päämuuntajia, noin 100 kpl jakelumuuntajia, 22 kpl 
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suurjännitemoottoreita sekä noin 3000 kpl pienjännitemoottoreita. Tehtaiden yhtei-

nen huipputeho on noin 55 MW ja energian kulutus noin 385 GWh vuodessa. (Raati-

kainen 2019.) 

1.3 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tulevaisuuden kenttäväyläratkaisuja uusiin 

prosessisähkökeskuksiin Yara Suomi Siilinjärven tehtaille. Nämä ratkaisut edesautta-

vat tuotannon tehostamista ja valvontaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla uu-

sia ethernet-pohjaisia kenttäväyläratkaisuja ja valita sopivin kenttäväylä Siilinjärven 

toimipaikalla käytettäviin uusiin prosessisähkökeskuksiin. Opinnäytetyön toimeksian-

taja Yara Suomi Oy on asettanut itselleen tavoitteeksi olla kehityksen kärjessä teolli-

suuden digitalisaatiossa globaalisti. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea valinnoillaan 

toimeksiantajan tavoitteita ja kehitystä. Opinnäytetyö jettiin kahteen vaiheeseen. En-

simmäisessä vaiheessa tarkasteltiin eri kenttäväylien soveltuvuutta ja vertailtiin rat-

kaisuja keskenään. Toisessa vaiheessa valittiin ehdotettava kenttäväyläratkaisu ja tar-

kasteltiin sekä määriteltiin kenttäväylässä käytettävät komponentit prosessikeskusta-

solla. 

Insinöörityö rajattiin käsittämään vain Yara Siilinjärven toimipaikan prosessisähkökes-

kuksien kenttäväyliä. Työssä käsiteltiin vain prosessisähkökeskuksien toimilaitteita, 

joita ovat taajuusmuuttajat, älykkäät moottoriohjaimet sekä suojareleet. Työssä kes-

kityttiin tutkimaan prosessisähkökeskuksien kenttäväyläratkaisuja ottamatta huomi-

oon automaatiokenttälaitteiden kenttäväyläratkaisuja. Käytössä olevia Profibus DP -

kenttäväyläratkaisuja ei käyty yksityiskohtaisesti läpi sekä automaatiojärjestelmän ra-

japintaa ei tarkasteltu syvällisesti. Opinnäytetyössä keskityttiin tarkastelemaan ether-

net-pohjaisten verkkoratkaisuiden eroavaisuuksia ja vertailemalla niiden soveltu-

vuutta prosessikeskus käyttöön.  
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2 Tutkimusasetelma 

Tämä työ on kehittämistutkimus. Kehittämistutkimuksessa yhdistetään tutkimus ja 

kehittäminen. Kehittämistutkimuksessa taustalla on miltei aina prosessi, ilmiö tai asi-

antila, jonka halutaan toimivan paremmin kehittämisen jälkeen. Kehittämisen kohde 

voidaan ajatella ongelmamuotoon, jolloin sitä on helpompi lähestyä. (Kananen 2012.) 

Kehittämistutkimus aloitetaan perehtymällä tutkittavaan kohteeseen tai ilmiöön ja 

tarkastelemalla, mitä ilmiöstä on aikaisemmin tutkittu. Tätä kutsutaan teoreettiseksi 

viitekehykseksi. (Kananen 2012.) Tässä työssä tutustuttiin markkinoilla oleviin ether-

net-väyläratkaisuihin ja niiden välisten erojen tutkimuksiin. Opinnäytetyön tärkeim-

pinä tutkimuskysymyksinä, joihin haetaan vastauksia kehittämistutkimusmenetelmin 

ovat: 

- Ovatko uudet teollisuus-ethernet-väyläratkaisut luotettavia? 
- Mitä hyötyjä uudella väyläratkaisulla saavutetaan? 
- Mitä väyläohjattuja komponentteja käytetään uudessa väyläratkaisussa? 
- Miten kenttäväylän verkkorakenne toteutetaan? 

 

Kehittämistutkimuksen kenttävaiheessa käynnistetään kehittämistyö teoreettista vii-

tekehystä hyväksikäyttäen. Kenttätyöstä saadaan aikaiseksi kehittämistyön aineistoa 

dokumentoimalla kehitystyön vaiheita ja havaintoja. (Kananen 2012.) Karkeasti kehit-

tämistyön vaiheet voidaan kuvata neljällä pääkohdalla: ongelman määrittely, ratkai-

sun esitys, ratkaisun kokeilu ja tulosten arviointi. (Kananen 2012.) Nämä kehittämis-

tutkimuksen vaiheet kuvastavat hyvin myös tätä opinnäytetyötä.  

Kehittämistutkimukseen ei ole erillistä tutkimusmenetelmää, vaan on joukko eri tut-

kimusmenetelmiä. Kyseessä on siis monimenetelmäinen tutkimusote, jossa yhdisty-

vät kvalitatiiviset eli laadulliset ja kvantitatiiviset eli määrälliset tutkimusmenetelmät. 

Myös kehittämistutkimuksessa taustalla on aina teoria tai teoriat, joihin kehittämi-

sessä tukeudutaan. Tutkimuksellista otetta tarvitaan myös, jotta voidaan puhua tut-

kimuksesta.  Tässä työssä käytettiin pääasiallisesti kvalitatiivista tutkimusotetta, joka 

soveltuu ilmiön syvälliseen tarkasteluun. Kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta 
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käyttäen saadaan hyvä näkemys eri kenttäväyläratkaisuiden toiminnallisuuksista ja 

tiedon perusteella voidaan tehdä oikeita päätelmiä ja valintoja. Laadullisessa tutki-

muksessa tutkimusaineistoa kerätään dokumenteista, haastatteluista sekä havainnoi-

malla. (Kananen 2012) 

Työhön kerättiin aineistoa teemahaastatteluilla, benchmarking-menetelmällä eli ver-

tailukehittämisellä ja dokumenttien tutkinnalla. Teemahaastattelut kohdistettiin yk-

sittäisiin yrityksiin, joissa uutta ethernet-kenttäväylää oli jo käytössä. Benchmarking-

käyntien aikana kerättiin tutkimusaineistoa myös havainnoimalla yrityksen toiminta-

tapoja ja käytäntöjä. Näillä aineistonkeruumenetelmillä saatiin laitevalmistajasta riip-

pumatonta avointa tietoa käytettäväksi tähän työhön. Olemassa olevaa sekundääriai-

neistoa käytettiin nykytilan kartoittamiseen ja vertailuun. Sekundääriaineistona käy-

tettiin sekä sisäisiä että julkisia dokumentteja. 

Kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin keräämällä dokumenteista saatu tiedot yh-

teen ja tulkitsemalla aineistojen yhtäläisyyksiä. Menetelmässä haastattelujen tulok-

set ja aineistot kirjataan tekstimuotoon auttamaan tiedon jäsentelyä ja analysointia. 

Tutkimusaineisto taulukoidaan helpottamaan eri kenttäväyläratkaisuiden vertailua. 

(Kananen 2015.) 

Tutkimustulosten ja aineiston luotettavuutta tarkasteltiin kriittisesti soveltaen tämän 

työn varsinaiseen ongelmaan tulevaisuuden kenttäväyläratkaisusta. Lähdeaineistoja 

vertailtiin aiempiin tutkimuksiin sekä haastatteluista saatuihin käyttökokemuksiin. 

Tällöin tutkimustuloksista saatiin luotettavaa tietoa, jota voitiin käyttää tutkimus- ja 

kehitystyössä. 

3 Prosessisähkökeskukset 

Sähkökeskus on sähköjärjestelmän keskeisin osa. Prosessiteollisuuden prosessikes-

kukset kytkeytyvät yleensä tiettyyn prosessin osa-alueeseen ja hoitavat sähkönjake-
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lun kyseisen prosessin laitteille (Haapanen 2015, 21). Teollisuudessa prosessikeskuk-

sien nimellisjännitteet ovat yleensä 400 V tai 690 V. Prosessikeskuksien nimellisvirrat 

ovat yleensä tuhansia ampeereja. (Paananen 2014.) 

Valtaosa prosessikeskuksista ovat asiakasohjautuvia vakiotuotteita tai tilausvaiheessa 

räätälöityjä tuotteita. Teollisuuden prosessikeskukset ovat lähes poikkeuksetta pro-

jektikohtaisia suunnittelukokonaisuuksia. (Haapanen 2015, 21.) 

3.1 Prosessikeskuksen rakenne 

Prosessikeskukset ovat yleensä kennokeskuksia. Kennokeskuksen rakennetta kutsu-

taan modulaariseksi rakenteeksi, sillä keskus mitoitetaan modulaarisesti. Keskuksen 

runkorakenne muodostuu kuution mallisista moduuleista, joilla on yleensä vakio-

mitta. Rakenne mahdollistaa joustavuutta keskustilojen mitoituksessa ja sijoittelussa 

eikä aseta rajoitteita keskuksen ulkomitoille. (Haapanen 2015.) Kuviossa 1 on esitetty 

ABB:n MNS-prosessikennokeskus, jonka rakennetta käytetään yleisesti prosessiteolli-

suuden prosessikeskuksissa. 

 

Kuvio 1. ABB:n MNS-prosessikennokeskus (Pienjännitekojeisto MNS 2019) 
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Prosessikeskus sisältää aina syöttökentän, johon keskukseen tuleva syöttö kytketään. 

Syöttö voi olla suoraan jakelumuuntajalta tai toiselta prosessikeskukselta. Syöttöken-

tästä jaetaan sähköteho muille keskuksen sisäisille toiminnoille ja lähdöille. Syöttö-

kentän pääkojeena toimii yleensä katkaisija, joka toimii samalla keskuksen pääkytki-

menä.  Muita syöttökentän kojeita ovat yleensä ohjausjännitemuuntaja ja -jakelu, 

väylälaitteet ja maadoituskytkimet. (Haapanen 2015.) 

Prosessikeskuksen lähtöyksiköt toimivat prosessin toimilaitteiden sähkönsyöttönä 

sekä sähkönsyötön ohjausjärjestelminä. Kennorakenteinen prosessikeskus mahdollis-

taa lähtöyksiköiden osastoinnin omiin tiloihin. Tämän ansiosta mahdollisen vian tai 

huoltotyön vaikutus jää yleensä yhteen tilaan ja vika rajoittuu yhteen lähtöyksiköön. 

Lähtöyksiköiden osastointi on prosessikeskuksissa yleinen vaatimus, ja se huomioi-

daan suunnitteluvaiheessa. 

Muita keskustyyppejä ovat kotelokeskus ja kehikkokeskus. Kotelokeskuksia käytetään 

yleensä kiinteistöjen pää- sekä nousukeskuksina, mutta myös teollisuudessa muun 

muassa ilmastointikeskuksina. Rakenteeltaan kotelokeskukset ovat hyvin samankal-

taisia kuin kennokeskukset, mutta ne ovat rakenteeltaan kevyempiä kuin kennokes-

kukset. Omissa koteloissaan sijaitsevat syöttö- ja lähtöyksiköt voidaan johdottaa ta-

kaseinää pitkin turvallisesti kenttien ja kotelojen välillä. (Poutala 2018.) 

Kehikkokeskuksia käytetään pääsääntöisesti samoihin käyttökohteisiin kuin kotelo-

keskuksiakin. Kehikkokeskukset ovat yleensä suoraan seinälle asennettavia keskuksia. 

Kehikkokeskuksen rakenne koostuu modulaarisista toisiinsa liitettävistä metalliosista, 

joista muodostuu keskuskehikko. Kehikkokeskuksesta muodostuu yksi tai useampi 

kenttäinen keskus, mutta kennoja ei ole osastoitu kenttä- tai kojekohtaisesti. (Pou-

tala 2018.) 
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3.2 Prosessikeskusten komponentit 

3.2.1 Taajuusmuuttajat 

Taajuusmuuttajalla voidaan ohjata ja säätää sähkömoottorin momenttia tai pyörimis-

nopeutta portaattomasti. Vaihtosähkömoottorin pyörimisnopeus riippuu moottoriin 

syötettävän vaihtosähkön taajuudesta, jota taajuusmuuttaja kykenee muuttamaan 

sen syöttötaajuudesta riippumatta.  

Taajuusmuuttaja koostuu tehoelektroniikasta, joka kytketään kahden erillisen sähkö-

verkon välille. Taajuusmuuttajan rakenne koostuu tasasuuntaajasta, välipiiristä sekä 

vaihtosuuntaajasta.  Yleensä kolmivaiheinen vaihtosähkö tasasuunnataan jänniteväli-

piiriin tasajännitteeksi, joka toimii myös energiavarastona. Jännitevälipiirin tasajän-

nite vaihtosuunnataan tehoelektroniikan avulla halutun taajuiseksi vaihtosähköksi, 

jolloin moottorin pyörimisnopeutta voidaan muuttaa portaattomasti. (Kiiski 2012.) 

Kuviossa 2 on esitetty taajuusmuuttajan yksinkertaistettu lohkokaavio.  

 

Kuvio 2. Taajuusmuuttajan yksinkertaistettu lohkokaavio (Kiiski 2012) 
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3.2.2  Moottoriohjain 

Älykäs moottoriohjaus parantaa prosessin- ja moottorin ohjattavuutta sekä valvon-

taa. (Moilanen 2014). Älykkäät moottoriohjaimet toimivat prosessikeskuksien moot-

torilähtöjen ohjaus- ja suojausjärjestelmänä. Moottoriohjain sisältää yleensä mootto-

rinohjaus- ja suojausominaisuudet. Moottoriohjaimen tarkoituksena on ohjata, val-

voa ja suojata moottoria.  Moottoriohjain on itsenäisesti toimiva moottorisuojaus, 

joka on riippumaton ohjausjärjestelmästä. (Simocode Pro 2011.) 

Moottoriohjaimilla voidaan toteuttaa useimpia moottorin ohjaustapoja. Tyypillisim-

piä moottorinohjaussovelluksia ovat suora-, suunnanvaihto-, kaksinopeus ja venttii-

linohjaus. Myös muita ohjaussovelluksia löytyy komponentista ja sen ominaisuuksista 

riippuen. (Simocode Pro 2011). Useimpiin älykkäisiin moottoriohjaimiin pystytään te-

kemään myös omaa ohjauslogiikkaa rajatuilla logiikkalohkoilla.  

Älykäs moottoriohjaus toteutetaan yleensä liittämällä moottoriohjain kenttäväylällä 

ohjausjärjestelmään. Moottoriohjaimen vaatima tilantarve on huomattavasti pie-

nempi kuin perinteisen I/O-kontaktoriohjauksen vaatima tila ja moottoriohjaimella 

toteutettu moottorinohjauspiiri huomattavasti perinteistä ohjauspiiriä yksinkertai-

sempi. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa johdotusta ja vähentää tarvittavien releiden 

määrää. (Moilanen 2014.) 

3.2.3 Suojarele 

Suojareleen primääritehtävä on suojata sähköverkossa tapahtuvien vikojen aiheutta-

milta sähköiskunvaaroilta ja laitevaurioilta. Suojarele kytketään lähes aina mitta-

muuntajiin ja katkaisijaan. Tällä tavalla pystytään vioittunut verkonosa tunnistamaan 

ja erottamaan muusta verkosta nopealla laukaisulla. (Korpinen n.d.) Pienjännitepro-

sessipääkeskuksien suojalaitteena toimii yleensä suojarele ja ilmakatkaisija. Keskuk-

sessa tapahtuneen vian aikana suojarele havahtuu ja avaa syöttökatkaisijan asetellun 

ajan jälkeen. 
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Uudet numeeriset mikroprosessoritekniikalla varustetut suojareleet tarjoavat myös 

hyvin paljon erilaisia mittaus- ja suojaustoimintoja. Suojareleiden mittaustiedot voi-

daan välittää tiedonsiirtoväylää hyväksikäyttäen suoraan suojareleeltä ylemmän ta-

son automaatiojärjestelmään. (Korpinen n.d.) Suojarele toimii siis suojauksen lisäksi 

myös tiedonkeruuyksikkönä, josta käytetään myös nimitystä kennoterminaali. 

(Mörsky 1992). 

Mikroprosessorien ansiosta numeerisiin suojareleisiin voidaan ohjelmoida monimut-

kaisiakin ohjaus- ja suojauslogiikoita, kuten rengassyöttö ohjauksia tai syötönvaihto-

automatiikkaa (Mörsky 1992). Kennoterminaaleihin liitettävän kenttäväylän ansiosta, 

kennoterminaalin mittausdata ja signaalit voidaan siirtää automaatiojärjestelmään ja 

tehdä myös automaatiojärjestelmästä suoria ohjaustoimenpiteitä etänä kennotermi-

naalille.  

4 Prosessikeskusten kenttäväylät 

Kenttäväylällä pyritään yhdistämään erilaisia kenttälaitteita ja ohjaimia yhdeksi auto-

maatiojärjestelmäkokonaisuudeksi. Kenttäväylä mahdollistaa tiedonsiirron kenttä-

laitteiden ja automaatiojärjestelmän välillä. (TTT-käsikirja 2000.) Nykyisin eri kenttä-

väylävaihtoehtoja on markkinoilla valtavasti. Osa kenttälaitteista tukee vain tiettyjä 

kenttäväylästandardeja. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin Yara Siilinjärven tehtailla 

käytössä olevaan Profibus DP -kenttäväylään sekä uudempiin ethernet-pohjaisiin 

kenttäväyläratkaisuihin. 

4.1 OSI-viitemalli 

Kansainvälinen ISO (International Organization for Standardization) -standardointijär-

jestön kehittämä OSI (Open System Interconnection) -viitemalli määrittelee tietolii-

kennejärjestelmän kerrosten rakenteen. OSI-viitemalli ei ole itsessään tiedonsiirto 

protokolla, vaan se määrittelee tietoliikennekehyksen standardoinnille. Kuviossa 3 on 

esitetty OSI-viitemallin 7 kerroksen tiedonsiirtomalli. 
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Kuvio 3. OSI-viitemallin seitsemän kerrosta (Perälä 2013) 

 

OSI-viitemallin fyysinen kerros (Physical layer) on sen alimmainen kerros, jossa mää-

ritellään tiedonsiirron mekaaniset, fyysiset sekä toiminnalliset ominaisuudet. Fyysi-

senä tiedonsiirtotienä voidaan käyttää kierrettyä parikaapelia, valokuitua tai langa-

tonta tiedonsiirtoa. Signalointimenetelmän määrittelyssä määritellään tiedonsiirto-

nopeudet sekä digitaalisen koodauksen binäärimuoto. Fyysinen kerros määrittelee 

siis kenttälaitteen yhdistämisen kenttäväyläverkkoon. 

Siirtoyhteyskerros (Data Link layer) huolehtii tiedonsiirrosta eri laitteiden välillä. Siir-

toyhteyskerros antaa kaikille kommunikoiville laitteille verkonhallintaoikeuden. OSI-

viitemallin toinen kerros hoitaa siten yhteyden luomisen, virheiden korjaamisen ja 

yhteyden purkamisen. Siirtoyhteyskerros huolehtii myös vuonohjauksesta, jolla var-

mistetaan, ettei tietoa lähetetä nopeammin, kuin mitä vastaanottaja pystyy käsittele-

mään.  

Verkkokerros (Network layer) tarjoaa verkon rakenteesta riippumattoman tiedonsiir-

ron. Verkkokerros mahdollistaa eri fyysisten verkkorakenteiden käyttämisen. Verkko-

kerros valitsee reitin, mitä pitkin sanomat monihaaraisessa tietokoneverkossa lähete-

tään. Verkkokerros on siis vastuussa tietopakettien siirtämisestä lähteestä kohtee-

seen. Se huolehtii myös aliverkkojen käytön sekä yhteydessä tarvittavat reititykset ja 

osoitteistukset. 
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Kuljetuskerros (Transport layer) huolehtii luotettavan tiedonsiirrosta päästä-päähän. 

Yhteyden katkoksissa kuljetuskerros huolehtii vaihtoehtoisen reitin käyttämisestä il-

man, että tietoliikenne katkeaa. Kuljetuskerroksen ensisijaisena tehtävä on siis var-

mistaa, että tieto saapuu perille oikeaan osoitteeseen. 

Istuntokerros tai yhteysjaksokerros (Session layer) järjestää vuoropuhelun yhteyden 

osapuolien välillä. Sen tehtävänä on hoitaa sanomien välityksen tahdistuksen sovel-

luksien välillä. Yhteysjaksokerros pitää huolen siitä, että tiedonsiirto ei mene sekaisin 

fyysisen yhteyden katketessa. Istunto tai yhteysjaksokerroksen tehtävä on myös tie-

don salaaminen tarvittaessa. 

Esitystapakerros (Presentation layer) varmistaa riippumattomuuden käytettävästä 

tietoformaatista ja sen tyylistä. Se vastaa siis eri merkistökoodauksien yhteensovitta-

misesta ja hoitaa tiedon esitysmuodon oikeaksi tiedonsiirron yhteydessä. 

Sovelluskerros (Application layer) on lähinnä loppukäyttäjää oleva kerros. Sen tehtä-

vään kuuluu toimia linkkinä siihen ohjelmaan, johon tiedonsiirto kuuluu. Sovellusker-

roksessa tällaisia peruspalveluita ja -protokollia ovat muun muassa FTP-tiedonsiirto, 

sähköposti, HTTP-protokolla (Hypertext Transfer Protocol) ja DNS-

nimipalvelujärjestelmä (Domain Name System). (Teollisuuden Ethernet – johdanto 

2009; Kaurto 2018.) 

4.2 Profibus-kenttäväylä 

4.2.1 Profibus-protokolla 

Profibus-protokolla on avoin toimittajasta riippumaton digitaalinen kenttäväylästan-

dardi, joka pohjautuu yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin standardeihin IEC61158 

ja IEC61784. (Koivistoinen 2008) Profibus-kenttäväylä on suunniteltu erityisesti teolli-

suuden ja prosessiautomaation tarpeisiin. Se soveltuu aikakriittisiin sovelluksiin sekä 

monimutkaisiin ja laajoihin kommunikointitehtäviin. Profibus-kenttäväylä on jaettu 

kolmeen eri kommunikointiprofiiliin, Profibus DP, Profibus PA ja Profibus FMS. 
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4.2.2 Profibus OSI -viitemalli 

Profibus-protokolla perustuu OSI-viitemalliin, josta Profibus DP -kenttäväylä käyttää 

mallin 1-, 2- ja 7-kerrosta. Profibus-protokolla tukee kolmea eri kommunikaatiover-

siota: isäntä - isäntä, isäntä - orja ja orja - orja. Isäntälaite määrittää väylällä kulkevan 

tiedonsiirron. Tiedonsiirto Profibus-kenttäväylässä perustuu kehyksissä kulkeviin 

standardoituihin tietoihin. Sanomat erotellaan toisistaan alku- ja loppuerottimilla. 

(Alapere, Roppola & Hietanen 2009.) Kuviossa 4 on kuvattu Profibus-kenttäväylän 

OSI-viitemallin käyttö. 

 

Kuvio 4. Profibus-kenttäväylän OSI-viitemallin käyttö (Profibus n.d.) 

4.3 Profinet-väylä 

Profinet-väylä on teollisuuden tarpeisiin kehitetty ethernet-standardiin perustuva te-

ollisuusviestintäverkko. Profinet-verkko julkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 

2000 elokuussa. Siemensin sekä Profibus ja Profinet Internationalin yhdessä kehit-
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tämä teollisuus-ethernet-standardi on luotu tarpeeseen, jossa mahdollistetaan de-

terministinen tiedonsiirto vaikeissa olosuhteissa tehdas- ja prosessiympäristössä. 

Profinet on suunniteltu käytettäväksi kaikissa kohteissa, joissa Profibus-tekniikkaa 

käytetään tänä päivänä. Profinet-kenttäväylä on myös täydellisesti yhteensopiva ja 

liitettävissä Profibus-kenttäväylään erillisen yhdyskäytävän (proxy) kautta. (Caro 

2009; Pigan & Metter 2006) 

Ethernet-verkko perustuu avoimeen standardiin IEEE802.3. Standardi määrittelee 

muun muassa, miltä signaalin tulee näyttää johdolla ja mitä johtoa käyttävien laittei-

den on käytettävä. Ethernet-verkkoa kuvataan seitsemänkerroksisella ISO/OSI-

malilla, joista ethernet-verkko käyttää kerroksia 1 ja 2 sekä näiden lisäksi vähintään 

kerrosta 7 sovelluksille. Profinet-verkko käyttää täten myös samoja OSI-mallin ker-

roksia 1, 2 ja 7 reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon. Tämän lisäksi Profinet-verkko käyttää 

myös OSI-mallin verkko- ja siirtokerrosta ei-aikakriittisiin toimintoihin. TCP/IP-

protokollaa käytetään Profinet-verkossa konfigurointiin ja diagnostiikkaan. (Henning 

2015.) Kuviossa 5 on esitetty OSI-viitemallin soveltaminen ethernet-käyttöön.  

 

Kuvio 5. OSI-viitemallin soveltaminen ethernet-käyttöön (Henning 2015) 
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Teollisuus-ethernet määrittelee ethernet-standardista poiketen myös ympäristövai-

kutukset sekä liikenteen deterministisyyden. Teollisuus-ethernet määrittää kompo-

nenttien soveltuvuuden teollisuuden vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin, joissa voi olla 

muun muassa tärinää, sähkömagneettisia häiriöitä tai äärimmäisiä lämpötiloja. Yksin-

kertaistettuna teollisuus ethernet on siis kuten normaali ethernet, mutta komponen-

tit riittävän kestäviä teollisuus olosuhteisiin ja tiedonsiirto reaaliaikaista. Tässä ta-

pauksessa reaaliaikaisuus tarkoittaa sitä, että tiedetään, milloin viesti saapuu perille. 

(Henning 2015; Pigan & Metter 2006.)  

Profinet-tiedonsiirto on nopeaa ja determinististä. Nopeusvaatimukset vaihtelevat 

sovelluksittain sadoista millisekunneista jopa alle millisekuntiin. Tehdaslaiteiden no-

peusvaatimukset ovat yleensä alle kymmenen millisekunnin päivitysväli, kun taas liik-

keenohjaukset sitäkin vaativampaa, Deterministisyys tarkoittaa yksinkertaistettuna 

sitä, että viestit saapuvat silloin, kun niiden oletetaan saapuvan. (What is profinet? 

2019.) 

Profinet-kenttäväylästä on olemassa kaksi eri versiota Profinet IO ja Profinet CBA, 

Molempia tiedonsiirtoversioita voidaan käyttää erikseen, rinnakkain tai yhdistel-

mänä. Profinet mahdollistaa kenttäväyläjärjestelmien saumattoman integroinnin, 

joka on erittäin tärkeä ominaisuus tehtaiden laajennuksissa. (Pigan & Metter 2006.) 

4.3.1 Profinet IO -kenttäväylä 

Profinet IO -kenttäväylä on hajautettujen tulojen ja lähtöjen yhdistämiseen käytetty 

järjestelmä. Sen avulla voidaan yhdistää kenttälaitteita (IO-laitteita) suoraan ether-

net-väylään. Profinet IO -kenttäväylä kuvaa koko tiedonsiirtoa IO-kontrollereiden ja 

IO-laitteiden välillä sekä myös parametrisointia ja diagnostiikkaa. Profibus DP -käyttö-

kokemuksia on sovellettu suurelta osin muun muassa konfigurointiin, ohjelmointiin 

ja diagnostiikkaan (Pigan & Metter 2006.) 

Profinet IO -verkossa olevat laitteet operoivat yhtäläisillä oikeuksilla samassa ver-

kossa. Tästä syystä tulee Profinet IO -verkoissa käyttää tuottaja/kuluttaja (Provi-
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der/Consumer) -tyyppistä ratkaisua. Tämän tyyppisessä ratkaisussa Provider (tuot-

taja) lähettää dataa ilman erillistä pyyntöä Consumer (kuluttaja) laitteille, jotka käsit-

televät datan. Tällöin verkon käyttö ja tiedonsiirto tehostuu, sillä laiteet voivat lähet-

tää ja vastaanottaa tietoa yhtäaikaisesti full-duplex kaksisuuntaisen ethernet-verkon 

ansiosta. Profinet IO -verkko perustuu 100 Mbit/s full-dublex-kytkin ethernet-verk-

koon, jolla saavutetaan nopea kaksisuuntainen liikennöinti ethernet-verkossa. Profi-

net IO -laitteistoon kuuluu kolme eri tason laitteistoa, joiden välillä erotus tehdään. 

Näitä laitteita ovat: IO-kontrolleri, IO-laite ja IO-valvoja. (Simatic Profinet System 

Description 2008; Pigan & Metter 2006.) 

IO-kontrolleri (IO Controller) toimii ohjaimena ja valvontajärjestelmänä, jossa auto-

maatiosovellukset suoritetaan. IO-kontrollerin tehtävänä on jakaa IO-laitteille osoit-

teet ja aloittaa kommunikoinnin laitetunnistuksen ja yhteydenperustamisen jälkeen 

IO-laitteiden kanssa. IO-kontrolleri on siis Profinet-väylän ohjainlaite. (Components: 

Device, Controller, Supervisor 2019.) 

IO-laite (IO device) toimii kenttälaitteena, jota IO-kontrolleri ohjaa. IO-laite voi muo-

dostua useasta eri moduulista tai alimoduuleista IO-laitteena voi toimia esimerkiksi 

taajuusmuuttaja, moottoriohjain tai hajautettu I/O-järjestelmä. IO laite välittää tietoa 

IO-kontrollerille, jota IO-kontrolleri käsittelee tarvittaviin prosesseihin. (Components: 

Device, Controller, Supervisor 2019.) 

IO-valvoja (IO supervisor) toimii suunnittelu ja valvontatyökaluna IO laitteiden para-

metrisointiin ja diagnostiikkaan. IO-valvoja on ohjelma, joka sijaitsee yleensä suunnit-

telujärjestelmän tietokoneella. IO-valvojalla on pääsy kaikkeen prosessi- ja para-

metridataan kuten IO kontrollerillakin. IO-valvoja käyttää parametrointiin ja diagnos-

tiikkaan asyklistä tiedonsiirtoa, joka lähetetään vain tarvittaessa. (Components: De-

vice, Controller, Supervisor 2019.) Kuviossa 6 on esitetty Profinet IO -verkon kom-

ponentit ja roolit  
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Kuvio 6. Profinet IO -verkon komponentit ja roolit (Components: Device, Controller, 
Supervisor 2019) 
 

4.3.2 Profinet CBA -kenttäväylä 

Profinat CBA -väylä (Componet Based Automation) on automaatiokonsepti, joka on 

keskittynyt modulaarisiin applikaatioihin ja konekommunikaation. Profinet CBA:n 

avulla voidaan luoda hajautettuja automaatiojärjestelmiä, jotka perustuvat osittais-

ratkaisuihin esimerkiksi pakkauskoneen osaan. Tämä konsepti tarjoaa vastineen kor-

kean vaatimusasteen modulaarisille käyttösovelluksille, sillä se tukee jaksottaista ja 

jaksotonta tiedonsiirtoa 10 millisekunnin sykleillä. Profinet CBA -väylä käyttää kom-

munikoinnissa TCP/IP-protokollaa sekä reaaliaikaista RT-kommunikointikanavaa.  

Komponenttipohjaisessa automaatiossa voidaan toteuttaa kokonaiset teknologiset 

moduulit standardi komponenteiksi, joita voidaan käyttää suurissa järjestelmissä. (Si-

matic Profinet System Description 2008; Pigan & Metter 2006.) Kuviossa 7 on esitetty 

erot Profinet IO:n ja Profinet CBA:n välillä. 
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Kuvio 7. Erot Pofinet IO:n ja Profinet CBA:n välillä (Simatic Profinet System Descrip-
tion 2008) 
 

Profinet CBA on funktio-orientoitunut näkymä automaatiojärjestelmästä, sillä koko 

järjestelmä on jaettu yksittäisiin moduuleihin, jotka operoivat itsenäisinä osajärjestel-

minä. Moduuleiden rakenne ja toiminta muuttuu yleensä vain hieman eri järjestel-

missä, joka antaa etua suunnittelussa. Profinet CBA -väylää käytetään jaettuihin au-

tomaatioratkaisuihin, jotka perustuvat esiasennettuihin osajärjestelmiin. (Lämsä 

2011.) 

4.3.3 Profinet-kommunikointikanavat 

Profinet-kommunikaatiolla on kolme eri kanavaa: Profinet RT (Real Time), NRT (Non-

Real-Time) ja IRT (Isochronous Real-Time). Kukin kommunikointi kanava poikkeaa toi-

sistaan siirtotien ja nopeuden perusteella. Koska Profinet-verkko käyttää OSI-
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viitemallia kommunikoinnissa kaikilla kanavilla, aiheuttaa se kaksi merkittävää haas-

tetta nopealle suoritukselle. Näitä kutsutaan viiveeksi (latency) ja synkronointivir-

heeksi (jitter). Molemmat ongelmista lisäävät viivettä kommunikaatioon. Viive on en-

nustettava aikaviive sanoman lähettämisen ja vastaanottamisen välillä. Suurissa ver-

koissa se voi olla luokkaa 10–100 ms. Synkronointivirhe eli jitter tarkoittaa sanomien 

vastaanoton välistä aikaeroa. Esimerkiksi, jos paketti saapuu määränpäähän 20 ms 

lähetyksen jälkeen ja seuraava paketti saapuu 30 ms lähettämisen jälkeen, voidaan 

todeta verkossa olevan jitter olevan suuri. (Profinet Communication Channels 2019.) 

Profinet RT -kanava on suunniteltu reaaliaikaiseksi tiedonsiirtokanavaksi. Latency ja 

jitter pyritään minimoimaan RT-kanavassa. RT-kanava ohittaa pakkausvaiheet OSI-

mallin verkko-, siirto- ja istuntokerroksissa. Tämän lisäksi RT-kanava käyttää VLAN-

kehystä (Virtual LAN), jossa käytetään datan priorisointialuokkia 0–7. RT-kanava ke-

hys lähetetään yleensä prioriteetilla 6 tai 7. Tämän takia RT-kanavassa tiedonsiirron 

viive ja synkronointivirhe saadaan pienennettyä. Haittapuolena tästä aiheutuu RT-

kanavan IP-osoitteen puute, joka aiheuttaa sen, että RT-kehyksiä ei voi reitittää lähi-

verkkojen välillä. RT-kehykseen pakataan siis vain lähde ja kohde MAC-osoitteet. RT-

kanavalla päästään tyypillisesti noin 10 ms sykliaikaan. (Profinet Communication 

Channels 2019; Pigan & Metter 2006.) 

Profinet NRT -kanava on tarkoitettu ei-aikakriittisille sanomille. NRT-kehys kulkee 

kaikkien OSI-viitemallin kerroksien läpi. Kehykseen pakataan myös IP-osoite ja käyte-

tään UDP-protokollaa datan siirtämiseen. Näin ollen NRT-kehys voidaan reitittää lähi-

verkosta toiseen ja jopa internettiin. NTR-kanavaa käytetään diagnostiikkaan, para-

metrien asettamiseen ja konfigurointiin sekä muuhun TCP/IP-liikenteeseen. NRT-

kanavassa viive ja jitter kuitenkin kasvavat ja tyypillinen sykliaika on noin 100 millise-

kuntia. (Profinet Communication Channels 2019; Pigan & Metter 2006.) 

Profinet IRT -kanava on tarkoitettu kovaa reaaliaikaisuutta vaativiin kommunikaatioi-

hin, kuten paikannuslaitteisiin. IRT-kanava toimii kuten RT-kanavakin, mutta asettaa 

kytkimille erityissäännöt porttien ruuhkautumiselle. IRT-kanavassa lisätään kytkimille 

erityiset kaistat IRT-kehyksille, jotka pääsevät muiden kehyksien ohi ilman viiveitä. 
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IRT-kanavan tyypillinen sykliaika on alle 1 millisekunti. (Profinet Communication 

Channels 2019.) 

Profinet IRT -kanavassa kellojen synkronointi toteutetaan IEEE 1588 -standardissa 

määritellyllä PTP-protokollalla (Precision Time Protocol). Aikasynkronointi perustuu 

synkronointiviestien lähettämiseen IO-kontrollerin ja IO-laiteiden välillä. (PROFIBUS 

Nutzerorganizadion e.V. 2014.) 

 

Kuvio 8. OSI-viitemalli eri Profinet-kommunikointikanavilla (Profinet Communication 
Channels 2019) 
 

4.3.4 Laitteiden identifiointi 

Profinet IO -kenttälaitteella tulee olla oma tunniste (Device ID), jolla laitetyyppi tun-

nistetaan. Profinet-kontrolleri lähettää laitteelle tunnisteen, jonka IO-laite tarkistaa ja 

vertaa sitä IO-laitteeseen tallennettuun tunnisteeseen.  

Device ID -laitetunnus muodostuu valmistajan tunnisteesta (Vendor ID) sekä laitetun-

nisteesta (Device ID). Laitevalmistajan tunnuksen myöntää PNO (PROFIBUS Nutzeror-

ganisation e.V.). Laitavalmistajan tunnus on 16 bittiä pitkä uniikki tunnus kyseiselle 



29 
 

 

valmistajalle. Myös laitetunnus on 16 bittiä pitkä. Laitetunnusta käytetään erittele-

mään IO-laitteet yksityiskohtaisilla tunnuksilla, sillä jokainen IO-laite tulee olla tunnis-

tettavissa omalla tunnisteella. (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. 2014.) 

Laitetunnisteita käytetään tunnistamaan kyseinen laite Profinet-verkosta. Laitetun-

nisteiden avulla voidaan myös käyttää verkon rakenteen eli topologian tunnistami-

seen sekä linkittämään laitekuvaukset suoraan oikeille laitteille automaattisesti. Lait-

teiden identifiointi tarkastetaan aina järjestelmän käynnistyksen yhteydessä IO-

kontrollerin toimesta. Laitetunnisteet tulee konfiguroida IO-kontrollerille offline-ti-

lassa. (Simatic Profinet System Description. 2008.) 

4.3.5 Laitekuvaus 

Profinet IO -komponenttien integrointiin tarvitaan tietoa laitteesta, mikä tapahtuu 

laitekuvauksen (Device Description) avulla. Kaikilla Profinet IO -laitetyypeillä on oma 

laitekuvaus, joka kuvataan GSD-tiedoston (General Station Description) avulla, aivan 

kuten Profibus DP -orjalaitteilla. GSD-tiedosto sisältää kaiken tarvittavan datan lait-

teen kuvaukseen sekä tiedonsiirtoon IO-laitteen kanssa. 

Laitekuvaus GSD-tiedosto toimii perustana Profinet IO -järjestelmän perus konfigu-

raatiolla. Laitevalmistajalta saatavassa GSD-tiedostossa kuvataan IO-laitteen ominai-

suudet, joita hyödynnetään järjestelmän konfiguroinnissa. Profinet IO -verkossa tie-

doston kielenä käytetään XML-pohjaista GSDML (GSD Markup Language) -ohjelmoin-

tikieltä. (Simatic Profinet System Description. 2008.) 

4.3.6 Osoitteet 

Jokaisella Profinet-laitteella tulee olla oma yksilöidyn tunnisteen lisäksi myös uniikki 

osoite. Laitevalmistaja antaa tehtaalla laitteelle oman uniikin MAC-osoitteen, joka 

muodostuu kahdestatoista heksadesimaaliluvusta. Ensimmäiset kuusi heksadesimaa-

lilukua kertovat laitteen valmistajan ja kuusi viimeistä ilmoittaa laitteen osoitteen. 

MAC-osoitetta käytetään muun muassa laitteen nimeämiseen IO-kontrollerin toi-

mesta ja sykliseen tiedonsiirtoon. 
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Profinet-tietoliikenne vaatii myös, että jokaisella laitteella on oma Profinet-nimi. Ni-

men avulla laitteet voidaan identifioida Profinet-verkossa. Laitteiden nimeämisen voi 

tehdä vapaasti konfiguroitaessa Profinet-laitteita IO-kontrollerille. IO-kontrolleri lä-

hettää laitenimen IO-laitteelle käynnistyksen yhteydessä löydetyllä MAC-osoitteella. 

Profinet-nimi tallennetaan IO-laitteen pysyväismuistiin, jolloin se ei katoa ja on heti 

saatavilla laitteen käynnistyttyä. 

IO-laitteiden IP-osoitteet tulee olla myös yksilöityjä ja uniikkeja. Samassa väylässä ei 

saa olla kahta päällekkäistä IP-osoitetta. IP-osoitteita käytetään Profinet IO -laittei-

den konfigurointiin, parametrointiin sekä diagnostiikkaan. IP-osoitteita ei välttämättä 

tarvitse asetella IO-laitteille erikseen, vaan ne voidaan välittää käynnistyksen yhtey-

dessä IO-kontrollerilta IO-laitteille. IP-osoitteet tallennetaan tällöin IO-laitteen lyhyt-

aikaismuistiin ja ne jaetaan uudelleen laitteen käynnistyksen yhteydessä. (Lämsä 

2011.) 

4.3.7 Profinet-luokitus 

Profinet-toiminnot jaetaan kolmeen eri vaatimusluokkaan, jotka määrittelevät laittei-

den ominaisuusjoukon. Vaatimusluokat ovat CC-A (Conformance Class A), CC-B (Con-

formance Class B) ja CC-C (Conformance Class C). Edistyksellisin luokka on CC-C ja al-

keellisin CC-A. Luokitukset toimii siten, että CC-C sisältää myös CC-A ja CC-B luokan 

ominaisuudet. Profinet-luokka pitää aina määritellä vaativimman käytön mukaan. Eli 

jos yksikin Profinet-laite vaatii C-luokan, tulee Profinet-väylä määritellä tämän luoki-

tuksen mukaan. (Profinet Conformance Classes 2019.) 
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Kuvio 9. Profinet-vaatimusluokat ja ominaisuudet (Profinet Conformance Classes 
2019) 
 

4.3.8 Verkkotopologia  

Profinet-laitteet kytkeytyvät verkkoon kytkinten kautta. Kytkimet reitittävät liiken-

teen läpi verkon jokaiselle siihen liitetylle laitteelle. Verkko muodostuu yleensä Profi-

net IO -laitteista, -kytkimistä, IO -kontrollerista sekä valvontakoneista. Tästä muodos-

tuu verkkotopologia, joka voidaan rakentaa monella eri tavalla. Profinet-verkko tukee 

tähti-, puu-, lineaarista- ja rengastopologiaa. Kukin verkkotopologia poikkeaa toisis-

taan sen rakenteen osalta. (Simatic Profinet System Description. 2008.) 

Verkkotopologialla voidaan vaikuttaa verkon vikasietoisuuteen. Käyttämällä tähti- tai 

rengasverkkotopologiaa saavutetaan normaalia parempi vikasietoisuus kahdenuksien 

avulla. Rengasverkkoa käyttämällä viestipaketit voidaan ohjata laitteelle vaihtoehtoi-

sista reittiä pitkin perille, sillä viestipaketteja voidaan lähettää molempiin suuntiin 

rengasverkoissa. Mikäli rengas katkeaa, voidaan viestipaketit lähettää vaihtoehtoista 

reittiä pitkin. Redundanttisuutta saadaan lisää kahdentamalla IO-kontrollerit ja käyt-

tämällä Profinet-verkon tukemaa MRP-protokollaa (Media Redundancy Protocol). 

Tämä vaatii kuitenkin kaikkien rengasverkkoon kytkettyjen laitteiden tukea MRP-
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protokollalle. Laitteet, jotka eivät tue MRP-protokollaa, voidaan liittää rengasverk-

koon erillisen kytkimen kautta. (Profibus Nutzerorganisation e.V. 2014.) 

 

Kuvio 10. Rengastopologialla toteutettu verkkomalli MRP-protokollalla (Profibus Nut-
zerorganizadion e.V. 2014) 

 

4.3.9 PROFIsafe-turvaväylä 

PROFIsafe-turvaväylä on Profinet Internationalin hallinnoima suhteellisen vanha tur-

vaprotokolla. Ensimmäiset PROFIsafe-turvaväylät julkaistiin jo vuonna 1999. PROFI-

safe-turvaväylä perustuu niin sanottuun mustaan kanavan (black channel) -periaat-

teeseen, joka tarkoittaa sitä, että väylää ei ole määritelty tarkkaan, mutta sen on pys-

tyttävä toteuttamaan turvaväylälle asetetut tietoliikennevaatimukset. Tämän takia 

PROFIsafe-turvaväylä on ollut helposti integroitavissa myös teollisuus ethernet-väy-

liin. PROFIsafe hyväksyttiin jo vuonna 2005 Profinet-väylän turvaväyläksi, vaikka Pro-

finet-väylä oli julkaistu vasta kaksi vuotta aiemmin vuonna 2003. PROFIsafe-turva-

väylä käyttää omaa PROFIsafe-kehystä turvasovelluksiin ja voidaan käyttää millä ta-

hansa verkkomedialla. (Sundquist 2008.) 

PROFIsafe-turvaväylä voidaan toteuttaa käyttämällä hyväksi Profinet-väylää. Profi-

net-väylä toimii tässä tapauksessa verkkomediana, jota pitkin PROFIsafe-turvaväylä 

toimii itsenäisesti. PROFIsafe-komponenteilla ja -väylällä saavutetaan turvaväylärat-

kaisu, jolloin turvaväylälaitteet keskustelevat turvatoimintoihin suunnitellun turva-
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protokollan avulla. PROFIsafe-turvaväyläratkaisulla ja -komponenteilla päästään teol-

lisuudessa SIL 3 -tuvallisuuden eheystasolle, joka yleensä riittää moniin tuvallisuuden 

eheystasovaatimuksiin. (Sundquist 2008.) 

4.4 EtherCAT-kenttäväylä 

EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology) on saksalaisen Beckhoffin teolli-

suuden tarpeisiin kehittämä ethernet-väyläratkaisu. EtherCAT-verkko on reaaliaika-

ratkaisu, joka soveltuu kaikenlaiseen automaation I/O:hon, erityisesti liikkeenohjauk-

seen sen lyhyiden vasteaikojen ansioista. EtherCAT-verkon kehityksessä ja taustalla 

on EtherCAT Technology Group – ryhmittymä. (Silvola 2006; EtherCAT – the Ethernet 

fieldbus n.d.) 

4.4.1 Toimintaperiaate 

Toisin, kuin muut ethernet-pohjaiset väyläratkaisut, EtherCAT-verkon viestirakenne 

poikkeaa täysin ethernet-standardista. EtherCAT-verkossa on yksi isäntä (master) ja 

loput laitteet orjalaitteita (slave) aivan kuten Profibus-kenttäväylässä. Tiedonsiirto Et-

herCAT-väylässä tapahtuu siten, että isäntälaite lähettää yhden ethernet-kehyksen, 

johon on paketoitu kaikkien orjalaitteiden tiedot. Tämä kehys kulkee kaikkien orja-

laitteiden läpi ja viimeinen orjalaite lähettää sen takaisin isäntälaitteelle. Orjalaitteet 

lukevat niille tarkoitetun tiedon kehyksestä ja kirjoittavat samalla vapautuneeseen 

kehykseen lähetettävät tiedot isäntälaitteelle. Kehyksestä lukeminen ja kirjoittami-

nen tapahtuu siis miltei samanaikaisesti, kehyksen kulkiessa orjalaitteiden lävitse. Tä-

män tyyppisellä ratkaisulla saavutetaan huomattavasti lyhyempi käsittelyaika ether-

net-kehyksen vastaanottamisessa ja prosessoinnissa. Tällä viesti rakenteella ether-

net-kehys viivästyy vain nanosekuntien verran. EtherCAT-tiedonsiirto on siis reaaliai-

kaista, kun isäntälaite sijaitsee samassa aliverkossa orjalaitteiden kanssa. (Silvola 

2006.) 

EtherCAT-väylässä isäntälaitteena voi toimia myös perinteinen ethernet-laite, mutta 

orjalaitteilla tulee olla integroitu EtherCAT Slave Controller (ESC), joka hoitaa kom-

munikoinnin laitteen osalta. Ethernet-kehyksen dataosiossa kuljetetaan tarvittava 
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prosessidata yhdessä tai useammassa telegrammissa. Kuljettamalla telegrammi yh-

den kehyksen sisällä kaikilla laitteilla edestakaisin, saadaan kaistanleveys tehokkaasti 

käyttöön. (Silvola 2006.) 

Kuten myös muutkin teollisuus ethernet-väylät, myös EtherCAT-verkko perustuu OSI-

viitemalliin. EtherCAT-verkko käyttää OSI-viitemallista kahta alinta kerrosta sekä so-

velluskerrosta. Kaksi alinta kerrosta pitävät huolen aikakriittisistä toiminnoista kuten 

kehyksen reitityksestä ja muistin käytöstä. Nämä kaksi alinta kerrosta toteutetaan 

erillisillä EtherCAT Slave Controller (ESC) -komponenteilla. Sovelluskerrosta käytetään 

puolestaan syklisten ja asyklisten tietojen vaihdossa sekä sovellustoiminnassa. Ether-

CAT-verkossa tämä kerros toteutetaan tyypillisesti mikrokontrollerin laiteohjelmis-

tossa. Ethernet-kehys voidaan kuljettaa myös UDP-protokollan (User Datagram Pro-

tocol) päällä, mikäli kehys pitää reitittää tai sen pitää kulkea aliverkosta toiseen. Täl-

löin kehykseen lisätään normaali IP-osoite reititystä varten. Käytettäessä UDP-

protokollaa kehyksen kuljettamiseen, tiedonsiirtonopeus laskee merkittävästi. (Et-

herCAT – the Ethernet fieldbus n.d.) 

 

Kuvio 11. EtherCAT-verkon OSI-viitemallin hyödyntäminen (Beltramelli 2006) 
 

EtherCAT-verkossa ei tarvita käyttää lainkaan kytkimiä, mikäli kaikki laitteet ovat Et-

herCAT-laitteita. Tämä on selkeä EtherCAT-verkon vahvuus, sillä kytkimet aiheuttavat 

lisäviiveitä, kustannuksia ja ylimääräistä konfigurointia. Myös tavallisia standardin 

mukaisia ethernet-laitteita voidaan liittää samaan verkkoon käyttämällä kytkimiä. 
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Verkkokytkin voidaan sijoittaa verkkoon, minne tahansa, mutta modulaarisissa lait-

teissa edullisin paikka viiveiden kannalta on sijoittaa kytkin verkon päähän terminaa-

liksi. (Silvola 2006.) 

EtherCAT-verkon fyysisellä kerroksella käytetään 100 Mbit/s fast-ethernet-verkkoa 

(100BASE-TX) ja vähintään CAT5-kierrettyä parikaapelia. EtherCAT-verkon modulaari-

sissa laitteissa 100BASE-TX ethernet -signaali muutetaan LVDS-signaaliksi (Low Vol-

tage Differential Signaling). LVDS-signaali tunnetaan paremmin nimellä E-bus, joka on 

vaihtoehtoinen fyysinen kerros ethernet-verkolle. LVDS-signaalia voidaan käyttää 

myös 10 Gigabit ethernet-verkoissa. Sen rajoitteena on kuitenkin kaapelin pituus, 

joka rajoittuu 10 metriin, kun esimerkiksi 100BASE-TX ethernet-verkossa päästään 

100 metrin kaapelimittoihin. Modulaarisen laitteen päässä E-bus muunnetaan takai-

sin 100 Mbit/s Ethernet-signaaliksi EtherCAT pääteterminaalilla. (Silvola 2006; Ether-

CAT – the Ethernet fieldbus n.d.) Kuviossa 12 on esitetty E-bus -signaalin käsittely Et-

herCAT-orjalaitteella  

 

Kuvio 12. EtherCAT E-bus LVDS -signaalin käsittely orjalaitteella (Principle of opera-
tion 2016) 
 

EtherCAT-verkot ovat erittäin nopeita ja reaaliaikaisuus saavutetaan synkronoimalla 

laitteet ethernet-kehyksen etenemisviiveen avulla. Jokainen laite voidaan synkro-
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noida alle 1 mikrosekunnin tarkkuudella, sillä ethernet-kehys kulkee kaikkien laittei-

den kautta ja etenemisviiveen pystyy mittaamaan jokaisen solmun väliltä. Korkeim-

mantason synkronointi tehdään käyttäen PTP-protokollaa. EtherCAT-verkolla pääs-

tään jopa 30 mikrosekunnin sykliaikoihin. Esimerkiksi 100 servoakselia voidaan päivit-

tää jopa alle 100 mikrosekunnissa. (Silvola 2006; EtherCAT – the Ethernet fieldbus 

n.d.) 

4.4.2 Osoitteet 

EtherCAT-väylän isäntälaitteistot käyttävät vakiona MAC-osoitejärjestelmää ilman yli-

määräistä tiedonsiirtoprosessoria. Tämän ansiosta isäntälaitteena voi toimia mikä ta-

hansa laitteistoalusta, jossa on käytettävissä ethernet-portti. (EtherCAT – the Ether-

net fieldbus n.d.) EtherCAT:n ethernet-kehyksessä määritellään sanoman kohde- ja 

lähdeosoitteet. 

EtherCAT -orjalaitteilla voidaan määritellä osoitteet joko automaattisesti tai kiinte-

ästi. Molempien tapojen asetukset määritellään isäntälaiteen konfiguraatiossa. Auto-

maattisella osoitteenmäärittelyllä määritetään osoitteet orjalaitteille ensimmäisellä 

kommunikointikierroksella. Ensimmäinen orjalaite saa osoitteekseen 0 seuraava orja-

laite osoitteen 1 ja niin edelleen. Osoitteiden määrittäminen kiinteällä osoitteella voi-

daan myös toteuttaa isäntälaitteen konfiguraatiossa, määrittelemällä osoite kullekin 

orjalaitteelle erikseen. Osoite asetetaan orjalaitteeseen ensimmäisellä suorituskier-

roksella väylän käynnistyttyä ja tallennetaan laitteen pysyväismuistiin. Orjalaitteiden 

osoitteita voi olla yhteensä 65535 eli 16 bit verran. (EtherCAT Salve Device n.d.; Prin-

ciple of operation 2016.) Osoitteet sijoitetaan EtherCAT telegrammin datagrammiin. 

Mikäli jokaiselle EtherCAT-verkon orjalaitteelle määritetään osoitteet samasta osoi-

teavaruudesta, voidaan kaikki orjalaitteet osoitteistaa yhdellä datagrammilla. (Korho-

nen 2016.) Kuviossa 13 on esitetty ethernet-kehys EtherCAT-viestin suhteen. 
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Kuvio 13. Ethernet-kehyksen sisältämä EtherCAT-viestin rakenne (Korhonen 2016) 
 

EtherCAT-verkoissa on käytettävissä prosessidatan kommunikointifunktio PDO-

kommunikaatiota (Process Data Objects), Tämän kommunikointifunktion ansioista 

voidaan orjalaitteiden välille luoda syklinen data-avaruus. Tällöin orjalaite voi lähet-

tää dataa suoraan toiselle orjalaitteelle, mikäli vastaanottava orjalaite on edempänä 

lähettävää orjalaitetta. (Korhonen 2016.) 

4.4.3 Verkkotopologia 

EtherCAT-verkko tukee useita eri verkkotopologia tyyppejä kuten linja-, väylä-, tähti- 

tai puuverkot. Myös näiden yhdistelmät ovat sallittuja verkkotopologioita. Väyläpoh-

jainen verkkotopologia, jossa on satoja solmuja, voidaan rakentaa EtherCAT:lla, sillä 

verkossa ei tarvita normaalisti verkkokytkimiä tai toistimia. (EtherCAT System Docu-

mentation 2018; Korhonen 2016) EtherCAT-orjalaitteet tukevat myös Hot Connec-

tion-ominaisuutta, jonka ansiosta verkosta poistetun laitteen portit suljetaan auto-

maattisesti naapurilaitteelta, jolloin verkko voi jatkaa toimintaansa normaalisti. 

EtherCAT-verkot voidaan kaapeloida joustavasti eri kaapelityypeillä. Normaalia ether-

net-kaapelia voidaan käyttää 100 metriin saakka 100 Mbit/s nopeudella kahden sol-

mun välillä. EtherCAT-verkko on IEEE 802.3af-standardin mukainen, joka sallii myös 

PoE:n (Power over Ethernet) käytön. PoE:n käytöllä voidaan toteuttaa jännitesyöttö 
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kenttälaitteelle ethernet-kaapelia pitkin. Ethernet-kaapelin lisäksi EtherCAT-verkoissa 

voidaan käyttää optista siirtoyhteyttä. Monimuotovalokuiduilla solmujen välinen 

etäisyys voi olla yli 2 kilometriä ja yksimuotovalokuidulla jopa yli 20 kilometriä. (Kor-

honen 2016; Special – Energy Industry 2014.) 

EtherCAT-verkko tukee myös rengastopologiaratkaisua. Rengastopologia voidaan to-

teuttaa helposti lisäämällä isäntälaitteeseen yksi standardi ethernet-portti, johon Et-

herCAT-verkko liitetään renkaaksi orjalaitteiden ja isäntälaitteen välille. Rengas-topo-

logialla saadaan aikaiseksi verkon redundanttisuutta sekä kaapelinvarmennus. Vikati-

lanteessa tai kaapelikatkoksessa tehdään ylikytkentä, joka kestää ainoastaan yhden 

syklinajan. Tämän ansioista vaativimmatkin sovellukset selviävät kaapelikatkoksesta 

ilman ongelmia eikä liikennöinti pysähdy. Redundanttisuutta voidaan parantaa myös 

EtherCAT-verkon tukemalla toisella isäntälaitteella, jolla on nopea toimintavalmius 

isäntälaiteen vikaantuessa. (EtherCAT – The Ethernet Fieldbus 2012.) 

 

Kuvio 14. EtherCAT-verkon rengastopologialla toteutettu redundanttisuus (EtherCAT 
– The Ethernet Fieldbus 2012) 
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4.4.4 Safety-over-EtherCAT-turvaväylä 

EtherCAT-väylän turvaväylä protokollana toimii Safety-over-EtherCAT, joka on stan-

dardin IEC61508 SIL 3 -eheystason mukainen turvaväyläratkaisu. Turvaväylä-proto-

kolla ei rajoita EtherCAT-väylän tiedonsiirtonopeutta tai siirrettävän tiedon kokoa. 

Kommunikointi mediaa ei myöskään rajoiteta, joten Safety-over-EtherCAT-protokol-

laa voidaan myös käyttää Profinet-verkoissa. Turvaväyläratkaisun tuotteita on ollut 

saatavilla vuodesta 2005 alkaen ja muun muassa Beckhoff toimittaa TwinSAFE-lait-

teita, jotka käyttävät Safety-over-EtherCAT-protokollaa. (Sundquist 2008) 

Safety-over-EtherCAT-turvaväylä käyttää mustankanavaperiaatetta (Black channel) 

turvaväyläprotokollan tiedonsiirrossa. Yhdessä turvalaitteiden kanssa Safety-over-Et-

herCAT-turvaväylä voidaan toteuttaa SIL 3 -eheystason turvatoimintoja EtherCAT-

laitteille, käyttämällä samaa siirtomediaa EtherCAT-väylän kanssa rajoittamatta sen 

nopeutta ja kapasiteettia. (Sundquist 2008; Overview Safety over EtherCAT 2014.) 

4.5 EtherNet/IP-verkko 

EtherNet/IP-verkko (Industrial Protocol) on teollisuusteen suunniteltu joustava ether-

net-verkkotekniikka, jonka kehittivät yhteistyössä ODVA, ControlNet International ja 

RockWell Automation. EtherNet/IP-verkko on tällä hetkellä käytetyin teollisuus-et-

hernet-verkko Yhdysvalloissa. EtherNet/IP-verkko julkaistiin vuonna 2001 ja on yksi 

johtavista teollisuuden ethernet-verkkotekniikoista. Ethernet/IP-verkko on yksi CIP 

(Common Industrial Protocol) -perheen jäsen. CIP on mediariippumaton, yhteyspoh-

jainen, objektiorientoitunut protokolla, joka on suunniteltu automaatiosovelluksiin. 

CIP-perheen muihin jäseniin kuuluvat muun muassa DeviceNET- ja ControNET-väylät. 

EtherNet/IP- ja CIP-tekniikoita hallinnoi vuonna 1995 perustettu maailmalaajuinen 

kaupan- ja standardien kehittämisjärjestö ODVA (Open DeviceNET Vendors Acco-

ciation), jonka jäseninä ovat maailman johtavat automaatioyritykset. (EtherNet/IP 

2019; Caro 2019.) 
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4.5.1 Toimintaperiaate 

EtherNet/IP-verkko käyttää IEEE 802.3 ethernet-standardia ja TCP/IP- sekä UDP-

protokollia. EtherNet/IP-verkko perustuu myös OSI-viitemalliin kuten muutkin CIP:n 

kenttäväylät. Se käyttää OSI-viitemallin neljää alinta kerrosta sekä ylintä sovellusker-

rosta. Verkko- ja siirtokerroksilla EtherNet/IP-verkko toteuttaa OSI-viitemallia ja is-

tuntokerroksessa ja sen yläpuolella CIP:n tehtäviä. (Technology overview series: Et-

herNet/IP 2016.) Kuviossa 15 on esitetty havainnollistava kuva CIP:n implementoin-

nista OSI-viitemalliin ja EtherNet/IP-verkon yhteydestä. 

 

Kuvio 15. EtherNet/IP-verkon CIP:n ja OSI-viitemallin yhteys (Technology overview 
series: EtherNet/IP 2016) 
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EtherNet/IP-verkko käyttää TCP/IP- ja UDP-protokollia. TCP/IP-protokollaa käytetään 

yleiseen tiedonsiirtoon verkon laitteiden välillä ja UDP-protokollaa I/O-viesteihin. 

(Technology overview series: EtherNet/IP 2016.) Kuviossa 16 on esitetty EtherNet/IP-

verkon OSI-viitemallin käyttö. Kuviossa esitetään TCP- sekä UDP-protokollien käyttö 

eri viestirakenteessa.  

 

Kuvio 16. EtherNet/IP-kenttäväylän OSI-viitemallinkäyttö (Technology overview se-
ries: EtherNet/IP 2016) 

 

4.5.2 Tiedonsiirtotyypit 

EtherNet/IP-verkko käyttää kahta eri viestintämuotoa sekä kahta eri viestityyppiä. 

Viestintämuotoina ovat yhdistetyt- ja yhdistämättömät (Connected/Unconnected) 

viestit. Yhdistämättömiä viestejä käytetään yhteydenmuodostamisprosessiin sekä joi-

denkin matalaprioriteetin Explicit-viesteihin. Yhdistettyä viestimuotoa käytetään 

puolestaan usein toistuviin Explicit-viesteihin sekä aikakriittisiin Implicit-viestien I/O-

tiedonsiirtoon. (Technology overview series: EtherNet/IP 2016.) 
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Explicit-viestit ovat kahden solmun välisiä Client/Server-tyyppisiä sanomia. Kontrol-

leri toimii Clienttinä ja kenttälaite Serverinä. Explicit-viestit toteutetaan siis kysely- ja 

vastausperiaatteella. Client kyselee viestejä serveriltä ja serveri vastaa kyselyyn. Ex-

plicit-viestien siirtoon käytetään TCP-protokollaa ja ne sisältävät kuvauksen niiden 

merkityksestä. TCP-protokolla sisältää aina lähetystiedot ja kohde osoitteen. TCP-

protokolla sanomille tehdään myös pakettien tarkastus sekä tunnistetaan sanomien 

kaksinkertaisuus. Tämän takia tiedonsiirto on myös hitaampaa. Explicit-viestejä käy-

tetään ei-aikakriittisissä viesteissä, kuten diagnostiikassa, tapahtumissa ja konfigu-

roinnissa. (Technology overview series: EtherNet/IP 2016.) 

Implicit-viestit ovat säännöllisin väliajoin siirrettäviä sovelluskohtaisia I/O-data vies-

tejä. Implicit-viestit hyödyntävät tuottaja/kuluttaja (Provider/Consumer) periaatetta 

eli I/O-data lähetetään vain kerran ja kaikki datasta kiinnostuneet vastaanottavat sen 

ID-liitteen avulla. Implicit-viestien yhteydet voidaan siis muodostaa yksilöllisiksi suh-

teiksi tai yksi-moneksi periaatteella. Implicit-viestit käyttävät UDP/IP-tiedonsiirtoa 

Multicast-datan siirtämiseen ethernet-verkossa. UDP-protokolla ei sisällä luotetta-

vuustoimia kuten virheentarkastusta ja on näin ollen kevyempi ja nopeampi tiedon-

siirtoprotokolla. (Technology overview series: EtherNet/IP 2016.) Taulukossa 3 on 

esitetty Explicit- ja Implicit-viestien ominaisuudet.  

Taulukko 3. Ethernet/IP Explicit- ja Implicit-viestien ominaisuudet (ODVA 2016) 

  

EtherNet/IP-verkossa tiedonsiirto tapahtuu I/O-sovittimien (I/O-adapter) ja I/O-skan-

nereiden (I/O Scanner) välillä. I/O-sovitin vastaanottaa implicit-kommunikaatioyh-

teyspyynnön I/O-skannerilta ja lähettää I/O-skannerille I/O-datan pyydetyllä nopeu-

della. I/O-sovitin voi toimia myös explicit-viestien serverinä. I/O-skanneri puolestaan 

käynnistää implicit-tiedonsiirron I/O-sovittimen laitteiden kanssa. I/O-skanneri on 
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tyypillisesti kompleksisin laite EtherNet/IP-verkossa, sillä se käsittelee muun muassa 

yhteyksien määrittelyn ja sovitinlaitteiden konfiguroinnin. Yksinkertaistettuna voi-

daan todeta, että I/O-sovittimina toimii EtherNet/IP-verkonlaitteet, jotka antavat tie-

toa I/O-skannerille. I/O-skanneri on puolestaan EtherNet/IP-verkonohjain eli isäntä-

laite. (EtherNet/IP Quick Start for Vendors Handbook 2008.) 

4.5.3 Laitekuvaus 

EtherNet/IP-laitteiden eli adaptereiden konfigurointi perustuu laitekuvaukseen. Jo-

kaisella laitteella on oma EDS-tiedosto (Electronic Data Sheet), joka on yksinkertainen 

ASCII-merkkitiedosto. EDS-tiedosto sisältää laitekuvauksen, jossa määritellään, miten 

laitetta voidaan käyttää EtherNet/IP-verkossa. Se kuvaa laitteessa käytettävissä ole-

vat objektit, attribuutit ja palvelut. 

EtherNet/IP-laitekuvaustiedosto sisältää vähintään laitteen identifiointitiedot, joita 

tarvitaan määriteltäessä EtherNet/IP-verkkoa skannerilaitteelle. EDS-tiedostossa väli-

tetään tiedot laitteen tiedonsiirrosta sekä laitteen tulo- ja lähtösanomien määrittelyt 

ja yksityiskohdat. Tämän tiedoston avulla EtherNet/IP-laitteet voidaan konfiguroida 

helposti EtherNet/IP-verkon skannerille. EDS-tiedostot tukevat myös konfigurointi-

määrittelyä, joita voidaan ladata laitteeseen käynnistyksen tai palautuksen yhtey-

dessä. Konfigurointimäärittelyt tarjoavat laitteen kertaluonteisen alustamisen. (Ri-

naldi 2012.) 

4.5.4 Osoitteet 

Jokaisella EtherNet/IP-verkon laitteella on uniikki MAC-osoite. MAC-osoitetta käyte-

tään ethernet-kehyksen lähde- (SA) ja kohde (DA) -kentässä. Näitä osoitteita käyte-

tään ethernet-kehyksien siirtoon. Kohdeosoite kentässä voidaan asettaa ensimmäi-

nen bitti päälle, joka indikoi, että paketti on tarkoitettu useammalle kohteelle. Tällä 

sallitaan ethernet-solmu lähettämään yksittäinen datapaketti yhdelle tai useammalle 

vastaanottajalle. (Technology overview series: EtherNet/IP 2016.) 
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Jokaisella EtherNet/IP-laitteella tulee olla myös oma IP-osoite. Myös jokaisella aktiivi-

sella verkkokomponentilla tulee olla oma IP-osoite. Aktiivinen verkkokomponentti 

voi olla esimerkiksi hallittava kytkinlaite. Koska EtherNet/IP-väylä käyttää TCP- ja 

UDP-protokollia tiedonsiirrossa, tulee IP-osoite olla jokaisella verkon komponentilla 

ja laitteella yhteydenmuodostamista varten. IP-osoitteet asetellaan jokaiselle lait-

teelle ennen verkon käynnistämistä konfiguroimalla ne laitteisiin. (Technology over-

view series: EtherNet/IP 2016.) 

4.5.5 Verkkotopologia 

EtherNet/IP-verkko tukee muiden teollisuus-ethernet-verkkojen tapaan miltei kaikkia 

verkkotopologioita. EtherNet/IP-verkossa voidaan käyttää muun muassa väylä-, puu-, 

tähti- ja rengasverkkotopologiaa. Yleisin verkkotopologia on tähtitopologia, joka 

muodostetaan kytkimiä käyttäen. Tähtitopologia tarjoaa miltei rajattoman jousta-

vuuden laitteiden kytkentään sijainnista riippumatta. EtherNet/IP suosittelee käytet-

täväksi hallittavia kytkimiä (managed switch), jotka sisältävät lisäominaisuuksia kuten 

diagnostiikkaa, osoitus toimintoja ja redundanttisuus ominaisuuksia. Hallittavia kytki-

miä ja verkkokomponentteja tarvitaan myös VLAN (Virtual LAN) -verkkojen muodos-

tamiseen. (Technology overview series: EtherNet/IP 2016.) 

EtherNet/IP-verkko tukee myös eri redundanttisuusprotokollia. Tuetut redundantti-

suusprotokollat riippuvat käytetyistä laitteista ja niiden tarjoamasta tuesta. Yleisesti 

käytettyjä redundanttisuus protokollia ovat RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), 

MRP (Media Redundancy Protocol) ja PRP (Parellel Redundancy Protocol). PRP tar-

joaa 100 % käytettävyyden verkoille yhden vian aikana, käyttäen staattista redun-

danttisuutta. Myös muiden redundanttisuus protokollien käyttö on mahdollista. (Dit-

zel III, G, A. 2014.)  

4.5.6 CIP Safety -turvaväylä 

EtherNet/IP-cerkon turvaväyläratkaisu on ODVA:n hallitseman CIP-spesifikaatio ja 

sen CIP Safety -turvaväylä. ODVA:n tavoitteena on ollut luoda CIP Safety -turva-

väylästä laajalle levinnyt turvaprotokolla-standardi, joka voidaan toteuttaa myös 
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muiden väyläratkaisujen päälle. Tämän takia CIP Safety -turvaväylä onkin levittäyty-

nyt usean teollisuus-ethernet-väylän turvaratkaisuksi. Muista teollisuus-ethernet-

väylistä muun muassa SERCOS III -väylä käyttää CIP Safety -turvaväyläprotokollaa. 

(Sundquist 2008.) 

CIP Safety -turvaväyläprotokolla käyttää black channel -periaatetta, joten se soveltuu 

myös minkä tahansa väyläratkaisun turvaväyläksi. OSI-mallin kannalta CIP Safety -tur-

vaväylä on puhtaasti sovelluskerroksen protokolla, joka ei vaadi OSI-mallin alimmilta 

kerroksilta turvaominaisuuksia. CIP Safety -turvaväylällä saavutetaan SIL 3 -eheysta-

son vaatimukset käytettäessä EtherNet/IP-verkkoa ja turvalaitteita. (Sundquist 2008.) 

4.6 Teollisuus-ethernet-verkkojen markkinat 

Teollisuus-ethernet-verkkojen kasvu viime vuosina on ollut todella hyvää ja vakaata. 

Uusien teollisuuden laiteasennusmäärällä mitattuna yhä useampi laite kytkettiin te-

ollisuudessa johonkin verkkoon tai väylään. Kaiken kaikkiaan vuonna 2019 uusien 

kytkettyjen laitteiden määrän odotetaan kasvavan 10 % maailmanlaajuisesti. Teolli-

suus-ethernet-verkkolaitteiden ja langattomien laitteiden määrä jatkaa nopeaa kas-

vua, mutta vuonna 2019 on myös ensimmäinen vuosi, jolloin uusien perinteisten 

kenttäväylälaitteiden kytkentä tulee lähtemään laskuun. Vuonna 2019 teollisuus-et-

hernet-verkkoon kytkettyjen laitteiden osuus on nyt 59 % uusista asennuksista, kun 

se vuonna 2018 oli 52 %. Kenttäväylälaitteiden asennukset puolestaan laskivat seitse-

män prosenttiyksikköä ollen vuona 2019 enää 35 % osuudella kaikista uusista asen-

nuksista. (Jacobsen 2019.) Kuviossa 17 on esitetty HMS-yhtiön esittämät arviot 

vuonna 2019 kytkettävien teollisuuslaitteiden verkkojen markkinaosuuksista.  
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Kuvio 17. HMS-yhtiön arvio vuonna 2019 kytkettävien teollisuuslaitteiden verkkojen 
markkinaosuudesta (Jacobsen 2019) 
 

Teollisuus-ethernet-verkoista maailmalaajuisesti eniten uusia laitteita on kytketty Et-

herNet/IP-verkkoon, jonka markkinaosuus on 15 %. Toiseksi suurimpana 14 prosen-

tin osuudella tulee Profinet-verkko, joka on saavuttanut EtherNet/IP-verkon osuutta. 

Kaiken kaikkiaan teollisuus-ethernet-verkkoihin asennettujen laitteiden määrä jatkoi 

vahvaa vakaata kasvuaan, kasvun ollessa vuonna 2019 alkupuoliskolla 20 %. Langat-

tomien laitteiden määrä jatkoi myös kasvuaan. Langattomien laitteiden määrä kai-

kista verkkoon kytketyistä laitteista on 6 %. (Jacobsen 2019.) 

Maantieteellisesti Euroopassa ja Lähi-idässä EtherNet/IP ja Profinet-verkot ovat joh-

tavia verkkoja, mutta Profibus-kenttäväylää käytetään edelleen laajalti. Muita suosit-

tuja verkkoja Euroopassa ja Lähi-idässä ovat EtherCAT ja Powerlink. Yhdysvalloissa 

markkinoita hallitsee CIP-verkot ja näin ollen siirtyminen CIP-perheen EtherNet/IP-

verkkoon on selvää. Yhdysvalloissa EtherCAT-verkko kasvattaa edelleen markkina-

osuuttaan vahvasti. Aasiassa mikään verkko ei ole johtavassa markkina-asemassa, 

sillä Profinet, EtherNet/IP, Profibus, EtherCat, ModBus ja CC-link ovat laajalti käy-

tössä olevia verkkoja. (Jacobsen 2019.) 
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Vaikka perinteisten kenttäväylien osuus laskikin pienemmäksi kuin teollisuus-ether-

net-verkkojen osuus uusissa asennuksissa, on asennetuilla laitemäärillä mitattuna pe-

rinteiset kenttäväylät edelleen johtavassa markkina-asemassa.  Asennetuilla laite-

määrillä mitattuna Profibus-kenttäväylän laitteita oli asennettuna vuonna 2018 lop-

puun mennessä noin 61 miljoonaa laitetta, kun taas Profinet-verkon laitteita oli tuol-

loin asennettuna noin 26 miljoonaa laitetta. Profinet-verkon ja muiden teollisuus-et-

hernet-verkkojen kasvu on kutenkin ollut huomattavasti kovempaa kuin perinteisten 

kenttäväyläratkaisuiden kasvu. (Weber 2019.) Kuviossa 18 on esitetty Profinet-ver-

kon laitteiden asennusmäärän kasvukuvaaja. Vertailuna kuviossa 19 on esitetty Pro-

fibus-kenttäväylän laitteiden asennusmäärän kasvukuvaaja. 

 

Kuvio 18. Profinet-verkkolaitteiden asennusmäärän kasvukuvaaja (Weber 2019) 
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Kuvio 19. Profibus-kenttäväylälaitteiden asennusmäärän kasvukuvaaja (Weber 2018) 

 

Kuten laitteiden asennusmäärän kasvukuvaajista voidaan nähdä, Profinet-verkon kas-

vukehitys on ollut 2010-luvulla huomattavasti nopeampaa kuin Profibus-kenttä-

väylän kasvu. Vastaavasti Profibus-kenttäväylälaitteiden kasvu on kääntynyt hienoi-

seen laskuun. Tästä voidaan todeta, että ethernet-pohjaiset väyläratkaisut tulevat 

kasvamaan entisestään tulevina vuosina ja saavuttamaan perinteisten kenttäväylien 

markkinaosuutta. 

5 Valmet DNA -automaatiojärjestelmä 

Valmet DNA (Dynamic Network of Automation) on automaatiojärjestelmä, jota käy-

tetään monissa eri teollisuuslaitoksissa, kuten voimalaitoksissa, kemiantehtaissa sekä 

paperi- ja selluteollisuudessa. Valmet DNA on suunniteltu erityisesti laajojen ja kor-

keaa käyttöastetta vaativien prosessien ohjaukseen ja hallintaan, sisältäen hajaute-

tun automaatiojärjestelmän, josta käytetään yleisesti nimitystä DCS (Distributed 

Control System) sekä informaatiojärjestelmän. 
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5.1 Rakenne 

Valmet DNA -arkkitehtuuri sallii käyttää samalla alustalla erityyppisiä ohjauksia, ku-

ten prosessi-, kone-, laatu- ja käyttöohjauksia. Järjestelmä on hyvin skaalautuva vaih-

dellessa muuntaman kymmenen I/O:n järjestelmistä aina kymmeniätuhansia I/O:ta 

sisältäviin järjestelmiin. 

Valmet DNA koostuu kolmesta eri päätoiminnallisuudesta, joita ovat operointityöka-

lut, ohjaimet ja liitännät sekä suunnittelu- ja ylläpitotyökalut. Alla käydään lyhyesti 

läpi nämä kolme eri päätoiminnallisuutta. 

Operointityökalut kokoavat yhteen intuitiiviset työkalut prosessin tilan seurantaan ja 

ohjaamiseen erillisistä ohjaamohuoneista. Operointityökalut sijoitetaan yleensä teol-

lisuuslaitoksen ohjaamoihin, joissa prosessin operointi ja seuranta tapahtuu. 

Kontrollerit eli ohjaimet ja liitännät sisältää kaiken, mikä toimii automaattisesti. Se 

kattaa kaikki säätimet, erilaiset kenttärajapinnat, väylät ja optimoinnin. Kontrollerit 

tukevat keskitettyä tai hajautettuja ratkaisuja sekä yhteyksiä kolmansiin osajärjestel-

miin. Korkea turvallisuustaso saavutetaan integroiduilla turvainstrumentointijärjes-

telmillä. Kattavat tietopalvelut sisältävät historiatietojen keräämisen yhtenäisiin tie-

tokantoihin. 

Suunnittelu ja ylläpito sisältää työkaluja laitoksen automaation suunnitteluun ja ylä-

pitämiseen. Suunnittelu- ja ylläpitotoiminnallisuudet varmistavat myös sen, että au-

tomaatioinvestoinnit ovat turvallisia myös tulevaisuudessa. (Valmet DNA system ar-

chitecture 2019.) 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne koostuu lähiverkosta ja siihen liitty-

vistä eri toimintoja suorittavista palvelimista. Lähiverkko rakennetaan yleensä ren-

gastopologialla, mutta myös tähtitopologia on mahdollinen. Kaikki verkkoliitännät 

tehdään kahdennettuna ollen näin redundanttisia. Kaikki solmut liitetään verkkoon 
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ilman erillistä yhdyskäytävää eli gateway:ta. Prosessiverkko perustuu 100 Mbit/s tie-

donsiirtoon, mutta erityistapauksissa voidaan käyttää jopa suurempia nopeuksia. Lii-

kennöintiprotokollana käytetään UDP/IP-protokollaa yhdistettynä Valmet DNA -spe-

sifiseen sovellusprotokollaan. Järjestelmän prosessiverkko on suunniteltu siten, että 

yhden ohjaimen vioittuminen ei vaikuta muihin prosesseihin.  

Redundanttisuus on toteutettu verkossa kahdentamalla. Kahdennuksessa käytetään 

erillisiä verkkokortteja, kytkimiä ja kytkentöjä, jolla saavutetaan luotettavuutta auto-

maatioverkkoon. Mikäli yhteys laitteeseen katoaa, otetaan varayhteys automaatti-

sesti käyttöön. Varayhteyden käytöstä generoituu hälytys, kuten muistakin verkko- ja 

järjestelmävioista.  

Nimiperustainen kommunikointiprotokolla varmistaa joustavat, osoitteista riippu-

mattomat rajapinnat sovellusten välillä, ohjainten välillä sekä yksittäisen ohjaimen 

sisällä. Nimiperusteisen kommunikoinnin etuna on myös joustava käyttäjäystävälli-

nen sovellussuunnittelutekniikka. Samaa nimiperusteista kommunikointia käytetään 

myös prosessiohjaus- ja tiedonhallintaympäristön välillä, mikä mahdollistaa saumat-

toman yhteyden näiden alueiden välillä ja johtaa korkeatasoiseen joustavuuteen. Oh-

jaimien välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa ei myöskään tarvitse konfiguroida. (Valmet 

DNA system architecture 2019.) 

Valmet DNA -automaatioverkko tulee erotella normaalista laitoksen toimistoverkosta 

reitittimen avulla. Tällä varmistetaan, että toimistoverkon mahdolliset ongelmat ei-

vät vaikuta automaatioverkkoon tai toisinpäin. Suoraa Internet yhteyttä ei myöskään 

sallita liitettäväksi automaatioverkkoon. (Valmet DNA system architecture 2019.) Ku-

viossa 20 on esitetty Valmet DNA -automaatiojärjestelmän yksinkertaistettu rakenne. 

Kuvio hahmottaa Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenteen ja miten eri laiteti-

lojen laitteet ja komponentit erotelleen toisistaan. 
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Kuvio 20. Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenne (Valmet DNA system archi-
tecture 2019) 

5.2 Kenttäväylät 

Valmet DNA on avoin järjestelmä, joka sisältää monipuolisia rajapintoja yleisimpiin ja 

tunnetuimpiin standardeihin, joita käytetään tietokoneiden, logiikoiden ja muiden ul-

koisten järjestelmien prosessointiin. Valmet DNA -automaatiojärjestelmä pystyy 

kommunikoimaan ulkoisten järjestelmien kanssa ohjelmalinkkien tai kiinteiden link-

kien kautta. Yleisesti käytettyjä standardeja, kuten OPC, Profibus, Profinet, Ether-

net/IP ja Foundation Fieldbus-verkkoja tuetaan. Saatavilla on myös muita tunnettuja 

protokollia, jotka käyttävät sarjalinkkiä tai ethernet-väylää. (Valmet DNA system ar-

chitecture 2019.) 
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5.2.1 Profibus DP -kenttäväylä 

Profibus DP -liityntä toteutetaan Valmet DNA -automaatiojärjestelmän prosessiase-

malle. ACN RT- ja CS -prosessiasemiin tarvitaan lisäkortti, joka tukee Profibus 

DP -kenttäväyläliikennettä, kun taas pienimpiin ACN MR -prosessiasemiin voidaan 

väylä liittää ilman erillistä lisäkorttia. Tässäkin tapauksessa tarvitaan erillinen PB1T3 

Profibus-kaapelin jakajamoduuli, jollainen on esitetty kuviossa 21. (Profibus-liityntä 

ACN MR -prosessiohjaimelle n.d.) Kuviossa 21 kohta 1 esittää ethernet-liityntäkaape-

lia, kohta 2 PB1T3 Profibus-jakajamoduulia, kohta 3 ja 4 Profibus DP-kaapelia sekä -

liitintä. Profibus DP -kenttäväylän liityntä tehdään D9-liittimellä, jonka kytkentä on 

Profibus DP -liitynnän mukainen.  

 

Kuvio 21. ACN MR Profibus DP -kenttäväyläliityntä. (PROFIBUS-liityntä ACN MR -pro-
sessiohjaimelle n.d.) 
 

Profibus DP -kenttäväylä on jaettu useisiin eri segmentteihin. Yhteen väyläsegment-

tiin voidaan kytkeä maksimissaan 32 laitetta. Määrä sisältää isäntä- ja orjalaitteiden 

lisäksi myös mahdolliset toistimet. Laitemäärä on myös riippuvainen kuparikaapelin 
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pituudesta ja väylänopeudesta. Väylän jokainen segmentti tulee alkaa ja päättyä ak-

tiiviseen eli jännitteelliseen päätevastukseen. Tällä vähennetään kuparikaapelissa 

esiintyviä häiriöitä. (Profibus DP -kenttäväylä n.d.) Yleensä Profibus DP -kenttäväylän 

verkkotopologia on yhdistetty rengas- ja väylätopologia, jossa valokuituverkko muo-

dostaa renkaan ja kuparisegmentti väylätopologian. 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmä tukee Monomaster- sekä Multimaster -järjestel-

miä. Monomaster-järjestelmässä väylässä on vain yksi isäntälaite, joka hoitaa kom-

munikoinnin orjalaitteille. Multimaster-järjestelmässä isäntälaitteita voi olla kaksi tai 

useampia. Molemmissa järjestelmissä orjalaitteiden määrä voi olla maksimissaan 120 

slave laitetta / väylä. Osoiteavaruus on 0–127, joista osoitteet 0–4 on varattu isäntä-

laitteille, 126 osoite tehdasasetus-arvolle ja 127 osoite broadcast yleislähetysosoit-

teelle. Yhdessä kuparikaapeli segmentissä voi olla maksimissaan 32 laitetta toistimet 

mukaan lukien. (metsoDNA CR Profibus liityntä 2010.) 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmän prosessiasema toimii Profibus DP -kenttäväylä 

isäntälaitteena eli masterina. Orjalaitteiden laitekuvaukset eli GSD-tiedostot tallenne-

taan suunnittelujärjestelmän EAS-tietokoneelle, jossa Profibus DP -väyläkonfiguraatio 

tehdään. Profibus DP -väyläkonfiguraatio tehdään Valmet DNA -suunnitteluympäris-

tössä erillisellä SST Profibus Configurator -ohjelmistolla tai uudemmalla Field Bus 

Configurator -työkalulla riippuen käytettävästä prosessiasemasta ja DNA Collec-

tion -vesiosta. EAS:lla tehty Profibus DP -väyläkonfiguraatio tallennetaan ja siirretään 

prosessiasemalle, jossa sitä suoritetaan. (metsoDNA CR Profibus liityntä 2010.) 
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Kuvio 22. Profibus DP -kenttäväyläkaavion liityntä Valmet DNA -prosessiasemaan 

 

5.2.2 Profinet IO -verkko 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmän Profinet-kontrolleri on luokan 2 Profinet-kont-

rolleri, joka käyttää sekä syklistä että asyklistä tiedonsiirtoa Profinet IO -laitteiden 

kanssa. Profinet-liityntä voidaan toteuttaa ACN RT- ja CS -prosessinohjaimilla. Liitäntä 

ACN RT- ja CS -prosessinohjaimille Profinet-väylään toteutetaan ethernet-verkkokor-

tin kautta. Kompakti ACN MR -prosessinohjain G2-versio tukee myös Profinet-väylää 

ja voidaan liittää siinä olevan ethernet-portin kautta. (Valmet DNA Engineering - Pro-

finet Network 2017.) Valmet DNA ACN -prosessiasemat käyttävät Profinet RT -kana-

vaa ja ovat RT-tiedonsiirtoon hyväksyttyjä kontrollereja. Ainoana liitäntä vaatimuk-

sena on vapaa RJ45-liitäntäportti Profinet-verkkoa varten. Muita erillisiä laitteita lii-

täntään ei tarvita. (Ylinen 2019.) 

Kaikki Profinet IO -laitteet tulee olla Profinet-sertifioituja laitteita. Profinet IO -laittei-

den sertifiointi on pakollinen ennen laitteiden rekisteröintiä ja myyntiä. Valmet Auto-

mation suosittelee ehdottomasti vain sertifioitujen laitteiden käyttöä. Lisäksi kaikki 
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projektin Profinet IO -laitteet tulee olla testattuna Valmet Automationin toimesta en-

nen niiden käyttöönottoa. Profinet IO -laitteita ei tule sisällyttää projektiin ennen, 

kuin niiden yhteensopivuus on varmistettu Valmetin testausorganisaatiolla. Laiteva-

linnoissa ja kaapeloinneissa on myös muistettava teollisuusolosuhteet ja -ympäristö 

kuten pöly, lämpötila, EMC-häiriöt jne. (Valmet DNA Engineering - Profinet Network 

2017.) 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmä tukee kaikkia Profinet-verkkotopologioita. 

Verkko voidaan kytkeä esimerkiksi tähti-, puu- tai rengastopologiaksi sovelluksen ja 

käyttöympäristön mukaan. Mikäli redundanttisuudelle ei ole vaateita, yksinkertaisin 

verkkotopologia on tällöin väylätopologia, jossa ei tarvita redundanttista MRP-

renkaan tukevia komponentteja. (Valmet DNA Engineering - Profinet Network 2017.) 

Kuviossa 23 on esitetty Valmet DNA -automaatiojärjestelmän väylätopologian verk-

koliityntä.  

 

Kuvio 23. Valmet DNA Profinet -väylätopologian liityntä (Valmet DNA Engineering - 

Profinet Network 2017) 

Redundanttisessa rengastopologiassa käytetään MRP-protokollaa. MRP-

redundanttisuusprotokollassa yksi kytkin tai laite on rengasisäntä ja muut kytkimet ja 

laitteet client-laitteita. Isäntä- eli master-kytkin lähettää jatkuvasti testikehystä ren-

gasverkkoon, jolla se tarkastelee renkaan eheyttä. Mikäli katkos havaitaan, master-
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kytkin käskee client-kytkinten tai -laitteiden konfiguroimaan itsensä uudelleen siten, 

että verkko voi jatkaa toimintaa. Väyläkytkimien ja laitteiden roolit konfiguroidaan 

Valmetin Fieldbus configurator -työkalulla. Yhdessä MRP-renkaassa voi olla maksimis-

saan 50 laitetta. Profinet-laitteiden määrä on rajoitettu 150 laitteeseen yhdessä Pro-

finet-verkossa ja ketjutopologiaa käytettäessä maksimissaan 50 laitteen käyttö on 

suositeltavaa. (Valmet DNA Engineering - Profinet Network 2017.) 

Profinet-verkon systeemiredundanttisuus (system redundancy) voidaan toteuttaa 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmässä kahdentamalla prosessiasemat. Prosessiase-

mat kytketään samaan Profinet-väylään yleensä rengastopologialla. Systeemi redun-

danttisuuden käyttöönotossa tulee kuitenkin huomioida, että kaikkien Profinet-ver-

kon laitteiden on myös tuettava systeemi redundanttisuutta. (Ylinen 2019.) 

Valmet suosittelee käytettäväksi vain hyväksyttyjä komponentteja, liittimiä ja kaape-

leita Profinet-verkoissa, joilla voidaan taata luotettava yhteensopivuus ja toiminta. 

Hyväksyttyjä Profinet-liittimiä tulee käyttää kaikissa Profinet-verkon liitäntäpisteissä, 

kuten kontrollerilla, kytkimissä ja IO-laitteissa. Kierrettyä parikaapelia voidaan käyt-

tää 90 metriin saakka, jonka jälkeen suositellaan käytettäväksi valokuitua. Valokuitua 

suositellaan käytettäväksi myös, mikäli siirrytään laitetilasta toiseen, eikä potentiaalia 

voida tasata. Kuparikaapeloinnin osalta häiriösuodatuksen tärkeimpänä osana on 

kaapelin maadoittaminen, jolla estetään eri potentiaaleista johtuvia häiriöitä. Kupari-

kaapeleiden tulee olla suojattuja ja ne tulee maadoittaa vähintään molemmista 

päistä mahdollisimman läheltä laitetilan sisällä. Muilta osin kaapeloinnin lainalaisuu-

det eivät juurikaan poikkea Profibus DP -kenttäväylän kaapeloinnista, joten tässä 

työssä ei tarkastella niitä tämän enempää. (Valmet DNA Engineering - Profinet Net-

work 2017.) Kuviossa 24 on esitetty Profinet-kaapelin oikeaoppinen maadoitus laite-

tilan sisällä. 
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Kuvio 24. Profinet-kaapelin maadoitus laitetilan sisäpuolella (Valmet DNA Enginee-
ring - Profinet Network 2017) 
 

Profinet-verkossa IO-laitteet ja kontrolleri yhdistetään aina kytkimien välityksellä. 

Valmet suosittelee käytettäväksi vain Valmetin hyväksymiä kytkimiä Profinet-verkon 

käyttöön. Näitä kytkimiä ei tulisi käyttää muiden verkkojen, kuin Profinet-verkon 

käyttöön ja kytkimissä ei tulisi käyttää mitään muiden verkkojen VLAN-

konfiguraatiota. Lisäksi yhtä Profinet-kytkintä tulisi käyttää vain yhdessä Profinet-seg-

mentissä. Jokaisesta kytkimestä tulee jättää yksi ethernet-portti vapaaksi liikenteen 

peilausta varten, jota voidaan hyödyntää verkon vikaselvityksiin, hallintaan ja diag-

nostiikkaan. Verkkoa suunniteltaessa on erityisesti huomioitava verkon syvyys (line 

depth). Verkon syvyys kuvaa sitä, kuinka monta kytkintä tai muita verkkokomponent-

teja on kytketty Profinet-kontrollerin ja viimeisen Profinet IO -laitteen välille. (Valmet 

DNA Engineering - Profinet Network 2017.) Kuviossa 25 on esitetty esimerkki Profi-

net-verkon syvyydestä.  
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Kuvio 25. Profinet-verkon syvyys, esimerkki (Valmet DNA Engineering - Profinet Net-
work 2017) 
 

Profinet-verkon syvyys vaikuttaa verkon sykliaikaan. Sykliaika kasvaa mitä syvempi 

verkko on kyseessä. Taulukossa 4 on esimerkkejä eri verkon syvyyksillä toteutuneista 

Profinet-verkon sykliajoista. Kuten taulukon sykliajoista voidaan todeta Profinet-ver-

kon syvyys vaikuttaa verkon sykliaikoihin merkittävästi, kun verkkolaitteita lisätään 

verkkoon. 

Taulukko 4. Profinet-verkon syvyyden vaikutus sykliaikoihin (Valmet DNA Engineering 
- Profinet Network 2017) 

 

Profinet IO -laitteiden IP-osoitteet ja nimet määritellään Valmet DNA EAS -suunnitte-

lujärjestelmän Fielbus Configurator -ohjelmistolla. Nimeämistä varten tarvitaan Profi-

net IO -laitteiden MAC-osoitteet. Profinet IO -kontrolleri määrittää Profinet IO -lait-

teiden IP-osoitteet konfiguraation mukaan. Valmet Automationin määrittelemä vakio 
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IP-osoitealue Profinet-verkossa on 172.16.172.X/24. Tästä osoiteavaruudesta Profi-

net IO -laitteille on varattu osoitteet 172.16.172.50 – 172.16.172.219. Käyttöönotto-

vaiheessa tulisi olla listaus käytetyistä laitteista, IP-osoitteista, laitenimistä sekä lait-

teiden MAC-osoitteista. Käyttöönottovaiheessa myös Profinet-verkko ja kytkennät 

tulee hyväksyttää Valmet Automationilla. Dokumentaatio mittaustuloksista riittää to-

dentamaan verkon kytkentöjen laadun ja oikeellisuuden. (Valmet DNA Engineering - 

Profinet Network 2017.) 

5.2.3 EtherCAT-verkko 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmä ei julkisesti tue EtherCAT-verkon liityntää, eikä 

tarjoa tukea sille kirjoitushetkellä. Valmet Automationin ennen omistanut Metso on 

kuitenkin tehnyt protokohteen, jossa EtherCAT-verkko liitäntää on testattu. (Ylinen 

2019.) Lisäksi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän aiemmin omistanut Metso Auto-

mation on ollut yksi EtherCAT-verkkojen jäsenyritys. Tällä hetkellä Valmet DNA -auto-

maatiojärjestelmässä ei kuitenkaan ole tukea EtherCAT-verkoille, eikä myöskään tie-

toa vanhan MetsoDNA-automaatiojärjestelmän silloisesta liityntämahdollisuudesta 

tai laajuudesta EtherCAT-verkkoihin. (Metso Automation n.d; Kairala M 2010.) 

Koska EtherCAT-liityntää ei suoraan tueta Valmet DNA -automaatiojärjestelmässä, 

käsitellään tässä osiossa mahdollisia vaihtoehtoisia liityntöjä EtherCAT-verkon osalta 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmään. Liityntöjen yhteensopivuutta tai toimivuutta 

ei voida taata sillä tarkasteltuja EtherCAT-verkon liityntöjä ei ole testattu eikä Valmet 

DNA -automaatiojärjestelmän kolmansien osapuolien ohjelmistojen asennusta voida 

taata. 

EtherCAT-verkon isäntälaitteelle ei aseteta suuria vaatimuksia EtherCAT-verkon puo-

lelta. Koska EtherCAT-verkko perustuu ethernet-standardiin ja ISO/OSI-viitemalliin, 

isäntälaitteen laitteistovaatimuksena on miltei ainoastaan ethernet-liityntäpiste sekä 

ohjelmisto käsittelemään EtherCAT-verkon tiedonsiirtokehyksiä. EtherCAT-verkko ei 

myöskään kuormita isäntälaitetta juurikaan, joten sen laitteiston tehovaatimukset 

ovat erittäin matalat. EtherCAT-verkon isäntälaiteohjelmistoja ja koodeja on saata-

villa sekä Linux-, että Windows-käyttöjärjestelmille. (Korhonen H 2016) 
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Valmet DNA -automaatiojärjestelmän kaikista prosessiasemista löytyy ethernet-lii-

tyntä tai se on mahdollista lisätä erillisellä verkkokortilla. Lisäksi Valmet DNA -auto-

maatiojärjestelmän prosessiasemat perustuvat Linux-käyttöjärjestelmään. EtherCAT-

verkon liitynnälle ei siis ole rajoitteita laitteiston tai käytettävän ohjelmiston puolelta. 

Kuten Korhosen työstä voidaan todeta, Linux-käyttöjärjestelmälle on saatavilla useita 

EtherCAT-verkon isäntäohjelmistoja ja koodeja, joilla EtherCAT-verkon kehyksiä voi-

daan lähettää ja vastaanottaa. Korhosen työssä on testattu LinuxCNC-ohjelmistoa, 

joka pohjautuu Linux Debian -käyttöjärjestelmään, jota ajetaan Raspberry Pi 2 Model 

B PC -laitteella. Raspberry Pi 2 on korttikokoinen todella edullinen PC-tietokone, 

jossa on myös ethernet-portti EtherCAT-verkon liityntää varten. (Korhonen 2010.) 

EtherCAT-verkon liitännälle Valmet DNA -automaatiojärjestelmän prosessiasemalle ei 

siis ole laitteistollisia esteitä. EtherCAT-verkon isäntälaitteen ohjelmistoja ja koodeja 

on myös saatavilla Linux-käyttöjärjestelmälle, jota myös Valmet DNA -prosessiasemat 

käyttävät. EtherCAT-liityntä on siis mahdollista toteuttaa Valmet DNA -automaa-

tiojärjestelmään, mutta kolmansien osapuolten ohjelmistojen asentaminen ja käyttä-

minen ei ole sallittua Valmet DNA -prosessiasemille ilman Valmet Automationin hy-

väksyntää. Tulevaisuudessa liitynnän toteutus on kuitenkin toteutettavissa ja mah-

dollisesti saatavilla ja tuettuna Valmet DNA -automaatiojärjestelmässä.  

5.2.4 EtherNet/IP-verkko 

EtherNet/IP-verkko voidaan liittää kaikkiin Valmet DNA ACN -prosessiasemiin. Valmet 

DNA ACN -prosessiasema voi toimia joko EtherNet/IP-skannerina tai -adapterina riip-

puen käytöstä. Yhdellä prosessiasemalla voi olla yksi tai useampi EtherNet/IP-

skanneri. Yleisimmin Valmet DNA ACN -prosessiasema toimii EtherNet/IP-skannerina. 

Skannerit ja adapterit pyörivät 20 millisekunnin syklillä, joten tämä rajoittaa kommu-

nikointi nopeutta. (Ylinen 2019.) 

Valmet DNA EthetNet/IP-skanneri (EIPScanner) on suunniteltu suoritettavaksi Valmet 

DNA LIS -ympäristössä. Valmet DNA LIS on eräänlainen prosessiaseman sisään raken-

nettu ohjelmallinen palvelin, josta pystytään liittymään muihin järjestelmiin. LIS-

palvelimelle voidaan asentaa useampia EtherNet/IP-skannerilaitteita, joista jokainen 
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toimii itsenäisesti. Skannerilaitteen tehtävä on avata yhteys laitteiden välillä ja aloit-

taa tiedonsiirto, eli se toimii ikään kuin EtherNet/IP-verkon isäntälaitteena. Valmet 

DNA -automaatiojärjestelmän laitteistovaatimuksena on siis LIS-palvelin sekä vapaa 

ethernet-portti LIS-palvelimen käyttöön, johon EtherNet/IP-verkko voidaan kytkeä. 

Lisäksi vaatimuksena on tuki EtherNet/IP-verkolle, joka tuli saataville Valmet DNA 

Collection 2017 -version myötä. (Valmet DNA Connectivity EtherNet/IP Scanner Ma-

nual 2018.) 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmä jakaa tiedonsiirron kahteen eri yhteysmuotoon 

tiedonsiirtotien mukaan. Luokan 1 (Class 1) yhteys on tarkoitettu implicit-viesteille, 

eli säännölliseen tiedonsiirtoon, kuten I/O tietojen siirtoon. Luokan 1 yhteys muodos-

tetaan TCP-protokollan kautta, mutta tiedonsiirto toteutetaan UDP-protokollalla no-

peamman tiedonsiirron takia. Luokan 1 yhteydessä yhteys voi olla Multicast- tai 

Point-to-Point-yhteys. Luokan 3 (Class 3) yhteys on puolestaan explicit-viesteille eli 

asykliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu yhteys. Luokan 3 yhteyttä käytetään muun mu-

assa diagnostiikkaan, jossa EtherNet/IP-skanneri kyselee tiedon laitteelta ja laite vas-

taa skannerille. Luokan 3 yhteys käyttää TCP-protokollaa ja sanomat voivat olla yhdis-

tettyjä tai yhdistämättömiä (Connected/Unconnected). Yhdistetyt sanomat sallivat 

yhteyden statuksen monitoroinnin molemmissa päissä. Tyypillisesti luokan 3 yhteyttä 

käytetään ei-sykliseen ja ei-aikakriittisiin sovelluksiin kuten konfiguraatioon tai käyt-

töliittymän päivityksiin. Luokan 3 yhteyttä ei kuitenkaan tueta Valmet DNA -auto-

maatiojärjestelmän käyttämässä EIpScannerissa (Valmet DNA Connectivity Ether-

Net/IP Scanner Manual 2018.) 

Tiedonsiirto EtherNet/IP-laitteen ja -skannerin välillä käytetään kokoonpanomuis-

tiblokkeja. Jokainen kokoonpanolohko on ennalta määritelty sisältämään tietoa tai 

konfiguraatiota ja tunnistetaan yksilöitävällä ilmentymänumerolla (Instance number). 

Samoja kokoonpanomuistilohkoja käytetään siirtämään tietoja EIpScannerin ja Val-

met DNA -tunnisteiden eli tagien välillä. Valmet DNA -automaatiojärjestelmän tulo-

tagi lukee tiedon tulokokoonpanosta, kun taas lähtötagi kirjoittaa tiedon lähtöko-

koonpanoon. Kuviossa 26 on esitetty tiedonsiirron lohkokaavio Valmet DNA EIpScan-

nerin ja EtherNet/IP-laitteen välillä. EtherNet/IP-skanneri tai sovitin prosessori (ESDK) 

on tarkoitettu EtherNet/IP-laitteiden skannaukseen, kun taas EtherNet/IP-
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moduuliprosessori (LIS-moduuli) suorittaa Valmet DNA -rajapinta- ja valvontatoimin-

not. Tämän jaetun muistin tulo- ja lähtökokoonpanolohkojen avulla prosessorit voi-

vat kommunikoida keskenään. (Valmet DNA Connectivity EtherNet/IP Scanner Ma-

nual 2018.) 

 

Kuvio 26. Valmet DNA EtherNet/IP -kommunikoinnin lohkokaavio (Valmet DNA Con-
nectivity EtherNet/IP Scanner Manual 2018) 

 

Valmet DNA LIS -palvelin tulee konfiguroida ennen EtherNet/IP-verkon käyttöönot-

toa. LIS-palvelimen konfigurointi tehdään systeemi- (xxxx.sys), laitteisto- (xxxx.hw) 

sekä konfiguraatio- (EIpS.CFG) tiedostojen avulla. Myös EtherNet/IP-skannerin konfi-

gurointi tehdään tekstipohjaisella tiedostolla, jota muokataan tekstieditorilla. Konfi-

guraatiotiedostossa määritellään skannerin perustiedot, laitteiden skannauslista sekä 

parametrit jokaiselle skannattavalle laitteelle.  Aseman käynnistymisen yhteydessä 

EIpScanner lukee konfiguraatiotiedoston ja luo sen perusteella Valmet DNA -rajapin-

tamuuttujat ja käynnistää EtherNet/IP-skannerin toiminnot. Mikäli konfiguraatioon 

pitää tehdä muutoksia, täytyy skanneri käynnistää uudelleen, jotta muutokset tule-

vat voimaan. (Valmet DNA Connectivity EtherNet/IP Scanner Manual 2018.) Ether-

Net/IP-verkon konfigurointiin on tarjolla myös konfigurointiohjelmisto, jolla voidaan 

toteuttaa osa EtherNet/IP-verkon konfiguroinnista. LIS-palvelimen konfigurointi ja 

käyttöönotto tulee kuitenkin tehdä systeemi ja laitteisto tiedostoilla. (Ylinen M 

2019.) 

EtherNet/IP-skanneri EIpScanner tukee kaikkiaan 128 laitetta. Laiteosoitteet alkavat 

numerosta 1 ja päättyvät 128. LIS-asemalle voidaan asentaa useampia EtherNet/IP-
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skannereita, jolloin laitemäärää voidaan kasvattaa. Jokaiselle laitteelle konfiguroi-

daan myös yksilöity laitenimi, joka voi olla 32 merkkiä pitkä ilman välilyöntejä. Laite-

nimeä käytetään laitteen tunnistamiseen määritystarkoitusta eli konfigurointia var-

ten. (Valmet DNA Connectivity EtherNet/IP Scanner Manual 2018.) 

Valmet DNA EIpScanner tukee kahdenlaista redundanttisuus tyyppiä. Ensimmäinen 

redundanttisuustyyppi käyttää normaaleja EtherNet/IP-laitteita, joilla ei ole erillistä 

redundanttisuustukea. Tässä tapauksessa vain aktiivinen yhteys on käytössä ja 

redundanttinen yhteys on lepotilassa (standby). Vaihtotilanteessa aktiivinen yhteys 

on ensin suljettava. Tämä sallii passiivisen yhteyden muodostumisen. Kytkentäaika 

tällä toteutuksella on sama, kuin yhteyden muodostumisaika eli noin 2–3 sekuntia. 

Toinen vaihtoehto redundanttisuudelle on käyttää laitteita, jotka tukevat CIP-

protokollan redundanttisuutta, kuten Claim Output Ownership (COO) -lippu ja Ready 

for Ownership of Outputs (ROO) -ensisijaisarvoa. Tässä tapauksessa useammat yh-

teydet voivat olla yhteydessä yhtäaikaisesti ja EtherNet/IP-laiteet tarkastavat kytken-

nän toimivuuden COO-lippujen mukaan. Kytkentäaika tässä tapauksessa on erittäin 

pieni ja kytkentä tapahtuu nopeasti aikakatkaisun jälkeen. (Valmet DNA Connectivity 

EtherNet/IP Scanner Manual 2018.) Kuviossa 27 on esitetty redundanttisuuskytkentä 

Valmet DNA EtherNet/IP -skannerille.  
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Kuvio 27. Valmet DNA EtherNet/IP -skannerin redundanttisuuskytkentä (Valmet DNA 
Connectivity EtherNet/IP Scanner Manual 2018) 

6 Työn toteutus 

6.1 Teollisuus-ethernet-verkkojen vertailu  

Kirjallisuudessa ja internetissä on tarjolla hyvin paljon erilaisia vertailuja teollisuus-

ethernet-verkoista. Näissä vertailuissa vertaillaan yleisesti verkkojen nopeuksia, reaa-

liaikaisuutta ja deterministisyyttä. Pääpainona näissä vertailuissa on yleensä verkon 

nopeus. Raskaassa teollisuudessa prosessikeskuksien käytöt koostuvat yleensä pum-

puista, puhaltimista, sekoittimista jne., joiden nopeusvaatimus ei ole merkittävä. Li-

säksi automaatiojärjestelmän suoritusajat asettavat rajoituksia nopealle tiedonsiir-

rolle, sillä suurin osa sovelluksista suoritetaan 500 millisekunnin tai jopa 1 sekunnin 

sykleillä. Tästä johtuen tässä vertailussa keskityttiin omiin havainnointeihin, kuten 

benchmark-menetelmällä kerättyyn tutkimusaineistoon, joita sovelletaan raskaan te-
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ollisuuden käyttökohteisiin. Vertailuun valittiin kolme nopeimmin kasvavaa teolli-

suus-ethernet-verkkoa, jotka ovat luvussa 4 esitellyt EtherNet/IP-, Profinet- sekä Et-

herCAT-verkot. Myös Profibus-kenttäväylää vertailtiin näihin teollisuus-ethernet-väy-

liin. 

6.1.1 Verkkojen nopeus 

Teollisuus-ethernet-verkot ovat erittäin nopeita ja toimivat yleensä 100 Mbit/s väy-

lässä tai jopa 1 Gbit/s väylässä. Reaaliaikaisuusvaatimuksien mukaan verkkojen on 

toimittava tietyssä vaaditussa ajassa. Aikakriittisyysvaatimus tulee yleensä prosessin 

käytöiltä, joista nopeimpia ovat paikannukseen tarkoitetut laitteet, kuten servot. Ras-

kaassa teollisuudessa aikakriittisyysvaatimukset eivät yleensä ole merkittäviä, sillä 

prosessin vasteaika on melko hidas.  

EtherNet/IP-verkolla saavutetaan tyypillisesti 10 ms sykliaika ilman erillistä kellosynk-

ronointia, joka on myös mahdollista CIP Sync -kellosynkronoinnin avulla. Tällä nor-

maalilla niin kutsutulla pehmeällä reaaliaikaisuudella (Soft Real Time) saavutetaan 

kutenkin riittävän nopea sykliaika raskaan teollisuuden käyttökohteisiin. Sykliaika 

riippuu verkkoon asennettujen laitteiden ja kytkinten määrästä. 

EtherCAT-verkko on kehitetty paikannus käyttöä varten ja on näin ollen erittäin no-

pea. EtherCAT-verkon ainutlaatuinen tiedonsiirtomenetelmä mahdollistaa korkean 

deterministisen reaaliaikaisuuden vaatimukset. EtherCAT-verkolla saavutetaan jopa 

alle 30 mikrosekunnin sykliaika. Verkkoon liitettyjen laitteiden määrä vaikuttaa sykli-

aikaan, mutta vain rajallisesti. Esimerkiksi 100 servoakselin päivitys kestää vain n. 100 

mikrosekuntia. 

Profinet-verkossa on käytössä kaksi eri reaaliaikaista tiedonsiirtokanavaa. Normaalilla 

RT-kanavalla saavutetaan tutkitusti 8 ms sykliaika 70 kpl laitemäärällä. Vieläkin nope-

ampi IRT-kanava mahdollistaa jopa alle 32 mikrosekunnin sykliajan. Myös Profinet-

verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä vaikuttaa sykliaikoihin. Varsinkin linjan syvyys 

(line depth) vaikuttaa sykliaikaan, mutta vain rajallisesti. Esimerkiksi 8 ms sykliaika 

sallii linjan syvyydeksi 58 laitetta. 



66 
 

 

Teollisuus-ethernet-verkot ovat siis erittäin nopeita. Vertailussa olevista verkoista yli-

voimaisesti nopein on EtherCAT-verkko, jonka sykliajat ovat huomattavasti alle 1 ms 

tasoa. Toiseksi nopein on Profinet-verkko ja varsinkin sen IRT-kanava, joka saavuttaa 

miltei EtherCAT-verkon nopeustason. Profinet-verkon normaalilla RT-kanavalla pääs-

tään myös nopeisiin sykliaikoihin, jotka riittävät raskaan teollisuuden käyttöihin. Et-

herNet/IP-verkko on nopeudella mitattuna hitain teollisuus-ethernet-verkko sen tie-

donsiirtomuodon takia ja ilman erillistä aikasynkronointia. UDP-protokollaa käyttävä 

EtherNet/IP-verkko saavuttaa pehmeän reaaliaikaisuuden n. 10 ms sykliajalla, joka 

myöskin on riittävä raskaan teollisuuden sovelluksiin. 

6.1.2 Liitettävyys automaatiojärjestelmään 

Teollisuus-ethernet-verkkojen liityntä automaatiojärjestelmään on yksi merkittävin 

seikka, joka tulee ottaa huomioon verkon valinnassa. Teollisuus-ethernet-verkot ei-

vät ole standardoituneet siten, että niitä voisi liittää mihin tahansa automaatiojärjes-

telmään tai ohjaimiin. Automaatiojärjestelmän tulee tukea kyseistä verkkoprotokol-

lan rajapintaa, jotta se voidaan liittää toimimaan automaatiojärjestelmässä. Liitäntää 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmään käsitellään tarkemmin luvussa 5. Tässä lu-

vussa keskitytään vertailemaan eri teollisuus-ethernet-verkkojen liittymistä Valmet 

DNA -automaatiojärjestelmään. 

EtherNet/IP-verkolle löytyy tuki Valmet DNA -automaatiojärjestelmästä. Liitäntä voi-

daan toteuttaa Valmet DNA LIS -palvelimen kautta. Laitteistovaatimuksena Valmet 

DNA -prosessiasemalle on vain yksi vapaa ethernet-portti liityntää varten. Koska lii-

tyntä toteutetaan LIS-palvelimelle, on sen konfigurointi ja käyttöönotto hankalam-

paa, kuin esimerkiksi Profibus-kenttäväylällä. LIS-palvelimen tekstieditorilla tehtä-

vissä konfiguroinneissa tulee olla vankka tieto Valmet DNA -automaatiojärjestel-

mästä sekä EtherNet/IP-verkosta. Myös muutokset ja lisäykset verkkoon aiheuttaa 

lähes poikkeuksetta katkoksen liikennöintiin, sillä LIS-palvelin tulee käynnistää uudel-

leen, jotta muutokset astuvat voimaan. 

Profinet-verkko on tuettu Valmet DNA -automaatiojärjestelmässä jo vuodesta 2015 

alkaen ja liityntää on myös kehitetty jatkuvasti. Profinet IO -verkon liityntä tapahtuu 
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vapaaseen Profinet-verkon käyttöön konfiguroituun ethernet-porttiin. Konfigurointi 

tehdään Valmet DNA Fieldbus Configurator -ohjelmistolla, joka on selkeäkäyttöinen 

konfigurointityökalu. Erillisiä tekstitiedostokonfigurointeja ei tarvita vaan koko ver-

kon konfigurointi tapahtuu Fieldbus Configurator -työkalulla. Laitteiston muutokset 

ja lisäykset onnistuu myös yleensä ilman koko liikennöinnin katkaisua riippuen muu-

toksen laajuudesta ja verkon toteutustavasta. 

EtherCAT-verkkoa ei tueta suoraan Valmet DNA -automaatiojärjestelmässä. Ether-

CAT-verkon omalaatuinen sanomarakenne ja tiedonsiirtotapa vaatii oman ohjelmis-

ton ja koodin sanomien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tämän takia sitä ei 

voida suoraan liittää LIS-palvelimelle ilman erillistä isäntälaitteelle tarkoitettua ohjel-

mistoa ja koodia. Liitäntä Valmet DNA -automaatiojärjestelmään saattaisi olla mah-

dollista erillisten yhdyskäytävien (gateway) kautta tai Linux-pohjaisen ohjelmiston 

asentamisella Valmet DNA -prosessiasemalle, mutta niitä ei ole testattu Valmet DNA 

-automaatiojärjestelmään. Tällä hetkellä ei ole tietoa onko EtherCAT-liityntää tulossa 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmän valikoimiin. 

Profinet-verkko on selkeästi helpoiten liitettävä ja konfiguroitava verkko Valmet 

DNA -automaatiojärjestelmään. Konfigurointityökalut on kehitetty helppokäyttöisiksi 

ja konfigurointi on hyvin samankaltaista, kuin Profibus-kenttäväylän konfigurointi. Et-

herNet/IP-verkko voidaan liittää Valmet DNA -automaatiojärjestelmään, mutta sen 

liityntä ja varsinkin konfigurointi on haasteellista. Myös mahdollisten verkkomuutok-

sien ja -lisäyksien aiheuttamat tiedonsiirtokatkokset eivät lisää joustavuutta Ether-

Net/IP-verkon käytössä. EtherCAT-verkkoa ei tueta suoraan Valmet DNA -automaa-

tiojärjestelmässä, eikä näköpiirissä ole tukea myöskään tulossa. Täten EtherCAT-ver-

kon liitettävyydestä ei voida antaa yhtään pistettä. 

6.1.3 Laitteistojen saatavuus 

Teollisuus-ethernet-verkkojen valinta riippuu paljon myös markkinoilla olevista laite-

valikoimasta. Läheskään kaikille laitteille ei ole saatavilla verkko- tai väyläsovittimia 

tai laitteet eivät tue kaikkia teollisuus-ethernet-verkkoja. Laitteistojen saatavuus on 

todettava ja varmistettava ennen verkkoratkaisun valintaa. 
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EtherNet/IP-verkon laitteitta on saatavilla markkinoilla laajalti eri valmistajien toi-

mesta. Markkinajohtajana teollisuus-ethernet-verkoissa oleva EtherNet/IP-verkko 

tarjoaa kattavan valikoiman laitteita eri valmistajilta. EtherNet/IP-verkkoa tukevien 

laitteiden valmistajia ovat muun muassa ABB, Beckhoff, Danfoss, SEW ja Rockwell 

Automation. EtherNet/IP-verkkoon on saatavilla suoraan natiivilaitteita ja myös verk-

kosovittimia eri laitteille. Prosessisähkökeskuksissa käytettäviin taajuusmuuttajiin ja 

moottoriohjaimiin on saatavilla EtherNet/IP-verkon sovitin. 

Profinet-verkkoon on saatavilla myös kattavasti eri valmistajien laitteita ja verkko-

sovittimia. Avainlaitetoimittajia ovat muun muassa Siemens, CISCO, Moxa ja Belden. 

Taajuusmuuttajien ja moottoriohjaimien toimittajiin kuuluvat muun muassa ABB ja 

Siemens. Tarjolla on laitteita Profinet-verkkoon suoralla natiiviliitynnällä sekä verkko-

sovittimilla. 

EtherCAT-verkon laitevalmistajia on myös tarjolla kattava määrä. Beckhoffin kehittä-

män verkkoratkaisun takia Beckhoff tarjoaa myös kattavasti laitteita EtherCAT-verk-

koon. EtherCAT-verkko laitteiden määrä on kattava, mutta esimerkiksi älykkään 

moottoriohjaimen puuttuminen on selkeä heikkous. ABB valmistaa taajuusmuuttajiin 

EtherCAT-verkkosovittimia, mutta ABB:n tai Siemensin moottoriohjaimiin ei ole saa-

tavilla EtherCAT-verkkosovitinta. 

Prosessisähkökeskuksien tapauksessa oleellisten komponenttien, kuten taajuusmuut-

tajien ja moottoriohjaimien saatavuus kyseiseen teollisuus-ethernet-verkkoon on eh-

dottoman tärkeää. Täten EtherNet/IP- ja Profinet-verkot tarjoavat hyvät mahdolli-

suudet liitettävien komponenttien ja verkkosovittimien osalta. EtherCAT-verkon laaja 

laitevalikoima on suunnattu enemmän servokäyttöihin ja I/O-ohjauksiin. EtherCAT-

verkon laitevalikoima on huomattavasti suppeampi teollisuuden prosessisähkökeskus 

käyttöön. 
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6.1.4 Ominaisuudet 

Teollisuus-ethernet-verkoilla on tiettyjä ominaisuuksia, joita hyödyntämällä saavute-

taan etuja verkon käytössä. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa verkon jaka-

minen muille protokollille, turvaväyläratkaisut sekä redundanttisuusominaisuudet. 

Tässä vertailussa keskitytään näiden ominaisuuksien vertailuun eri teollisuus-ether-

net-verkoilla. 

EtherNet/IP-verkon standardi ethernet-verkkorakenne sallii käytettäväksi myös 

muita verkkoprotokollia samassa verkossa. Standardiverkkoa voidaan käyttää myös 

muuhun tiedonsiirtoon, mutta verkon ruuhkautuminen on otettava huomioon, sillä 

EtherNet/IP-verkon sanomat käyttävät samoja TCP- ja UDP-protokollia, kuin esimer-

kiksi toimistoverkon tiedonsiirto. EtherNet/IP-verkossa voidaan käyttää myös CIP-

safety -turvaväylää. Samassa verkossa toimiva turvaväylä toimii myös muilla stan-

dardi ethernet-verkkorakenteeseen perustuvissa verkoissa. EtherNet/IP-verkko tukee 

myös rengastopologiaa ja redundanttisuusprotokollia käytetyn laitteistotuen mu-

kaan, kuten RSTP- MRP- ja PRP-protokollia. 

Profinet-verkko voidaan myös jakaa käyttämään eri verkkoprotokollia. Testattuja so-

velluksia verkon jakamisesta löytyy myös teollisuudesta, jossa verkon jakamista voi-

daan hyödyntää muun muassa laiteparametrointiin ja -konfigurointiin. Koska Profinet 

RT- ja IRT -kanavien tiedonsiirto on priorisoitua, tärkeä I/- tiedonsiirto toimii luotetta-

vasti myös verkonjakotilanteessa, eikä aiheuta ruuhkautumista verkossa. Profinet-

verkko tukee myös PROFIsafe-turvaväylää, jota voidaan käyttää Profinet-verkon 

kanssa samassa verkossa yhdessä turvalaitteiden kanssa hoitamaan turvatoimintoja. 

Profinet-verkko tukee myös rengastopologiaa ja redundanttisuus MRP-protokollaa. 

Rengas-topologialla toteutettujen verkkojen redundanttisuutta voidaan parantaa 

myös kahdennetulla kontrollerilla. 

EtherCAT-verkon sanomarakenteen takia verkkoa ei voi jakaa muille protokolille. Et-

herCAT-verkossa voidaan kuitenkin käyttää Fail Safe over EtherCAT (FSoE) -turva-

väylää turvatoimintoja varten. EtherCAT-verkko tukee myös rengastopologiaa, mikäli 
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isäntälaitteessa on käytettävissä kaksi ethernet-porttia. Redundanttisuus toimii ren-

gastopologiassa yhden laitteen vikaantuessa, jolloin liikennöinti toteutetaan vaihto-

ehtoista reittiä pitkin. EtherCAT-verkossa ei tarvita erillisiä kytkimiä vaan kaapelointi 

tehdään laitteelta laiteelle, mikäli EtherCAT-verkkoa ei tarvitse reitittää verkosta toi-

seen. 

Ominaisuuksissa Profinet- ja EtherNet/IP-verkot ovat miltei samankaltaisia. Profinet-

verkon etuna on priorisoitu liikenne tärkeälle I/O-datalle, joka on ensisijaisena tie-

donsiirtomuotona verkonjakotilanteissa. EtherCAT-verkko puolestaan ei kykene jaka-

maan tiedonsiirtoa muille protokollille. Kaikki vertailun verkot tukevat omia turva-

väylä-ratkaisuja samassa verkossa. Kaikki vertailun verkot tukevat myös rengastopo-

logiaa ja redundanttisuutta. EtherCAT-verkon redundanttisuus protokollasta ei ollut 

tietoa, mutta redundanttisuus on toteutettavissa helposti toisella isäntälaitteen et-

hernet-portilla. Kaikissa verkkoratkaisuissa on myös kahdennetun kontrollerin käyttö-

mahdollisuus, mutta vain EtherNet/IP- ja Profinet-verkoissa on tuki Valmet DNA -au-

tomaatiojärjestelmän kahdennetulle prosessiasemalle. 

6.2 Vertailun yhteenveto 

Vertailussa käytettiin teollisuuden prosessikeskuksille ja toimeksiantajalle tärkeitä 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat oleellisesti teollisuus-ethernet-verkon valintaan. Te-

ollisuus-ethernet-verkkojen vertailulla saatiin esille eri ethernet-verkkojen eroavai-

suudet sekä hyödyt ja haitat. Vertailussa käytettiin laajasti tietoperustaa ja tutkimus-

aineistoa eri verkoista sekä käyttökokemuksia haastatteluista. 

Pelkkä sanallinen kuvaaminen ei välttämättä avaa vertailua riittävästi. Tämän takia 

kaikki vertailut pisteytettiin hahmottamisen helpottamiseksi. Vertailussa käytettiin 

pisteytystä nollasta kolmeen siten, että kolme pistettä on paras arvo ja nolla pistettä 

heikoin arvo. Tällä pisteytyksellä saatiin helposti luettava vertailu eri ethernet-ver-

koille. Liitteessä 1 on esitetty kaikkien teollisuus-ethernet-verkkojen vertailujen dia-

grammit ja pisteet. 
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Yhteenvetona vertailuiden pisteytyksestä saatiin kokonaisarvio kaikista teollisuus-et-

hernet-verkoista. Mikään verkko ei saanut täysiä pisteitä, mutta korkeimmat pisteet 

vertailusta sai Profinet-verkko, joka oli jokaisella osa-alueella hyvä tai keskitasoa. Et-

herNet/IP-verkkoratkaisu sai vertailuista toiseksi korkeimmat pisteet ollen näin ver-

tailun toinen. EtherNet/IP:n suurin heikkous on sen nopeus ja liikennöinnin tukkeen-

tumismahdollisuus liiallisessa kuormituksessa. EtherCAT-verkko sijoittui vertailun vii-

meiseksi johtuen lähinnä sen huonosta liitettävyydestä Valmet DNA -automaatiojär-

jestelmään sekä komponenttien ja verkkosovittimien puuttuminen moottoriohjai-

mista. Muutoin EtherCAT-verkko suoriutui vertailusta hyvin. Taulukossa 5 on esitetty 

vertailun pisteytys eri aihealueista. Kuviossa 28 on esitetty vertailun yhteenveto ja 

pisteytys. 

Taulukko 5. Teollisuus-ethernet-verkkojen vertailun pisteytys 

 

 

Kuvio 28. Teollisuus-ethernet-verkkojen vertailu ja pisteytys 
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6.3 Profinet-verkko vs. Profibus-kenttäväylä 

Profinet ja Profibus kuulostavat hyvin samankaltaisilta, mutta niiden erot ovat kui-

tenkin merkittävät. Kenttäväyläratkaisun valinnassa oleellista on ymmärtää erot 

myös käytössä olevaan Profibus DP -kenttäväylään. Tässä kappaleessa verrataan Pro-

finet-verkon ja Profibus-kenttäväylän eroavaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon 

Profinet-verkon käyttöönotossa. Vertailussa tarkastellaan kriittisesti eroavaisuuksia 

prosessikeskusten ja raskaan teollisuuden käytössä. 

6.3.1 Nopeus 

Nopeudesta puhutaan hyvin yleisesti, kun verrataan kenttäväyliä ja verkkoja toi-

siinsa. On selvää, että nopeudella voidaan kilpailla eri verkkojen ja kenttäväylien vä-

lillä ja markkinoida verkkoja nopeuden perusteella. Verkkojen ja kenttälaitteiden no-

peutta tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, sillä käytöltä tulevat nopeusvaateet ei-

vät välttämättä ole kovinkaan suuria. Esimerkiksi raskaassa teollisuudessa suurin osa 

käytöistä on pumppuja, puhaltimia tai sekoittimia, joiden ohjauksien nopeusvaade ei 

ole yleensä kovin suuri.  

Joissakin prosesseissa ja käytöissä nopeusvaateet ovat kuitenkin avainasemassa. Toi-

meksiantajan prosesseista nopeimmat nopeusvaatimukset tulevat voimalaitospro-

sessista. Voimalaitosprosessissa turbiinien laitteet pyörivät 20 ms suoritusajoilla, joka 

asettaa vaatimuksia myös turbiineiden oheislaitteille. Väyläohjattuja turbiineiden 

apulaitteita ovat muun muassa öljypumput, moottoritoimilaitteet ja jäähdytyslait-

teet. 

Profibus DP -kenttäväylän nopeus on yleensä 1.5 Mbit/s kaapelointirajoituksen takia. 

Maksimissaan väylänopeus Profibus DP -kenttäväylällä voisi olla 12 Mbit/s, mutta sitä 

ei juurikaan käytetä sen kaapelointirajoituksen ja häiriöherkkyyden takia. Väylän syk-

liaikaan vaikuttaa nopeuden lisäksi myös laitteiden määrä sekä niiden datamäärä. 

Profibus DP -kenttäväylän keskimääräisen sykliajan voi laskea seuraavalla kaavalla 1: 

(Felser M 2017.) 
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𝑇𝐵𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =
380+𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒∗300+𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠∗11

𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒
+ 75 𝜇𝑠  (1) 

missä 𝑇𝐵𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 = väylän sykliaika 

 𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒   = orjalaitteiden määrä 

 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠   = kaikkien orjalaitteiden yhteenlaskettu tavumäärä 

 𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = väylän nopeus Mbit/s 

Kaavalla 1 saadaan laskettua sykliaika ±10 % tarkkuudella. Väylänopeuden ollessa 1.5 

Mbit/s, 70 orjalaiteella, joilla keskimäärin 62 tavua tiedonsiirtoa saadaan väylän syk-

liajaksi: 

𝑇𝐵𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =
380 + 70 ∗ 300 + (70 ∗ 62) ∗ 11

1500 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠
+ 75 𝜇𝑠 = 46,2 𝑚𝑠  

Tällä sykliajalla esimerkiksi turbiinien sovelluskierto ennättää kysellä yli kaksi kertaa 

kenttälaitteen tietoa ennen, kuin tieto päivittyy. Tässä tapauksessa puhutaan sovel-

luksen luistamisesta, koska väylän päivitysaika ei riitä automaatiosovellusten suori-

tusaikaan. Normaalilla toiminnalla väylän sykliaika tulisi olla alle puolet sovellusten 

suoritusajasta, jolloin kenttälaitteen tila ennättää päivittyä ainakin kahdesti sovellus-

kierron aikana. Liitteessä 2 on esitetty erään prosessikeskuksen Profibus DP -kenttä-

väylän mittaustuloksen koontisivu prosessikeskuksen FAT-testeistä. Väylässä on kaik-

kiaan 24 orjalaitetta ja väylänopeus 1.5 Mbit/s. Laitteiden datamäärän takia väylän 

sykliajan keskiarvo mittauksien aikana on 10.01 millisekuntia. Vertailuna liitteessä 3 

on esitetty myös käytössä olevan prosessikeskus Profibus DP -väylämittaus 500 kbit/s 

nopeudella ja 21 orjalaitteella, mutta suuremmalla datamäärällä. Tällöin mittauksen-

aikainen väyläsykliajan keskiarvo nousee jo 130.59 millisekuntiin. 

Profinet-verkossa 100 Mbit/s nopeudella saavutetaan huomattavasti nopeampi sykli-

aika kuin Proibus DP -kenttäväylällä. Profinet-verkko perustuu ethernet-verkkostan-

dardiin, jonka siirtonopeus on huomattavasti suurempi verrattuna Profbus-kenttä-

väylään. Profinet-verkon sykliaika voidaan myös laskea keskimääräisesti kaavalla 2: 

(Bernhard & Mottok n.d.) 
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𝑇𝐵𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝑑 ∗ 𝑡𝑚𝑖𝑛 + 𝑞𝑅𝑇𝐶𝑥 + 𝑝   (2) 

missä 𝑇𝐵𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 = väylän sykliaika 

 𝑑   = IO-laitteiden määrä 

 𝑡𝑚𝑖𝑛   = lähetysviive 

 𝑞𝑅𝑇𝐶𝑥 = kehyksenläpimenoaika eri RT-luokilla 

 𝑝 = etenemisviive (Propagation Delay) 

Lähetysviive 𝑡𝑚𝑖𝑛 saadaan laskettua yhden ethernet-kehyksen koon mukaan. Yksi et-

hernet-kehys on minimissään 84 tavun pituinen, jossa data-alue on 46 tavun pitui-

nen. Lisäksi ethernet-kehyksessä on 34 tavun mittainen otsikko (Header) ja 4 tavun 

mittainen CRC-tarkastussumma. Vertailun vuoksi käytetään laskennassa samaa 62 ta-

vun mittaista sanomaa, jolloin kokonaiskehyksen mitta on 100 tavua. Lähetysviive 

𝑡𝑚𝑖𝑛 saadaan laskettua kaavalla 3: 

100 𝐵𝑦𝑡𝑒∗8

100 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠
= 8 𝜇𝑠     (3) 

Kehyksen läpimenoaika eri RT-luokilla ilmoitetaan yleensä laitteen GSDML-

tiedostossa. RTC3 luokalla eli IRT-kanavalla kehyksen läpimenoaika on keskimäärin 4 

µs. Tätä arvoa voidaan käyttää tässä laskennassa kehyksen läpimenoaikana. 

Etenemisviive saadaan ethernet-kaapelin etenemisviiveestä. Etenemisviive voidaan 

laskea kaapelin pituuden ja sähkösignaaleiden siirtymisnopeuden mukaan. Sähkösig-

naalit siirtyvät keskimäärin 200 000 km/s. Ethernet-kaapelin mittana voidaan lasken-

nassa käyttää 100 metriä, joka on suurin sallittu ethernet-kaapelin pituus. Etenemis-

viive voidaan laskea kaavalla 4: 

100 𝑚

200 000 𝑘𝑚/𝑠
= 0,5 𝜇𝑠     (4) 

Kaavalla 2 laskettuna näillä arvoilla ja 70 IO-laitteella sykliajaksi saadaan: 



75 
 

 

𝑇𝐵𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 = 70 ∗ 8 𝜇𝑠 + 4 𝜇𝑠 + 0,5 𝜇𝑠 = 564,5 𝜇𝑠 

Profinet-verkossa käytettäessä siis IRT-kanavaa, 70 IO-laitteen 62 tavun datamäärän 

sykliaika on vain 564,5 µs. Profinet-verkon RT-kanavalla (RT-Class-1) saavutetaan 

myös huomattavasti alle 10 ms sykliaika verkkoon. Kokeellisesti on testattu esimer-

kiksi 70 IO-laitteen liittämistä 8 ms sykliajalla ja 256 tavun tiedonsiirrolla. Tällöin ver-

kon kokonaiskuormitus on ollut 16,5 Mbit/s, joka on Profinet-verkon sallimissa ra-

joissa. Profinet-verkon kokonaiskuormitus tulisi olla alle 20 Mbit/s, jotta verkko toimii 

stabiilisti ja pystyy suorittamaan hetkelliset lisäkuormitukset. 

6.3.2 Laitemäärät 

Profibus DP -kenttäväylän laitemäärä on rajoitettu 32 laitteeseen/segmentti ja yh-

teensä 126 laitetta/väylä. Yhdessä kuparisegmentissä sallitaan maksimissaan 32 lai-

tetta, jotta kommunikointi ja sykliajat pysyvät stabiilina. Suurissa prosessikeskuksissa 

on yleensä enemmän, kuin 32 kenttälaitetta, jotka liitetään kenttäväylään. Tällöin 

laitteet on jaettava eri segmentteihin ja yli 126 laitteen ylittävät määrät myös eri väy-

liin. Käytännössä laitemäärää rajoittaa myös isäntälaitteen kommunikointikortin da-

tamäärän suorituskyky, jolloin teoreettisiin laitemääriin ei välttämättä päästä. 

Profinet-verkkoon voidaan liittää teoriassa miltei rajattomasti laitteita. Profinet-ver-

kon laitteet käyttävät IPv4-osoittteita, jonka IP-osoiteavaruuden mukaan laitemäärä 

on miltei rajaton. Yhteen verkkoon voidaan kuitenkin kytkeä yhteensä teoriassa 256 

laitetta, jonka osoitteet muodostuvat IP-osoitteen viimeisestä oktetista. Käytännössä 

ja kokemuksien perusteella Profinet-verkon laitemäärä yhdessä verkossa on kuiten-

kin n. 150 laitetta/verkko. Esimerkiksi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän Profinet-

verkon laitemanuaalissa suositellaan maksimissaan 150 laiteen liittämistä samaan 

verkkoon. Yhdessä asemassa voi kuitenkin olla yksi tai useampi Profinet-verkko ker-

rallaan, aivan kuten Profibus-väyliäkin. 
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6.3.3 Tiedonsiirtomäärä 

Profibus DP -kenttäväylässä yhden laitteen kehyksen maksimi tiedonsiirtomäärä on 

244 tavua. Tämä 244 tavun määrä on tarkoitettu Profibus DP -kenttäväylän hyötyda-

talle, eli tiedolle, jota siirretään isäntä- ja orjalaitteen välillä. Kehykseen lisätään myös 

muut liikennöintiin tarvittavat tiedot, kuten osoitteet sekä alku- ja loppuerottimet. 

Käytännössä tietomäärää voi rajoittaa myös isäntälaitteen Profibus DP -kenttäväylän 

kommunikointikortin suorituskyky. 

Profinet-verkossa yhdessä kehyksessä voidaan siirtää puolestaan 1440 tavua hyö-

tydataa. Profinet-verkon tiedonsiirtokapasiteetti on siis näin ollen huomattavasti 

suurempi, kuin Profibus DP -kenttäväylässä. Tiedonsiirron suuri määrä ei aiheuta kui-

tenkaan ongelmia verkolle, sillä verkkokapasiteetti on myöskin nopeampi ja tehok-

kaampi. Siirrettävän tiedon määrä vaikuttaa kuitenkin verkon syklinopeuteen, kuten 

nopeusvertailussa huomattiin. 

6.3.4 Verkkotopologia 

Profibus DP -kenttäväylä tulee rakentaa lähes aina linja- tai väylätopologiaan. Pro-

fibus DP -kenttäväylän kuparisegmenttiä ei voida rakentaa renkaaseen tai tähteen il-

man erillisiä Profibus DP -kenttäväylän toistin- tai keskitinlaitteita. Lisäksi Profibus 

DP -kenttäväylä on aina päätettävä jännitteelliseen päätevastukseen, jotta väylä toi-

misi stabiilisti. Profibus DP -kenttäväylän valokuituverkko voidaan kuitenkin rakentaa 

redundanttiseen kuiturenkaaseen, jolloin väylään saadaan redundanttisuutta rengas-

topologialla. 

Profinet-verkko on erittäin joustava verkkotopologian suhteen. Profinet-verkko voi-

daan rakentaa linja-, tähti-, rengas-, puu- tai jopa langattomaan topologiaan tai näi-

den yhdistelmiin. Redundanttisuutta haettaessa rengastopologian käyttö on mahdol-

lista koko Profinet-verkon osalta, mikäli laitteet tukevat kahdennettua rengastopolo-

giaa. Kaikki merkkinoilla olevat laitteet eivät välttämättä tue rengastopologian redun-

danttisuutta Profinet-verkossa, jolloin ne on kytkettävä verkkoon tähtitopologiaa 

käyttäen. Erillisiä päätevastuksia ei Profinet-verkossa myöskään tarvita. Profinet-
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verkko on siis huomattavasti joustavampi rakenteen suhteen, kuin Profibus DP -kent-

täväylä. 

6.3.5 Ominaisuudet 

Profibus DP -kenttäväylää ei voida käyttää IT-palvelimien tai muiden verkkoprotokol-

lien liityntään. Profibus DP -kenttäväylään ei voida rakentaa erillisiä diagnostiikka pal-

velimia, kuten Profinet-verkossa. Tällaisia diagnostiikkapalvelimia ovat esimerkiksi 

Profinet-verkossa hyväksytyt HTTP-verkkoselainprotokolla ja SNMP-

tietoliikenneprotokolla, joita käytetään laite- ja verkkodiagnostiikkaan. Profibus 

DP -kenttäväylässä voidaan käyttää PROFISafe-turvaväylää samassa väylässä. Profi-

net-verkossa voidaan myös käyttää PROFIsafe-turvaväylää kuten kappaleessa 4.3.9 

käsiteltiin. Profinet verkkoa voidaan käyttää myös muihin toimintoihin, kuten para-

metrointi- ja analysointityökaluihin. Profinet-verkkoa voidaan käyttää esimerkiksi 

taajuusmuuttajien parametrointiin ja monitorointiin ilman, että tiedonsiirto häiriin-

tyy.  

Profibus DP -kenttäväylässä orjalaitteen vaihto ei ole mahdollista ilman ohjelmointia. 

Orjalaitteelle tulee asetella aina uniikki väyläosoite, jotta isäntälaite tunnistaa lait-

teen. Profinet-verkko sallii laitteenvaihdon ilman erillistä ohjelmointia. Profinet-ver-

kossa kontrolleri havaitsee uuden laitteen verkossa ja antaa sille osoitteen ja laiteni-

men. Tällä ominaisuudella laitteenvaihtoa saadaan helpotettua, mutta laitekohtaiset 

asettelut ja parametroinnit tulee tapauskohtaisesti asetella laitteelle. 

Profibus DP -kenttäväylässä saadaan laitekohtaista standardidiagnostiikkaa. Jokaisen 

Profibus DP -orjalaitteen on tuotettava vähintään 6 tavua standardia diagnostiikkada-

taa. Standardidiagnostiikan lisäksi laitteilta on saatavilla myös laitekohtaista lisädiag-

nostiikkaa. Laitekohtainen lisädiagnostiikka on laiteriippuvaista ja voi sisältää muun 

muassa kanavakohtaista diagnostiikkaa. Profinet-verkon suuremman tietomäärän 

ansiosta verkosta on saatavilla lisäksi myös kattava määrä laite- ja verkkodiagnostiik-

kaa. Profinet-verkossa diagnostiikkaa voidaan käyttää myös web-selaimen kautta.  
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6.3.6 Kaapelointi ja liittimet 

Profibus DP -kenttäväylän ja Profinet-verkon kaapeloinnit noudattavat hyvin pitkälti 

samoja sääntöjä keskenään. Vaikka käytettävät kaapelit poikkeavat toisistaan selke-

ästi on kaapeloinnin lainalaisuudet ja ohjeet hyvin saman kaltaisia keskenään. Pro-

fibus-väylässä käytetään kaksijohtimista väyläkaapelia, jossa on yleensä punainen (B-

positiivinen) ja vihreä (A-negatiivinen) -signaalijohtimet sekä häiriösuoja vaippa 

(shield). Profinet-verkon kaapelina käytetään puolestaan ethernet-verkoista tuttua 

CAT5- tai CAT6-kaapelia. Teollisuusympäristöön tarkoitetuissa kaapeleissa on kuiten-

kin normaalista CAT5- tai CAT6-kaapelista poiketen ylimääräinen häiriösuoja (braided 

shield). Normaaleja CAT5- tai CAT6-kaapeleita ei tulisi käyttää teollisuudessa Profi-

net-verkoissa. 

Sekä Profibus- että Profinet-kaapelit ovat häiriöherkkiä ulkoisille EMC-häiriöille. 

Koska prosessisähkökeskuksissa on paljon EMC-häiriölähteitä, kuten taajuusmuutta-

jia ja suurvirtakaapeleita, tulee väylä- ja verkkokaapelit olla suojattuja häiriöitä vas-

taan. Sekä Profinet-verkon, että Profibus-väylän kaapelit ovat vahvistettuja erillisellä 

lisämaadoituksella, joka toimii häiriösuojana ulkoisille häiriöille. Häiriösuoja maadoi-

tetaan molemmissa väylissä samoilla periaatteilla. 

Profibus DP -kenttäväylän liittimet poikkeavat myös Profinet-verkon liittimistä. Pro-

fibus DP -kenttäväylän verkoissa käytetään yleensä D9-liitintä eri kulmamuodoissa 

sekä M12-kierrettäviä liittimiä, kun taas Profinet-verkossa käytetään ethernet-ver-

koissa käytettäviä RJ45-liittimiä. Kuten kaapelissakin, teollisuus Profinet-verkoissa tu-

lee käyttää teollisuuskäyttöön tarkoitettuja Profinet-liittimiä. Nämä liittimet ovat 

huomattavasti vankempia rakenteeltaan ja häiriösuojatumpia, kuin normaalit RJ45-

liittimet. Myös Profinet-verkkoon on saatavilla M12-kierrettäviä liittimiä, joita voi-

daan käyttää esimerkiksi prosessikeskuksien kuljetuskatkoissa. 

Profibus DP -kenttäväylän ja Profinet-verkon kaapelit ja liittimet poikkeavat toisistaan 

siis merkittävästi, mutta niiden asennusohjeet ja lainalaisuudet eivät poikkea toisis-
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taan merkittävästi. Molemmissa tapauksissa kaapelointi ja liitokset on tehtävä erit-

täin huolellisesti ja maadoitettava ohjeiden mukaan, jotta mahdollisilta häiriöiltä väl-

tyttäisiin. 

6.3.7 Laitteistot 

Prosessikeskuksissa Profibus DP -kenttäväyläkomponentteina käytetään optista link-

kimoduulia (OLM) muuttamaan optinen signaali sähköiseksi signaaliksi sekä aktiivisia 

päätevastuksia päättämään väyläsegmentti. Profinet-verkossa aktiivisia päätevastuk-

sia ei tarvita, sillä verkkoa ei tarvitse päättää samalla tavalla kuin Profibus-väyläseg-

mentti. Profinet-verkko ei myöskään tarvitse OLM-laitteita, mutta optinen signaali 

muutetaan sähköiseksi signaalisiksi verkkokytkimillä, joita Profinet-verkossa käyte-

tään. Laitemäärällisesti Profinet-verkossa ei siis tarvita aivan niin paljon verkkokom-

ponentteja, kuin Profibus DP -kenttäväylässä, sillä aktiivia päätevastuskomponentit 

jäävät pois Profinet-verkoista. 

Prosessikeskusten Profibus DP -kenttäväylään kytkettäviä laitteita ovat yleisesti taa-

juusmuuttajat, moottoriohjaimet sekä suojareleet. Profibus DP -kenttäväylään löyty-

viä komponentteja ja sovittimia löytyy hyvin kattavasti eri laitevalmistajilta, kuten 

Siemensiltä ja ABB:ltä. Profinet-verkon tukemia laitteita löytyy myös samoilta valmis-

tajilta kohtuullisen kattavasti. Profinet-verkon sovittimia löytyy muun muassa ABB:n 

ACS880-tyypin taajuusmuuttajalle yksi- tai kaksiporttisena. Kaksiporttinen Profinet-

verkonsovitin FPNO-21 tai FENA-21 tukee MRP-protokollaa, jotta redundanttinen 

MRP-rinki voidaan toteuttaa.  Moottoriohjaimissa Profinet-verkkoon on saatavilla 

muun muassa Siemens Simocode Pro V PN-malli natiiviliitynnällä ja ABB:n UMC100.3-

malli Profinet-verkon sovittimella. 

ABB:n REF615 suojareleen liityntä Profibus DP -kenttäväylään on saatavilla erillisen 

yhdyskäytävän SPA-ZC302-moduuulin kautta. Suojarele ei tue suoraa Profibus 

DP -kenttäväyläliityntää vaan liityntä tulee tehdä erillisellä yhdyskäytävällä. Erillinen 

yhdyskäytävälaite tarvitsee oman konfiguroinnin ja SPA-väyläliitynnän suojarelee-

seen. Suojarele voidaan liittää myös erillisen kolmannen osapuolen yhdyskäytävällä 
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Profinet-verkkoon. Tiedettävästi ainakin Anybusin valmistamilla yhdyskäytävillä voi-

daan muuttaa suojareleen tukema ModBus- tai IEC61850-väylä Profinet-verkkoon. 

Suojareleenosalta liityntä ei eroa juurikaan Profibus DP -kenttäväylän ja Profinet-ver-

kon osalta, sillä suojarele ei tue suoraan kumpaakaan liityntää. 

Laitteiden osalta eroavaisuudet tulevat esille laitteiden saatavuuden osalta. Profinet-

verkon laitteita ei vielä ole saatavilla aivan niin kattavasti, kuin Profibus-väylän lait-

teita. Prosessikeskuksissa käytettävät laitteet ja komponentit ovat kuitenkin saata-

villa jo suurimmilta laitevalmistajilta. Väylä- ja verkkokomponenttien eroavaisuudet 

tulevat esille Profibus DP -kenttäkenttäväylän OLM-laitteiden ja aktiivistenpäätevas-

tuksien pois jäännillä Profinet-verkosta. Profinet-verkkolaitteina toimivat kytkimet 

korvaavat Profibus DP -kenttäkenttäväylän OLM-laitteet.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Profinet-verkko on huomattavasti monipuoli-

sempi ja joustavampi kuin Profibus-kenttäväylä. Profibus-kenttäväylän etuna on lait-

teistojen erinomainen saatavuus ja tietämys sen laajankäytön ja markkinajohtajuu-

den ansiosta. Profinet-verkon ominaisuudet peittoavat Profibus-kenttäväylän ominai-

suudet, ja on myös huomattavasti joustavampi ratkaisu, kuin Profibus-kenttäväylä. 

Taulukossa 6 on esitetty Profibus-kenttäväylän ja Profinet-verkon vertailut sanalli-

sesti ja numeerisesti. 

Taulukko 6. Profibus-kenttäväylän ja Profinet-verkon vertailu 
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Profinet-verkon systeemi redundanttisuutta (system redundancy) tukevia laitteita on 

saatavilla vain muutamilta laitevalmistajilta. Tämä tarkoittaa sitä, että kahdennettua 

kontrolleria ei välttämättä tueta kaikilla laitetyypeillä. Tämän takia laitevalinnoissa on 

otettava huomioon mahdollinen kahdennetun kontrollerin käyttötarve.  

7 Tutkimustulokset 

7.1 Teollisuus-ethernet-verkon luotettavuus 

Teollisuudessa luotettavuus on yleensä tärkein tarkasteltava kohde missä tahansa 

laite- tai tekniikkavalinnoissa. Teollisuuteen valittujen tekniikoiden ja laitteiden tulee 

olla luotettavia ja niiden tulee täyttää niille asetetut luotettavuusvaatimukset. Teknii-

koiden ja laitteiden luotettavuudella taataan tuotanto ilman ylimääräisiä vioista ai-

heutuvia tuotannonkeskeytyksiä.  

Teollisuus-ethernet-väyliä on käytetty jo pitkään teollisuudessa. Teollisuus-ethernet-

verkko perustuu normaaliin ethernet-standardiin, jota on käytetty jo pitkään eri tie-

donsiirtoverkkoratkaisuna. Tekniikaltaan teollisuus-ethernet-verkko on hyvin luotet-

tavaa ja paljon käytettyä standardoitua tekniikkaa. Teollisuus-ethernet asettaa vaati-

mukset muun muassa laitteille, kaapeleille sekä liittimille. Nämä vaatimukset ottavat 

huomioon teollisuuden erityisolosuhteet, kuten lämpötilan, tärinän, EMC-häiriöt ja 

myös kemikaalit. 

Olosuhteiden lisäksi teollisuudessa käytettävälle ethernet-verkolle asetetaan myös 

vaatimuksia liikennöinnille. Liikennöintivaatimukset tulevat muun muassa toimisto-

verkosta poiketen tiedonsiirron reaaliaikaisuudelle sekä deterministisyydelle. Tämä 

asettaa teollisuus-ethernet-verkon protokollalle lisävaatimuksia. Vaatimukset tiedon-

siirron reaaliaikeisuudesta ja deterministisyydestä on korjattu teollisuus-ethernet-

väyläratkaisuihin. Tällöin teollisuuden-ethernet-verkkojen tiedonsiirto on myös luo-

tettavaa ja reaaliaikaista. 
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Työssä tehtyjen benchmarking-haastatteluiden, käyttökokemuksien sekä tulosten pe-

rusteella voidaan todeta, että teollisuus-ethernet-verkkojen luotettavuus on erittäin 

hyvällä tasolla. Benchmarkatun yrityksen 1 mukaan käytössä oleva Profinet-verkko 

on toiminut luotettavasti ilman katkoja tai vikoja. Käyttöönottovaiheessa ja testeissä 

havaittujen vikojen korjauksen jälkeen, tuotantoa rajoittavia vikoja tai katkoksia ei 

ole ilmentynyt. Yritys 2 mukaan käytetty Profinet-verkko on myös osoittautunut luo-

tettavaksi valinnaksi tiedonsiirtoratkaisuksi prosessikeskuksissa. Yritys 2 mukaan kaa-

peloinneista johtuvat häiriöt ja viat on saatu ratkaistua käyttämällä oikeita Profinet-

standardin mukaisia kaapeleita ja liittimiä. Tämän perusteella voidaan todeta, että 

teollisuuden-ethernet-verkot ovat oikein rakennettuna ja käyttöönotettuna erittäin 

luotettavia vaativiin teollisuuden tiedonsiirtotarpeisiin prosessikeskuksissa.  

7.2 Ethernet-kenttäväylän hyödyt 

Ethernet-tekniikan tuominen teollisuustasolle mahdollistaa automaatioverkon yhdis-

tämisen tehtaan ethernet-verkkoon ja mahdollisesti myös internettiin saumatto-

masti. Vertikaalisen eli automaatiotasojen välisen tiedonsiirron tehostaminen ja sau-

mattomuus tuo uudenlaisia potentiaalisia mahdollisuuksia koko tuotannon tehosta-

miselle. 

Tiedonsiirron nopeuden vaatimukset ja lisääntynyt datanmäärä asettaa myös haas-

teita aiemmille kenttäväyläratkaisuille. Ethernet-väylien ansioista tiedonsiirtokapasi-

teettia ja nopeutta on pystytty kasvattamaan huomattavasti. Esimerkiksi Profibus 

DP -kenttäväylän tiedonsiirtonopeus voi olla maksimissaan 12 Mbit/s, kun taas ether-

net-pohjaisen Profinet-väylän tiedonsiirtonopeus kierretyllä parikaapelilla on 100 

Mbit/s CAT5-kaapelilla tai 1000 Mbit/s CAT6-kaapelilla. Tyypillisesti Profibus 

DP -kenttäväylän nopeus on 1,5 Mbit/s, joka sallii maksimissaan 200 m kaapelointipi-

tuuden. Kaapelipituus Profibus DP -kenttäväylässä on kriittinen, sillä väylä toteute-

taan lähes poikkeuksetta väylä- tai puutopologialla. Ethernet-kuparikaapelin pituus 

voi olla maksimissaan 100 m ilman nopeusrajoituksia. 
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Tiedonsiirtokapasiteetti ethernet-verkoilla on myös huomattavasti suuremmat kuin 

Profibus DP -kenttäväylällä. Profibus DP -kenttäväylä pystyy siirtämään maksimissaan 

244 sanan mittaisen kehyksen kerallaan, kun taas esimerkiksi Profinet IO -verkolla 

voidaan siirtää 1440 sanan mittaisen kehys yhdellä syklillä. Tietomäärä ja kapasiteetti 

on siis huomattavasti suurempi ethernet-pohjaisilla väyläratkaisuilla kuin perinteisillä 

kenttäväyläratkaisuilla. Tiedonsiirtomäärien hyödyt tulevat esille laitekohtaisissa ko-

konaisuuksissa, joista prosessidataa ja diagnostiikkaa on saatavilla enemmän. Tiedon-

siirtokapasiteetin kasvattaminen antaa myös mahdollisuuksia uusille käyttökohteille 

kuten laitekohtaisen diagnostiikan hyödyntämiseen. 

Profinet IO -verkko mahdollistaa myös useampien medioiden käyttämisen samassa 

verkossa. Yksi merkittävimmästä hyödyistä ethernet-verkosta on sen konfigurointi- ja 

valvontatyökalujen käyttömahdollisuus samassa verkossa. Profinet IO -verkossa voi-

daan käyttää samanaikaisesti muun muassa taajuusmuuttajien konfigurointi- ja val-

vontatyökaluja häiritsemättä varsinaista prosessidataliikennettä. Laiteparametroinnit 

voidaan myös toteuttaa samassa verkossa yhdestä paikasta ilman kytkeytymistä jo-

kaiselle laitteelle erikseen. Myös turvaväylien käyttömahdollisuus samassa verkossa 

tehostaa verkon toimintaa. 

Profinet IO -verkon laite- tai kommunikointimoduulin vaihto on myös helpompaa ja 

nopeampaa, kuin Profibus DP -kenttäväylässä. Profinet-verkossa laitteen vaihto voi-

daan tehdä ilman erillistä verkkokonfigurointia, sillä verkkoparametrit annetaan lait-

teelle suoraan Profinet IO -kontrollerilta. Rikkoontuneen laitteen vaihdossa vaikutuk-

set kohdistuvat vain rikkoontuneeseen laitteeseen, muun verkon jatkaessa toimintaa 

normaalisti.  

Benchmarkatussa yrityksessä 1 Profinet-verkko on antanut hyötyä diagnostiikan ja 

redundanttisuusominaisuuksien muodossa. Prosessin vaatimat kahdennukset on toi-

minut moitteettomasti ja käyttöönotto on ollut suhteellisen helppoa. Yrityksen 2 mu-

kaan siirtyminen Profibus-kenttäväylästä Profinet-verkkoon on antanut etua muun 

muassa turvaväylien toteutuksessa, kenttälaitteiden parametroinnissa sekä diagnos-

tiikassa. 
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7.3 Käytettävät komponentit 

Prosessisähkökeskuksissa käytettäviä komponentteja on nykyään jo kohtuullisen hy-

vin saatavilla Profinet IO -verkkoon. Laitemäärät ja niiden saatavuus kasvaa jatku-

vasti, sillä Profinet IO -verkon käyttö kasvaa vakaata tahtia. Laitteiden ja komponent-

tien saatavuus nyt ja tulevaisuudessa on erittäin tärkeää tiedonsiirtoratkaisua valitta-

essa. 

Älykkäitä moottoriohjaimia Profinet-verkkoon on saatavilla sekä Siemensiltä että 

ABB:ltä. Siemensiltä löytyy Simocode Pro V PN -malli, joka on hyvin samankaltainen, 

kuin toimeksiantajalla käytetty Simocode Pro V Profibus DP -malli. Samat paramet-

rointiohjelmistot käyvät myös Simocode Pro V PN -malliin, kuin Profibus DP -malliin-

kin. ABB tarjoaa Profinet IO -verkkoon myös oman UMC100.3-moottoriohjaimen. 

Moottoriohjaimeen löytyy Profinet IO -verkon sovitin, jolla UMC100.3-

moottoriohjain voidaan liittää Profinet-verkkoon. UMC100.3-moottoriohjain sisältää 

hyvin samankaltaiset ominaisuudet, kuin Siemensin Simocode Pro V -mallikin. Mo-

lempia moottoriohjaimia voidaan käyttää Profinet-verkossa. Siemensin SimoCode 

Pro V PN -mallia on käytössä myös yrityksessä 1 liitettynä Valmet DNA -automaa-

tiojärjestelmään. 

Profinet-verkkoon löytyy myös useilta taajuusmuuttajavalmistajilta. Taajuusmuutta-

javalmistajista muun muassa ABB ja Danfoss Vacon tukevat Profinet-verkon liityntää 

taajuusmuuttajissaan. Danfoss Vacon 100-sarjan ja ABB:n ACS880-mallit tukevat Pro-

finet-verkkoliityntää. Vacon 100 -taajuusmuuttajassa on integroitu Profinet IO -ver-

kon liityntämahdollisuus, eikä erillisiä liityntäsovittimia tarvita. ABB:n ACS880 -taa-

juusmuuttajaan on saatavilla Profinet IO -verkkosovitin, jolla liityntä Profinet-verk-

koon voidaan toteuttaa, aivan kuten Profibus DP -kenttäväylässäkin. ABB:n 

ACS880 -taajuusmuuttajan FENA-21 Profinet IO -verkkosovittimessa on tuki myös 

MRP-redundanttiselle rengastopologialle, mutta se ei tue vielä systeemiredundantti-

suutta. ACS880-taajuusmuuttajia on testattu myös Valmet DNA -automaatiojärjestel-

mään MRP-rengastopologialla ja todettu toimivaksi ratkaisuksi. Yrityksessä 2 oli käy-
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tössä pääosin ABB:n valmistamia ACS880-taajuusmuuttajia FENA-21 Profinet-moduu-

lilla. Käyttökokemukset ACS880-taajuusmuuttajan liitännästä Profinet-verkkoon oli-

vat positiiviset. ABB:n valmistama uusi Profinet-verkkosovitin FPNO-21 on myös tu-

lossa käyttöön yrityksessä 2. 

Prosessikeskuksien suojareleiden liitännät suoraan Profinet-verkkoon ei ole mahdol-

lista ABB:n tarjoamilla suojarelemalleilla. Myös muiden valmistajien suojareleiden 

Profinet-verkon liitäntämahdollisuudet ovat rajalliset. Siemensin Siprotec-suojarele 

tarjoaa Profinet-verkkoon kommunikointimoduulin, jolla liitäntä voidaan toteuttaa 

Profinet-verkkoon. ABB:n REF615 -suojareleen liityntä Profinet-verkkoon voidaan to-

teuttaa erillisellä yhdyskäytävällä (gateway) aivan kuten Profibus DP -kenttäväylässä-

kin. ABB ei valmista omia Profinet-verkon liitäntämoduuleja, mutta muilta valmista-

jilta löytyy tähän tarkoitukseen sopivia moduuleja. Yrityksessä 2 oli käytössä Profinet-

verkon liityntä prosessikeskuksien syöttökatkaisijan suojareleeseen, joka oli ABB:n 

valmistama SACE EMAX2 Ekip Touch -malli. Tällä liitännällä keskuksesta saatiin mit-

tausarvoja siirrettyä logiikkaohjaimelle ja käyttöliittymään. Katkaisijan suojareleen 

liittämistä Profinet-verkkoon voitaisiin hyödyntää myös toimeksiantajan prosessikes-

kuksissa. 

Koska Profinet-verkko on kytkinverkko, Profinet-verkossa tarvitaan myös verkkolait-

teita. Profinet-verkossa käytetään ethernet-verkkokytkimiä verkonmuodostamiseen 

ja laitteiden liittämiseen. Verkkokytkimet tulee olla Profinet-sertifioituja verkkokytki-

miä, joita tarjoaa muun muassa Siemens ja Cisco. Verkkokytkimiksi tulee valita myös 

hallittavat kytkimet, jotta tarvittavat lisäominaisuudet saadaan hyödynnettyä. Hallit-

semattomia verkkokytkimiä ei Profinet-verkossa kannata käyttää, sillä niiden ominai-

suudet kuten redundanttisuus ja diagnostiikan puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia 

ja hyvien ominaisuuksien hyödyntämättömyyttä. Molemmissa benchmarkatuissa yri-

tyksissä oli käytössä Siemensin valmistamat hallittavat Scalance-kytkimet, jotka on 

Profinet-verkkoon hyväksyttyjä verkkolaitteita. Kytkimissä ei ole ollut suuria konfigu-

rointi tarpeita eikä vikoja ole ilmennyt.  



86 
 

 

7.4 Kenttäväylän verkkorakenne 

Profinet-verkko sallii käyttää useita eri verkkorakenteita. Prosessikeskuksien verkko-

rakenne tulisi toteuttaa tapauskohtaisesti, joko renkaaseen tai tähteen, jolloin saavu-

tetaan mahdollisimman hyvä luotettavuus. Rengasverkkoja tulisi käyttää prosessikes-

kuksissa, jossa redundanttisuus on tärkeässä osassa, kuten voimalaitosprosessin pro-

sessikeskuksissa. Rengasverkossa voidaan käyttää MRP-redundanttisuusprotokollaa 

sekä kahdennettuja prosessiasemia aivan kuten benchmarkatussa yrityksessä 1. Kah-

dennetun prosessiaseman käyttötuki tulee kuitenkin varmistaa verkkoon liitettävistä 

laitteista. 

Yhdistetty rengas- ja tähtiverkkoratkaisu prosessikeskuksiin on joustavampi vaihto-

ehto Profinet-verkon toteuttamiseen prosessikeskukssissa. Yhdistetyllä ratkaisulla 

Profinet-valokuituverkko kytketään redundanttiseksi rengastopologiaksi aina proses-

sikeskuksien kytkimille saakka. Prosessikeskuksien laiteet kytkettetään puolestaan 

tähtitopologialla keskuksen verkkokytkimin. Tällöinkään yhden laitteen hajoaminen 

ei vaikuta muun verkon liikennöintiin, eikä katkoksia pääse muodostumaan. Tähtito-

pologian heikkoutena on suurempi verkkokytkinten määrä, mikäli prosessikeskuk-

sessa on paljon verkkoon liitettäviä laitteita. Yrityksessä 2 käytetty aluksia rengasto-

pologiaa, mutta siirrytty käyttämään hyvin nopeasti tähtitopologiaa. Tähtitopologia 

nähtiin yrityksessä 2:ssa järkeväksi valinnaksi prosessikeskuksissa sen yksinkertaisuu-

den ja joustavuuden takia. 

Verkkorakenne tulee siis valita tapauskohtaisesti. Profinet-verkon joustavuus eri 

verkkorakenteissa mahdollistaa verkkotopologioiden käytön ja yhdistämisen ilman 

erillisiä laitteita tai erikoisratkaisuja. Ainoana lisälaitteena suurissa prosessikeskuk-

sissa tähtitopologiatoteutuksessa tarvitaan mahdollisesti lisäkytkin laitteiden liitäntää 

varten. Rengastopologialla saavutetaan kriittisiin kohteisiin redundanttisuutta ja var-

muutta kahdennuksella, jolloin myös kytkinten määrä ja koko rajoittuu pienemmäksi. 

Rengastopologian haittapuolena on sen huono joustavuus muutoksiin, mikäli proses-

siin pitää tehdä käynninaikaisia muutoksia tai lisäyksiä. 
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7.5 Vaikutukset toimintoihin 

Kun Profinet-verkkoa siirrytään käyttämään prosessikeskuksissa, aiheuttaa se muu-

tosta niin suunnitteluun, kunnossapitoon kuin käyttöönottoonkin. Profinet-verkko 

poikkeaa merkittävästi tutusta Profibus DP -kenttäväylästä muun muassa sen tiedon-

siirtorakenteen ja toimintaperiaatteen osalta. Nämä erot on huomioitava eri toimin-

noissa aina suunnittelusta käyttöön saakka. 

Profinet-verkko perustuu ethernet-standardiin, jolloin suunnittelussa tulee olla pe-

rustietämys ethernet-verkoista. Profinet-verkon ominaisuudet on helppo sisäistää, 

kun omaksuu perustiedot ethernet-verkoista ja käsitteistä. Siirtyminen Profinet-verk-

kojen käyttöön vaikuttaa siis suunnitteluun osaamisen kannalta, aivan kuten Profibus 

DP -kenttäväylän käyttöönottovaiheessakin. Käytettävästä tiedonsiirtotekniikasta tu-

lee olla selkeät perustiedot. Profinet-verkkojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

muun muassa verkkotopologia, verkkokytkimet, MAC- ja IP-osoitteet, laitenimet, 

vaatimusluokat sekä kaapelointi- ja liitinvaatimukset. Profinet-verkkojen suunnitte-

lusta on olemassa selkeitä hyviä ohjeistuksia. Näitä ohjeita voidaan hyödyntää suun-

niteltaessa Profinet-verkkoja. 

Profinet-verkko on toteutettu pääosin käyttämään samoja menetelmiä ja työkaluja 

kuin Profibus DP -kenttäväyläkin. Tämän takia muutos ei aiheuta kunnossapidolle 

suuria haasteita tai muutoksia vanhaan totuttuun Profibus DP -kenttäväylään verrat-

tuna. Ethernet- ja Profinet-verkkojen perustietämys olisi kuitenkin hyvä olla myös 

kunnossapidolla tiedonsiirron ymmärtämisen kannalta. Profinet-verkon tuomat edut 

keskitetyissä verkkoparametrijakeluissa ja verkon yli käytettävässä diagnostiikassa 

helpottavat kunnossapidon toimintoja käyttöönotoissa ja mahdollisissa vikatilan-

teissa. Profinet-verkon hyödyntäminen muun muassa parametrointiin ja valvontaan 

yhdestä paikasta antaa kunnossapidolle selkeän edun Profibus DP -kenttäväylään 

verrattuna. Ohjelmistojen ja ominaisuuksien ymmärtäminen ja käyttö tulee kuitenkin 

opetella ennen niiden hyödyntämistä ja käyttämistä. Myös laitediagnostiikan avaami-

nen web-selaimella hyödyttää kunnossapidon toimia. Kuten yritys 2 kommentoi, ei 
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sähköasentajien osaaminen ole ollut ongelmana Profinet-verkkoon siirtymisessä ja 

hyödyt ovat olleet haittoja suuremmat. 

Tuotannolle ja käytölle Profinet-verkkoon siirtymisen vaikutukset ovat vähäiset. Val-

met DNA -automaatiojärjestelmän operointiasemien näkymän ei tarvitse muuttua 

Profinet-laitteiden osalta mitenkään. Piiri-ikkunoiden tiedot voidaan tehdä aivan sa-

malla kaavalla kuin Profibus DP -kenttäväylälaitteillakin. Merkittävin ja näkyvin muu-

tos Profinet-verkkolaitteista on mahdollisesti lisääntynyt datamäärä ja laitediagnos-

tiikkanäkymä, joka voidaan avata Profinet-laitteilla web-selaimen kautta. Tuotannon 

ja käytön osalta muutokset ovat siis marginaaliset. 

Profinet-verkon käyttöönotossa korostuu myös ethernet- ja Profinet-verkkojen tietä-

mys ja ymmärrys. Profinet-verkon valokuitu- sekä kuparikaapelit tulee mitata ether-

net-standardin mukaisilla laitteilla ennen käyttöönottoa. Kaapeloinnin visuaaliseen 

tarkastukseen löytyy hyviä oppaita ja tarkastuslistoja. Näiden oppaiden avulla, kaape-

loinnin visuaalinen tarkastus voidaan tehdä luotettavasti. Verkkokytkimet tulee kon-

figuroida ennen verkon käyttöönottoa, mikä asettaa osaamisvaatimuksia myös verk-

kokytkinten konfigurointiin ja osaamiseen. Verkkokytkinten konfigurointi voidaan 

myös ulkoistaa palveluntarjoajalle esimerkiksi Valmet Automationille. Profinet-ver-

kon tarjoama kattava diagnostiikka helpottaa verkon käyttöönottoa eikä erillisiä diag-

nostiikkalaitteita välttämättä tarvita. Laite- ja verkkodiagnostiikan käyttö tulee kui-

tenkin hallita, jotta käyttöönotto voidaan suorittaa luotettavasti ja ilman ongelmia. 

Erillisillä Profinet-verkon analyysilaitteilla ja työkaluilla saadaan kuitenkin tarkempaa 

analyysia Profinet-verkosta. 

Profinet-verkkoon siirtymisen vaikutuksia toimintoihin ei voi vähätellä, mutta Profi-

net-verkko myötäilee vahvasti Profibus DP -kenttäväylän toimintoja, jolloin vaikutuk-

set ja muutokset pysyvät maltillisena. On selvää, että ethernet- ja Profinet-verkkojen 

tietämystä tulee lisätä sekä suunnittelussa, kunnossapidossa sekä asiantuntijoiden 

osalta. Ethernet-pohjaisen verkon perustietämys on edellytys toimivan Profinet-ver-

kon käyttöön. Profinet-verkoista on kuitenkin saatavilla täsmällisiä hyviä ohjeita sekä 

suunnitteluun että kunnossapitoon ja käyttöönottoon. Näitä ohjeita hyödyntämällä 

voidaan Profinet-verkot suunnitella ja ottaa käyttöön luotettavasti.  
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 

8.1 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten mukaan on selvää, että Profinet-verkko on tulevaisuudessa yksi 

merkittävimmistä verkkoratkaisuista teollisuuden ethernet-verkoissa. Profinet-ver-

kon käyttö kasvaa vahvasti vuosittain, ja perinteiset kenttäväyläratkaisuiden toteu-

tukset alkavat väistyä teollisuus-ethernet-verkkojen tieltä. Merkittävimpiä teollisuus-

ethernet-verkkoratkaisuja ovat Profinet- ja EtherNet/IP-verkot, jotka ovat markkinoi-

den kaksi suosituinta verkkoratkaisua.  Profinet-verkon vankka asema Euroopassa ja 

vankka kehitys antavat sille hyvät näkymät tulevaisuuden pitkäaikaisena verkkorat-

kaisuna myös prosessikeskuksissa. EtherNet/IP-verkon jalansija Yhdysvalloissa on 

merkittävämpi, mutta Euroopassa toteutukset ovat selvästi Profinet-verkon toteu-

tuksia pienemmät.  

Profibus DP -kenttäväylästä siirtymistä Profinet-verkon käyttöönottoon on vaikea pe-

rustella lyhyellä aikavälillä. Kriittisesti tarkasteltuna Profinet-verkon tuomat edut ver-

rattuna Profibus DP -kenttäväylään ovat maltilliset prosessikeskuskäytössä. Varsinkin 

nopeuden ja datamäärän hyödyntäminen raskaan teollisuuden prosessikeskuksissa 

jää tänä päivänä vielä vähäiseksi. Siinä missä Profibus DP -kenttäväylä pystyy tarjoa-

maan tarvittavan datamäärän ja tiedonsiirtonopeuden, on Profinet-verkon tarjoama 

nopeus ja datanmäärä selkeästi suurempi ja ylimitoitettu tämän hetken tarpeisiin. 

Nopeuskriittisissä sovelluksissa, kuten voimalaitosturbiineiden oheislaitteissa, Profi-

net-verkon hyödyt ja nopeus tulevat kuitenkin esille. 

Profinet-verkon käyttöönotto on kuitenkin perusteltua uusissa pitkän aikavälin toteu-

tuksissa. Profinet-verkko on oikein toteutettuna hyvin luotettava ja laitemäärät sekä 

sovellukset kasvavat jatkuvasti. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Profinet-verkon hyö-

dyt tukevat verkon valintaa uudeksi tiedonsiirtoratkaisuksi prosessikeskuksiin, sillä 

verkon joustavuus ja skaalautuminen antaa mahdollisuuksia tulevaisuuden ratkaisui-

hin ja tuotannontehostamiseen. Teknillistaloudellisesti tarkasteltuna Profinet-verkon 
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käyttöönotto uusissa kohteissa on myös perusteltua, sillä komponenttien määrä ei 

lisäänny, vaan väyläkomponentit ja laitteet korvautuvat verkkokomponenteilla.  

Profinet-verkko skaalautuu hyvin alaspäin, jolloin siihen voidaan liittää myös Pro-

fibus-väylän laitteita erillisen yhdyskäytävän kautta. Verkkototeutus on myös hyvin 

samankaltainen, kuin Profibus DP -kenttäväylässä, jolloin uuden verkkoratkaisun 

käyttöönotto ja tietotaidon omaksuminen on helpompaa. Profinet-verkon ottaminen 

käyttöön uusissa kohteissa ei täten tuota suuria haasteita käyttöönoton ja kunnossa-

pidon osalta, mikäli henkilökunta koulutetaan asianmukaisesti Profinet-verkon tek-

niikkaan. 

Prosessikeskuksien elinkaari on yleensä yli 20 vuotta. Koska prosessikeskusinvestoin-

nit ovat hyvin pitkäaikaisia investointeja, on järkevää siirtyä käyttämään uusissa to-

teutuksissa Profinet-verkkoratkaisua. Profinet-verkon hyödyt eivät ole käytettävissä 

vielä täysimääräisesti, mutta se antaa mahdollisuuden teollisuuden digitalisaation ke-

hittämiseen ja tuotannon kehittämiseen myös pitkälle tulevaisuudessa. Profibus 

DP -kenttäväylällä toteutettuja keskuksia ei ole kannattavaa uusia Profinet-verkon-

tekniikalla, sillä Profibus DP -kenttäväylä tarjoaa riittävän kapasiteetin ja ominaisuu-

det tämän päivän tarpeisiin prosessikeskuksissa. 

8.2 Pohdinta 

Työn tavoitteena oli tutustua tulevaisuuden kenttäväyläratkaisuihin prosessikeskuk-

sissa ja valita uusi tiedonsiirtoratkaisu prosessikeskuksiin, mikäli sellainen osoittautuu 

hyödylliseksi. Tutkimuksen aikana kerätty tutkimusaineisto benchmarking-menetel-

mällä ja teemahaastatteluilla osoittautui erittäin hyväksi tietolähteeksi tutkimusta 

varten. Benchmarking-kohteina käytettiin kahta eri yritystä, jotka molemmat olivat 

siirtyneet Profinet-verkon käyttöön prosessikeskuksissa. Näistä puolueettomista koh-

teista kerätyn tutkimusaineiston ansiosta tutkimustuloksia voidaan pitää luotetta-

vina, sillä kummallakaan benchmarking -yrityksellä ei ollut sidoksia laitevalmistajiin ja 

heillä oli omakohtaisia kokemuksia Profinet-verkon käytöstä. 



91 
 

 

Työn aikana tutustuttiin myös muihin teollisuus-ethernet-verkkoratkaisuihin, joiden 

käyttöä prosessikeskuksissa ei ollut aiemmin tutkittu laajemmin. Vaikka ethernet-ver-

kot ovatkin standardoituja, on jokainen teollisuuden tarpeisiin toteutettu teollisuus-

ethernet-verkko kuitenkin erilainen. Tutkimuksen aikana tuli selkeä käsitys eri teolli-

suus-ethernet-verkkojen toiminnasta ja ominaisuuksista. Profinet-verkkoa tutkittiin 

muita verkkoratkaisuja laajemmin, sillä Profinet-verkon laaja käyttö Euroopassa antoi 

aihetta tutkia juuri tätä ratkaisua enemmän.  

Työn selkeyttämisen ja havainnollistamisen vuoksi tehtiin oma vertailu eri teollisuus-

ethernet-verkoille. Tällä vertailulla saavutettiin puolueeton näkökulma juuri toimek-

siantajan raskaan teollisuuden prosessikeskustarpeisiin. Eri lähteistä saatavia vertai-

luja ei pidetty työssä relevantteina, sillä vertailut eivät kohdistuneet suoraan toimek-

siantajan käyttötarkoitukseen. Työn vertailussa keskityttiin ominaisuuksien vertai-

luun kriittisesti eri lähteitä tulkitsemalla ja tutkimusaineistoa hyväksikäyttämällä. 

Vertailusta saavutettiin selkeä kuva teollisuus-ethernet-verkkojen ominaisuuksista. 

Vertailun perusteella valittiin tiedonsiirtoratkaisu toimeksiantajan prosessikeskuksiin, 

tätä ratkaisua vertailtiin vielä käytössä olevaan Profibus DP -kenttäväylään. Tällä ver-

tailulla saavutettiin näkemys kannattavuudesta siirtyä uuteen teollisuus-ethernet-

verkkoratkaisuun prosessikeskuksissa. 

Työaiheen takia suurin osa lähdemateriaalista oli vieraskielistä. Vieraskielisen materi-

aalin tutkiminen ja tiedon löytäminen osoittautui osittain haasteelliseksi, sillä eri läh-

teissä kirjoitettu tieto saattoi olla jo vanhentunutta tietoa. Teollisuus-ethernet-verkot 

kehittyvät jatkuvasti, mikä myöskin aiheutti lähdemateriaalissa tulkinnan varaa. Läh-

teiden valinnassa pyrittiin etsimään ajantasaista tietoa ja käyttämään ainoastaan juu-

rilähteitä. Haasteellisuutensa takia työ oli myös kokonaisuutena hyvin mielenkiintoi-

nen. 

Työntuloksia ja tietoa voidaan hyödyntää toimeksiantajan uusissa prosessikeskus-

hankkeissa ja komponenttivalinnoissa. Työ edesauttaa siirtymisessä uuteen pitkäai-

kaiseen teollisuus-ethernet-verkkoratkaisuun prosessikeskuksissa, ja suuri selvitystyö 

sekä epävarmuus valinnasta saadaan kumottua työn avulla.  



92 
 

 

Työtä tullaan jatkamaan komponenttien testauksella Profinet-verkkoon eri laiteval-

mistajan komponenteilla ja varmistamaan täten komponenttien toiminta ja käyttö-

varmuus Valmet DNA -automaatiojärjestelmään. Työssä tutkitun mielenkiintoisen Et-

herCAT-verkkoratkaisun soveltuvuutta prosessikeskuksiin ei päästy arvioimaan, sillä 

Valmet DNA -automaatiojärjestelmästä puuttui suora tuki EtherCAT-verkolle. Ether-

CAT-verkko vaikutti kuitenkin mielenkiintoiselle vaihtoehdolle, joten sen tukimusta 

voisi jatkaa toisissa opinnäytetöissä.  
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Liitteet 

Liite 1. Teollisuus-ethernet-verkkojen vertailu 
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Liite 2. Erään prosessikeskuksen Profibus DP -väylämittauksen koontisivu. 
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Liite 3. Käytössä olevan prosessikeskuksen Profibus DP -väylämittauksen koontisivu.  

 


