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1 Johdanto 

Meneillään oleva teknologiamurros, jota myös teolliseen vallankumoukseen rinnastetaan, 

muuttaa toimintatapojamme. Murros on jo erittäin vahvasti käynnissä ja se koskee jokaista 

liike-elämän osa-aluetta ja tulee jokaisen henkilökohtaiseen elämään erilaisten älylaitteiden, 

-vaatteiden ja -sovellusten muodossa. Tässä kilpailussa on voittajia ja häviäjiä, parhaiten 

pärjäävät ja arvoa tuottavat sellaiset yritykset, jotka lähtevät rohkeasti kehittämään 

toimintaansa ja hyödyntävät digitalisaation tarjoamia uusia työkaluja ja mahdollisuuksia.  

Digitaalisen maailman tärkeimpänä raaka-aineena voidaan pitää dataa, jota keräämällä, 

yhdistelemällä, analysoimalla ja tulkitsemalla voidaan luoda täysin uusia palvelukonsepteja 

ja liiketoimintamalleja ihmisten ja yritysten tarpeiden täyttämiseksi. Tuotteet, palvelut, tieto 

ja teknologiat saavat lisäarvonsa, kun niitä hyödynnetään resursseina ja niitä yhdistetään 

muihin resursseihin arvoa kasvattavalla tavalla.  

Haluan myös henkilökohtaisesti olla vahvasti mukana tässä muutoksessa ja hyödyntämässä 

näitä mahdollisuuksia. Tämän tavoitteen eteenpäin viemiseksi hakeuduin suorittaman 

ylemmän AMK:n tutkintoa Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä, jonka 

koulutussisällöt tukevat erittäin hyvin tavoitetta. Koulutuksen kautta minulle tarjoutui myös 

mahdollisuus päästä tutkimaan ja analysoimaan jo kehitettyä ja käytössä olevaa teollisen 

internetin sovellusta opinnäytetyössäni.  

Työn alussa pohditaan työn ajankohtaisuutta, esitellään toimeksiantaja sekä aiheen 

yhteiskunnallinen yhteys ja aikaisempia tutkimuksia aiheeseen liittyen. Tutkimuksen 

tietoperusta muodostuu teollisen internetin käsitteiden avaamisesta ja kestävän kehityksen 

yhteydestä tutkimukseen. Tietoperusta esittelee myös Valmet DNA Integrated operations -

sovelluksen ja sen käyttöperiaatteet sekä sovelluksella hallittavat energiat. Tutkimuksen 

toteutuksesta kertovassa osassa esitellään työssä käytetyt tutkimusmenetelmät sekä 

kuvataan tutkimuksen vaiheita ja niissä käytettyjä aineiston keruu- ja analysointimenetelmiä. 

Tuloksissa tarkastellaan konkreettisin esimerkein järjestelmällä saavutettuja hyötyjä ja 

optimoinnin merkitystä kustannus- ja energiatehokkuuteen. Lopuksi esitetään tutkimuksen 

perusteella nousseita kehityskohteita ja vedetään yhteen tutkimustulokset. 
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1.1 Toimeksiantajan esittely 

Valmet Oyj on suomalainen suuryritys, joka työllistää yli 13 000 eri alojen ammattilaista 

ympäri maailmaa. Valmetin asiakkaita ovat suuret sellu-, paperi- ja energiayhtiöt, joille se 

toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita. Valmetin liiketoimintaan kuuluu neljä 

liiketoimintalinjaa: Palvelut, Sellu ja energia, Paperi ja Automaatio. (Valmet, n.d. -a) 

Tämän työn tutkimuskohde sijoittuu automaatio liiketoimintaan, joka toimittaa erilaisia 

automaatioratkaisuja yksitäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin 

prosessiautomaatiojärjestelmiin. Päätuotteita ovat hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS), 

laadunhallintajärjestelmät (QCS) sekä analysaattorit ja mittaukset. Ratkaisuilla Valmet haluaa 

parantaa asiakkaidensa liiketoimintojen kannattavuutta ja vastuullisuutta tehostamalla 

tuotannon suorituskykyä sekä kustannus-, materiaali- ja energiatehokkuutta. (Valmet, n.d. -

b)  

Valmet Automation Oy:lla on vuosien kokemus prosessiautomaatiosta ja 

prosessinohjauksesta. Automatisointien myötä monia koneita ja laitteita on jo pitkään 

varustettu antureilla, jotka pystyvät mittaamaan ja keräämään dataa laitteiden toiminnasta. 

Tämä on antanut Valmetille hyvän pohjan oman teollisen internetin palvelualustan 

kehittämiseen. Alusta lanseerattiin vuonna 2017 nimellä Valmet Industrial Internet (VII). 

(Lehtipuro, 2018) Valmet Automation Oy:llä on kahdeksan suorituskykykeskusta, joista se 

palvelee etänä teollisuusasiakkaidensa tuotantoa. Etäpalvelut ovat myös keskeinen osa 

Valmetin teollisen internetin VII-ratkaisuja. (Valmet, n.d -c) Valmetin teollisen internetin 

ratkaisuissa hyödynnetään tehokkaasti asiakkaan eri lähteistä ja prosesseista saatavaa dataa 

sekä Valmetin asiantuntemusta. Ratkaisut koostuvat tietolähteistä, 

tiedonsiirtokomponenteista, keskitetystä tallennustilasta, analytiikasta, visualisoinnista ja 

tietoturvasta. (Valmet, n.d. -d) 

Valmet DNA Integrated Operations on Valmet Industrial Internet -palveluihin lukeutuva 

pilvipohjainen sovellus, jonka tarkoitus on auttaa energiansiirron asiakkaita, kuten bio- ja 

maakaasutoimittajia, hallitsemaan paremmin toimitusketjujaan. Sovellus on 

energiasuunnittelun ja siihen liittyvän logistiikan suunnittelutyökalu, joka yhdistää kaasun 

määrään ja laatuun liittyvän mittadatan ja tuottaa niistä validoituja energia-arvoja. 
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Sovelluksen avulla asiakas pystyy tekemään aiempaa informoidumpia toimitusketjuun 

liittyviä päätöksiä. (Lehtipuro, 2018) Valmetin tavoitteena on tulla maa- ja 

biokaasutoimijoiden parhaaksi automaatio- ja ratkaisutoimittajaksi. Molemmat alat 

edistävät kestävää kehitystä ja ratkaisevat ympäristökysymyksiä. (Valmet, 2017) 

1.2 Maa- ja biokaasun liikennekäyttö Suomessa 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä julkaisi tammikuussa 2020 kansallisen 

biokaasuohjelman, joka vahvistaa biokaasun roolia erityisesti liikenteen päästöjen 

vähentämisessä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020). Raportin toimeenpanosuunnitelmassa 

biokaasun rooli nähdään merkittävänä liikenteen päästöjen vähentäjänä. Suunnitelman 

mukaan vuodelle 2030 asetettua tavoitetta 50 000 kaasuajoneuvosta tulisi kasvattaa sekä 

biokaasun jakeluverkostoa tulisi laajentaa. Suunnitelmassa todetaan myös, että kestävästi 

tuotettu biokaasu sisällytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin, kuten 

hallitusohjelma velvoittaa. Biokaasun tuotanto ja käyttö edistävät myös maataloudesta 

tulevan ravinnekierron tehostumista. (Gasum, 2020 -a) 

Gasum Oy:llä voidaan katsoa olevan tällä hetkellä varsin määräävä asema koko Suomen 

kaasumarkkinasta sekä maakaasun että biokaasunkin osalta. Erityisesti biokaasun tuotanto 

ja jakelu ovat saaneet suurta huomiota viime vuosina ympäristöystävällisyyden ja 

kiertotalouden hyödynnettävyyden vuoksi. Gasum Oy valmistaa biokaasua 

biokaasulaitoksissaan ympäri Suomea. Suomessa biokaasua käytetään pääosin lämmön ja 

sähkön tuotantoon, mutta vähäpäästöisten polttoaineiden tarpeen lisääntyessä kasvava 

biokaasun käyttökohde on myös liikenne. Biokaasun liikennekäytöllä voidaan vähentää jopa 

90 prosenttia polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. (Gasum, 

n.d. -a) 

Gasumin liikennebiokaasulle on myönnetty ympäristöystävällisyydestä ja kotimaisuudesta 

kertova Joutsenmerkki ja Avainlippu-tunnus. Kestävän kehityksen kannalta biokaasun 

tankkaaminen on ympäristöystävällistä ja edullista. Se on kotimainen ja uusiutuva 

liikennepolttoaine, jota valmistetaan kotitalouksien, kauppojen, maatalouden sekä 

teollisuuden biohajoavista jätteistä ja jätevesilietteestä. (Gasum, n.d. -a) 
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Tärkeää kaasun lisäämiseksi liikennekäytössä on kattavan jakeluverkoston luominen. 

”Perustan tankkausasemaverkostolle luovat nykyinen kaasuinfra, kehittyvä LNG-markkina 

sekä alueellinen biokaasun tuotanto. Keskeiset kriteerit asemille ovat kysyntä, sijainti, 

tekninen toteutettavuus sekä käyttö- ja kunnossapitotoimintamallin hallitseminen” sanoo 

Gasum Oy:n liikenne liiketoiminnan kehityspäällikkö Markus Kaarlela. (Gasum, n.d. -b) Suurin 

osa nykyisistä kaasutankkausasemista on sijoittunut olemassa olevan kaasuputkiston 

varrelle.  Näillä asemilla asiakkaat voivat tankata niin maa-, kuin biokaasuakin. Tällaisen 

fyysisen putkiston rakentaminen koko maan kattavaksi, on kustannus syistä kuitenkin 

mahdotonta, joten tarve muunlaiselle kaasun jakelulle on ilmeinen.  

Tähän tarkoitukseen on kehitetty jakeluverkoston laajentaminen ns. virtuaaliputkistolla 

(SSVP), joka käytännössä tarkoittaa nesteytetyn tai paineistetun bio- ja maakaasun kuljetusta 

rekoilla putkiverkoston ulkopuolelle.  Suomalaisen tankkausasema infrastruktuurin 

kehittämiseksi Gasum Oy on käyttöönottanut paineistetun maa- ja biokaasun (CNG ja CBG) 

pakkaamisen korkeapaine kaasukontteihin (200 tai 250 bar). Konteilla kaasu voidaan 

kuljettaa tankkausasemille, jotka ovat perustettu varsinaisen kaasuputkiston ulkopuolelle.  

Kaasun konttilogistiikan hallitsemiseksi Gasum Oy on käyttöönottanut Valmet DNA 

Integrated Operations -energianhallintajärjestelmän vuonna 2018. (Valmet, 2019-a) 

1.3 Aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus  

Valmet DNA Integrated Operations ratkaisuun liittyen on löydettävissä ainakin kaksi aiempaa 

tutkimusta. Ensimmäinen tutkimus on HAMK Smart -tutkimusyksikön ja Valmet Oyj 

yhteistyötutkimus vuodelta 2018. Sen aiheena on Integrated Operations -ratkaisun 

elinkaarihallinta LNG-toimitusketjussa. (Pulkkinen ym., 2018) Tutkimus käsittelee aihetta 

ohjelmistokehityksen ja elinkaarenhallinnan näkökulmasta ottaen huomioon teollisen 

internetin ja alustojen tuomat mahdollisuudet sekä pienen mittakaavan LNG-sektorin 

erityispiirteet.  Tutkimuskysymyksinä olivat se, kuinka tulevaisuuden teollisuusvaatimukset 

voidaan ottaa huomioon CPM-ratkaisukehityksessä ja se, miten DCS-toimittaja voi hallita 

CPM-ratkaisun elinkaarta hyödyntämällä IoT-tekniikoita. 

Artikkelissa (Pulkkinen ym., 2018) esiteltiin nelivaiheinen malli CPM-ratkaisukehityksen 

hallitsemiseksi. Uudenlainen lähestymistapa todettiin tärkeäksi, koska CPM-järjestelmä 
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koostuu kahdesta täysin erilaisesta kompetenssista. Ensimmäiseksi liiketoimintaprosesseihin 

liittyvästä osaamisesta ja toiseksi internet teknologiaan liittyvästä osaamisesta. Toiseen 

tutkimuskysymykseen liittyen todettiin myös, että tutkimuksessa esitelty elinkaarimalli 

auttaa kyseisen haasteen hallitsemisessa. Malli keskittyy kahteen osaan, joista ensimmäinen 

tuotekehitykseen ja toinen operatiiviseen käyttöön. 

Artikkelissa (Pulkkinen ym., 2018) todetaan, että esiteltyjä malleja hyödyntämällä on 

kehitetty Valmet DNA Integrated Operations -sovellus optimoimaan erityisesti nesteytetyn 

maakaasun jakelu logistiikkaa. Artikkelin yhteenvedossa nostetaan esiin hyvin myös se, että 

Valmet DNA Integrated Operations -ratkaisu on hyvä esimerkki uusien teknologioiden 

hyödyntämisestä tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi arvoketjuissa, teollisuus 4.0 

tavoitteiden mukaisesti.  

Toinen tutkimus on Janne Lehtipuron (2008) diplomityö sovelluspohjaisten työkalujen 

kehittäminen paineistetun bio- ja maakaasun logistiikkasuunnittelun tueksi. Työn 

päätavoitteena oli kehittää sovelluspohjaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paineistetun 

maa- ja biokaasun konttilogistiikan paremman optimoinnin ja resurssienhallinnan keskitetyn 

tiedonkäsittelyn ja -analysoinnin keinoilla. Työn tulokset on tarkoitus implementoida Valmet 

DNA Integrated Operations -sovellukseen, mikäli niiden toiminnallisuus saadaan validoitua.  

Työssä keskityttiin erityisesti tankkausasemien polttoaineen historiakulutusta peilaavan 

ennustetyökalun kehittämiseen. Työkalua kehitettiin tuomalla tankkausasemilta mitattua 

prosessidataa pilvipohjaiselle kehitysalustalle, jossa dataa käsiteltiin ja jalostettiin 

kulutusennusteeksi projisoimalla tulevaa tankkausaseman kaasuvaraston kokonaismassan 

kulutusta tulevaisuuteen keskiarvotusmenetelmällä. Lehtipuro (2018) keräsi tuotantokäytön 

yhteydessä puolen vuoden aikana kerätyt käyttölokit yhdeksi aineistoksi, joiden perusteella 

validoi ennustealgoritmin laskemien ennusteiden tarkkuutta. Tutkimuksen perusteella 

todettiin, että ennusteet poikkesivat toteumasta keskimäärin 73 tuntia. Niistä huomattiin 

myös, että kaikilla asemilla ennusteet olivat järjestelmällisesti varsin optimistisia ja 

suurimmillaan virheet olivat niin isoja, ettei niistä ollut hyötyä tuotantokäytössä. Tämän 

perusteella yhteenvedossa todetaankin, että ennusteiden tarkkuuden parantamiseksi 

kannattaa jatkokehityksessä kokeilla erilaisia ennustamismalleja. 
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Toinen Lehtipuron (2018) tavoitteista oli kehittää toimiva paineenmallinnustyökalu konttien 

sisältämän kaasuvarannon paineen ja energiamäärän arvioimiseksi. Työkalun kehitysprosessi 

koostui lämmönsiirron simuloinnista, mallintamismenetelmän luomisesta, ja tämän mallin 

testauksesta. Kehitetyssä mallissa lämpötila-, paine- ja sijaintidataa haettiin useista eri 

rajapinnoista, joista se siirrettiin pilvipohjaiseen kehitysympäristöön, jossa varsinainen 

painelaskenta suoritettiin ideaalikaasun tilanyhtälöä hyödyntäen. Kehitettyä 

paineenmallinnus menetelmää testattiin kahden tankkausaseman välillä tapahtuneessa 

konttisiirrossa. Testin perusteella havaittiin, että paineenmallinnustyökalu ei vielä tuolloin 

soveltunut tuotantokäyttöön, vaan edellyttää huomattavaa jatkotutkimusta ja kehitystä 

usealla osa-alueella. 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Valmet DNA Integrated Operations -

ratkaisulla tähän asti saavutetut hyödyt sekä kehitysmahdollisuudet huomioon ottaen 

meneillään olevat kehityshankkeet. Tutkimusaineistona käytettiin kaasun konttilogistiikalle 

räätälöidystä ratkaisusta saatavaa dataa sekä käyttökokemuksia.  Tuloksista pyrittiin 

löytämään konkreettisia hyötyjä ja kehitysehdotuksia palvelemaan asiakkaiden kehittyviä 

tarpeita. 

Tutkimuskysymyksiksi muotoituivat: 

1. Valmet DNA Integrated Operations ratkaisulla saavutetut hyödyt CBG ja CNG 

logistiikan hallinnassa. 

2. Valmet DNA Integrated Operations kehityspotentiaali CBG ja CNG logistiikan 

hallinnassa. 

2 Teollinen Internet 

Teollisella internetillä tarkoitetaan kokonaisten tuotantojärjestelmien ja -prosessien sekä 

yksittäisten komponenttien, tuotteiden, laitteiden sekä niitä käyttävien ihmisten liittämistä 

toisiinsa ja internetiin siten, että niistä saatavaa informaatiota voidaan seurata, jakaa, 
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ennustaa ja jopa ohjata reaaliaikaisesti. Yleensä teollisesta internetistä puhuttaessa 

tarkoitetaan esineiden internetin soveltamista tuotannollisessa teollisuudessa. Uuden 

teknologian avulla voidaan tehostaa ja automatisoida perinteisten teollisten prosessien 

toteutusta. Teollisen internetin ratkaisuja hyödyntämällä voidaan myös kehittää työnjakoa, 

resurssien allokointia, laitteiden, prosessien ja kokonaisten ekosysteemien toiminnan 

optimointia ja näin saada aikaisempaa korkeampi lisäarvo ja resurssitehokkuus. (Martinsuo 

& Kärri, 2017, ss. 9–10) 

Teollisen internetin toteutus vaatii kehittyneen teknologisen infrastruktuurin. Suosittu tapa 

on esittää sitä teknologiapinon muodossa, sillä se kertoo mistä teknisistä 

osakokonaisuuksista teollisen internetin ratkaisut koostuvat. Se voidaan rakentaa useallakin 

eri tavalla, neljä-, viisi- tai kuusitasoisena. Alla oleva kuva 1 esittelee kuusitasoisen version. 

(Collin & Saarelainen, 2016, ss. 141-142) 

Kuva 1. Teknologiapinon tasot (Collin & Saarelainen, 2016, s. 143) 

 

Kuvassa 1 pohjalla ovat mittausdataa tuottavat sensorit eli anturit. Toisella tasolla 

sensoridata virtaa tietoliikenteen avulla ylöspäin tai vaihtoehtoisesti alaspäin esimerkiksi 

etähallinnan ja päivitysten muodossa. Verkkolaitteiden ja -teknologioiden lisäksi tällä tasolla 

täytyy käsitellä tietoliikenteen ja tietojen välittämisen standardeja ja protokollia. 

Kolmannella tasolla on keskitetty tietovarasto, johon data tallennetaan. Tietovarasto voi olla 
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pilvessä tai vaihtoehtoisesti yrityksen omassa konesalissa sekä molemmissa. On tärkeää, että 

siihen voidaan yhdistää dataa muistakin tietoläheistä kuin sensoreilta, kuten yrityksen 

ERP:stä, CRM:stä, yhteistyökumppaneiden järjestelmistä tai esimerkiksi avoimen datan 

lähteistä. Neljännellä tasolla yhdistettyä datamassaa käsitellään muun muassa pilvilaskennan 

ja big data -analytiikan välineillä. Tämän jälkeen valmiiksi käsitelty data siirtyy tietokone- ja 

mobiilisovelluksiin sekä piirtyy visuaalisten esitysten ja käyttöliittymien muotoon. 

Korkeimmalla pinossa on digitaalinen lisäarvopalvelu, joka yhdistyy yrityksen 

liiketoimintaprosesseihin. Digitaalinen palvelu antaa mahdollisuuden kehittää myös uusia 

liiketoimintamalleja, jotka yhdistävät siihen myös asiakkaat, toimittajat ja muut tärkeät 

kumppanit. (Collin & Saarelainen, 2016, ss. 142–143) 

Haasteena on, että tämä pino täytyy hallita kokonaisuudessaan, vaikka lisäarvo ja tuotot 

syntyvät vasta ylimmillä tasoilla. Lisäksi kaikkien tasojen täytyy toimia saumattomasti yhteen 

alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Tähän tarkoitukseen on kehitetty teollisen internetin alustoja, 

jotka yhdistävät nämä eri teknologiapinon tasot sekä tarjoavat analytiikan ja 

sovelluskehityksen työkaluja. (Collin & Saarelainen, 2016, s. 144) 

Mitä tällä kaikella sitten haetaan? Tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä, parantaa 

tuottavuutta ja erottua globaalissa kilpailussa. Tärkeitä uudistuksen suuntauksia ovat myös 

asiakaslähtöisyys, tiedolla johtaminen ja tuotteiden muuntaminen palveluksi. Monesti uudet 

sovellukset lupaavat parempaa ennakoitavuutta, toimintojen mobiliteetin lisäystä ja 

kehittyneenpää automaatiota. Uusien teknologioiden avulla yritys voi optimoida tuotteen 

jatkuvaa käyttöä asiakkaalla eikä ainoastaan keskittyä jonkin tuotteen kertaluonteiseen 

toimittamiseen. Tärkeintä on se, millaista lisäarvoa asiakas saa hankkimastaan tuotteestaan 

eikä ainoastaan se, miten se on toimitettu hänelle. (Collin & Saarelainen, 2016, s. 129)  

2.1 Teollisuus 4.0 

Teollisuus 4.0 (Industry 4.0) on termi, joka on lähtöisin Saksasta, mutta tunnetaan nykyisin 

maailmailmanlaajuisena käsitteenä. Termi kuvaa tahtotilaa ja tiivistyvää kokonaisuutta, joka 

voidaan saavuttaa koneiden, prosessien ja ihmisten älykkäällä verkostoitumisella tieto- ja 

viestintätekniikan avulla. Teollisuus 4.0:ssa ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään 
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teknologiasta, vaan liiketoiminnasta ja sen suorituskyvyn parantamisesta, kilpailuetuihin 

tarttumisesta ja niistä kiinnipitämisestä. (Schweichhart, n.d.) 

Collinin ja Saarelaisen (2016, s.38) mukaan Teollisuus 4.0: tavoitteena on mahdollistaa: 

- koneiden, järjestelmien, prosessien ja ihmisten älykäs yhteen toimivuus 

- tehtaiden ja koneiden virtuaalisen kopioinnin, millä tarkoitetaan fyysisten prosessien 

sensoridatan liittämistä tehtaan virtuaalisiin malleihin ja simulointeihin 

- älykkäiden tehtaiden kyberfyysisten järjestelmien kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä 

- datan reaaliaikainen kerääminen ja analysointi, mikä tarjoaa johdettuja tuloksia 

välittömästi  

- toiminnan kehittäminen tuotekeskeisyydestä palvelukeskeiseksi 

- tehtaiden joustava mukautuminen muuttuviin vaatimuksiin korvaamalla, vaihtamalla tai 

laajentamalla yksittäisiä moduuleja.  

Näiden tavoitteiden mahdollistamiseksi on luotu myös viitearkkitehtuurimalli RAMI 4.0 

(Reference Architectural Model Industrie 4.0), joka esiteltiin Hannoverin messuilla Saksassa 

vuonna 2015. (Schweichhart, n.d.) 

Viitearkkitehtuurimallia on lähdetty kehittämään teollisuuden tarpeesta, jossa tulevaisuuden 

järjestelmät muodostuvat useista standardeista eri tieteenaloilta muodostaen uudenlaisia 

suhteita toisiinsa. Näin syntyi tarve peruskäsitteiden yhteiselle määrittämiselle ja 

mallintamiselle sekä tarve kehittää menetelmä vertailukelpoisten käyttötapausten 

jäsentämiseksi. Tarvittiin myös tiedonsiirtomekanismeja, jotka tukevat sidosryhmien 

viestintää ja strategista standardointia koko tuotannonketjussa sekä toiminnan tulosten ja 

päätöksenteon tehokasta organisointia. (Thoben ym., 2017)  

Näiden perusteella on luotu kuvan 2 mukainen DIN-standardoitu viitearkkitehtuuri RAMI 4.0, 

joka sisältää tuotantovälineiden, työkappaleiden ja niihin liittyvän tiedon vertikaalisen 

verkottumisen sekä horisontaalisen verkottumisen tehtaan ulkopuolelle kohti tehokasta 
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arvoverkkojen muodostamista. IEC 62264 -standardiin perustuvia hierarkiatasoja on 

laajennettu tuotteilla ja ”connected word”:llä. Tuotteiden elinkaari on esitelty vaakatasossa. 

Lopuksi kuusi eri kerrosta kuvaavat teknologiapinon tasoja. (Thoben ym., 2017)  

Kuva 2. Teollisuus 4.0:n viitearkkitehtuurimalli RAMI 4.0 (Schweichhart, n.d.) 

 

2.2 IoT -alustat 

IoT-verkot koostuvat viidestä osa-alueesta: laitteista, jotka mittaavat sensoritietoja, 

yhdyskäytävä (gateway) -laitteista, jotka lähettävät viestejä dataverkostossa ja kolmanneksi 

viestintäverkosta, jossa viestejä lähetetään. Neljäs osa on ohjelmisto, joka analysoi ja 

tulkitsee dataa. Viimeisenä tasona on sovellus, jonka kautta loppukäyttäjä voi tarkastella 

tietoja ja hallita laitteita. Tässä verkostossa IoT-alustat ovat määräävässä asemassa, jotta 

pohjalla olevat sensoritiedot saadaan jalostettua älykkäitä ominaisuuksia ja lisäarvoa 

tuottaviksi. IoT-alustat tarjoavat yleensä osan tai kaikki toiminnot yhdyskäytävistä, 

analysointi ohjelmistoista ja loppukäyttäjän sovelluksista. (Toivanen, 2017)  

IoT on antanut yrityksille valtavasti mahdollisuuksia kehittää tuotteitaan, palveluitaan sekä 

prosessejaan tehokkaammiksi, tuottavimmiksi ja turvallisemmiksi. Tästä syystä erilaiset IoT-

sovellukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Tämä kehitys vaatii kuitenkin tehokasta 

tapaa hallita tietotulvaa ja erilaisia sovelluksia, joten integraatioalustat ovat nousseet 
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tärkeiksi ohjelmistoiksi tämän haasteen ratkaisemiseksi. Integraatioalustat tarjoavat 

toimintoja aina yksinkertaisesta pilvipalvelusta, kokonaisvaltaiseen palveluun, joka voi 

sisältää kaikki tarvittavat palikat laitteiden hallintaan, tietoturvaan, analysointiin ja tiedon 

jakamiseen. Integraatioalustat tuovat yhteen eri laitteiden ohjelmistot sekä luo sujuvan 

kommunikaatiotavan näiden välillä.  Teollisuudessa laitteet, koneet, tuotantolinjat ja 

ajoneuvot on jo entuudestaan monesti varustettu erilaisilla antureilla ja sensoreilla, jotka 

mittaavat kaikkea lämpötilasta ja kosteudesta kiihtyvyyteen ja asentoon. Näin ollen niitä voi 

olla käytössä tuhansia, jolloin lisäarvon tuottamisen kannalta on erityisen tärkeää, että näitä 

voidaan hallita ja seurata tehokkaalla tavalla sekä luoda automaattisia toimintoja kerätyn 

datan perusteella. (Toivanen, 2017) 

Iot-analyticsin (IOT Analytics, 2016) esittelemä ns. ”end-to-end” IoT alusta sisältää 

kahdeksan komponenttia, jotka on esitelty kuvassa 3.  Komponentit ovat yhdistettävyys, 

laitehallinta, tietokanta, prosessinhallinta, analytiikka, visualisointi, ulkoiset rajapinnat ja 

lisätyökalut. Alustat sisältävät osan tai kaikki edellä mainituista komponenteista eri 

mittakaavoissa.  

Kuva 3. IoT Analalyticsin (IOT Analytics, 2016) esittelemä End-to-End alustan kahdeksan 

komponenttia. 
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Yleisimpiä käytössä olevia IoT alustoja tällä hetkellä ovat mm. Microsoft Azure IoT, Amaxon 

AWS IoT, Oracle IoT Cloud, Google Cloud IoT, Cisco Kinetic, Verizon Thinspace, IBM Watson 

IoT ja PTC Thingsworx (IOT Analytics, 2016). 

IoT-alustojen kehittyessä, myös niiden tuomat hyödyt lisääntyvät koko ajan. Vielä ei tiedetä, 

mihin kaikkeen niitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ja millaisia hyötyjä on mahdollista 

saavuttaa, mutta lukuisia onnistuneita esimerkkejä hyödyntämisestä on jo saatavilla. Sen 

avulla on voitu kehittää täysin uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja, jotka ovat 

mahdollistaneet niin suurempia kuin pienempiäkin muutoksia. Niistä saatu lisäarvo on voinut 

konkretisoitua joko pitkällä aikavälillä tai parhaassa tapauksessa hyvinkin nopeasti. Usein 

tiedon hyödynnettävyys tulee kuitenkin ajankohtaiseksi vasta silloin, kun saatavaa dataa on 

kerätty tilanteeseen nähden riittävästi. (Toivanen, 2017) 

2.3 Data-analyysi 

Yleensä organisaatiolla ei ole nykyisin enää puutetta datasta. Haasteen tuo se, että kaikki 

saatavilla oleva data ei ole arvokasta, vaan sen arvo syntyy vasta yrityksen kyvystä muuttaa 

se liiketoimintaa ja päätöksentekoa parantavaksi informaatioksi. Tärkeintä on osata erottaa 

siitä strategian toteuttamisen, kilpailuedun kasvattamisen tai liiketoiminnan kehittämisen 

kannalta arvokas tieto. (Markkula & Syväniemi, 2015, s. 37) 

 

Data on pääomaa, jonka arvo ei kasva varastoimalla. Datan jalostaminen tietopääomaksi 

vaatii sekä liiketoimintaymmärrystä että ennen kaikkea analyyttistä osaamista ja datan 

monipuolista käsittelykykyä. Liike-elämässä analytiikalla pyritään löytämään datasta 

päätöksentekoa ja toimenpiteitä tukevaa uutta tietoa, jonka avulla voidaan luoda parempia 

ennusteita, löytää korrelaatioita eri asioiden välillä sekä lisätä ymmärrystä. Analytiikalla 

pyritään tiedon liiketoimintalähtöiseen rikastamiseen ja analysointiin matematiikkaa, 

tilastotiedettä tai algoritmeja hyödyntämällä. Näin ollen ensin on varmistettava tiedon laatu, 

jonka jälkeen voidaan alkaa rikastamaan dataa tietopääomaksi. Tiedon rikastamisella 

tarkoitetaan eri tietolähteiden yhdistelemistä siten, että niistä saadaan uutta, oleellista 

tietoa tukemaan liiketoiminnan ohjausta ja kehittämistä. Tietoa voidaan rikastaa 

yhdistelemällä yrityksen sisäistä ja ulkoista tietoa. Näiden lisäksi myös yhteistyökumppanit 

ovat hyviä tiedonlähteitä. Heidän kanssaan tietoa jakamalla ja yhdistämällä voidaan päätyä 
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varsin hyvään lopputulokseen, joka parantaa koko arvoketjun tehokkuutta ja kilpailukykyä. 

Liiketoimintaa kehittävän rikastetun tiedon tuottaminen ja kokonaiskuvan luominen 

yhdistämällä tietoja eri tietolähteistä ei ole pelkästään teknologinen vaan myös 

liiketoiminnallista ymmärrystä vaativa haaste. Yksi tärkeä näkökulma tietoarkkitehtuuria 

kehitettäessä on, voidaanko joitakin päätöksenteon kohtia automatisoida ja näin tehostaa 

toimintaa. (Markkula & Syväniemi, 2015, ss. 72–73)  

 

Tiedonlouhinnalla, eli datan analysoinnilla algoritmien avulla voidaan vastata datan 

jalostamista koskevaan haasteeseen. Tiedonlouhinnan työkalujen avulla data voidaan 

muuttaa käytännön vastauksiksi ja tulevaisuuden ennusteiksi. Mutta ilman ymmärrystä 

tiedon soveltamisesta haluttuun tarkoitukseen ja strategiaan, riskinä on, että mittaaminen ja 

analytiikka jäävät irrallisiksi toiminnoiksi. Näin ollen tuloksellisen datan louhinnan ja 

analytiikan edellytys on kyky esittää oikeita kysymyksiä. (Markkula & Syväniemi 2015, 75.) 

Erilaisten toisiaan täydentävien tietojen yhdistäminen on hyödyllistä sekä ennustamisen, 

että kokonaiskuvan aikaansaamiseksi. Pääsääntö on, että jokainen tietokokonaisuuteen 

onnistuneesti lisätty uusi tietojoukko parantaa tietokokonaisuuden selitysarvoa ja 

ennustevoimaa. (Markkula & Syväniemi, 2015, s. 84)  

 

Edistyneenpää analytiikkaa voidaan alkaa hyödyntämään, kun tietopohjasta on saatu oikea-

aikainen, ehyt ja yhtenäinen perusanalytiikan keinoin. Edistyneellä analytiikalla tarkoitetaan 

tiedon hyödyntämistä tapahtuneiden ilmiöiden selittämiseen tai tulevien tapahtumien 

ennustamiseen. Kun perinteinen raportointi katsoo historiaan, nykyiset analytiikkavälineet 

mahdollistavat näkymän tulevaisuuteen. Tämä perustuu erilaisten matemaattisten mallien, 

koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämiseen, joilla on erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja 

käyttötarkoituksia. Ehyt ja rikastettu tietopohja mahdollistaa pääsyn haluttuun 

lopputulokseen ja siten päätösten optimoinnin. (Markkula & Syväniemi, 2015, s. 89) 

 

Analytiikalla voidaan sanoa olevan liiketoiminnan kehittämisessä ja prosessien 

tehostamisessa lähes rajattomat mahdollisuudet. Suurimmat hyödyt analytiikasta voidaan 

saavuttaa silloin, kun hallittavana on vaativia, toisistaan riippuvuussuhteessa olevia 

asiakokonaisuuksia. Yhdistetty tietokokonaisuus esimerkiksi asiakkaista, tuotteista ja 

kilpailijoista aika- ja paikkatietoineen antaa mahdollisuuden kehittää yhtäaikaisesti useiden 

eri liiketoimintaprosessien hallintaa. (Markkula & Syväniemi, 2015, s. 104)  
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Data-analytiikkaa käsitellään prosessina, jolla on erinäinen määrä käsittely- ja 

toimintavaiheita, joiden hyödyntämistä on kuvattu edellä.  Käytännössä datan matka 

tiedoksi on monivaiheinen ja sen vaiheita on kuvailtu monessakin eri lähteessä. Seuraavaan 

kuvaan 4 on koottu vaiheet ja lyhyet kuvaukset mukaillen Analyyttinen-hanke raportissa- 

esitettyjä datan prosessimalleja (TTY Pori, 2018). 

Kuva 4. Datatieteen prosessi vaiheet (TTY Pori, 2018) 

 

 

Yksi paljon analytiikkaa hyödyntävä liiketoimintaprosessi on logistiikka. Tehokkuuden 

lisääminen on perustunut usein tuotteiden menekkiä ennustaviin malleihin, kuten 

historiatietoa laskennassa hyödyntäviin aikarajoihin. IoT:n voidaan sanoa nostaneen 

logistiikka-alan uudelle aikakaudelle, jossa lastauksista, kuljetuksista ja ajotiedoista saadaan 

kerättyä reaaliaikaista tietoa. Ajoreittejä ja resursseja pystytään optimoimaan. Laitteistot ja 

taustajärjestelmät on mahdollista saada kommunikoimaan keskenään ja havaittuihin 

muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja ennakoivasti. Näin IoT on tuonut logistiikka-alalle 

optimoidumpia prosesseja, mikä luo tehokkuutta, laatua, toimitusvarmuutta ja 

kustannussäästöjä. Analytiikan hyödyntämisellä on paljon mahdollisuuksia kaikilla logistiikan 

osa-alueilla. Oleellista toimintojen kehittämiselle on eri osa-alueiden ohjauksessa 

käytettävien tietojen yhtenäisyys. Mahdollisuus yhdistää eri tietolähteitä parantaa osa-
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alueiden välistä kommunikaatiota ja lisää tietokokonaisuuden selite- ja ennustevoimaa. Näin 

voidaan saada kattava kokonaiskuva koko arvoketjusta, mikä laajentaa ennusteiden 

ulottuvuutta ja mahdollisuuksia huomattavasti. Muun muassa alueellinen kysyntätieto on 

nykyään mallinnettavissa eri tietoalueita yhdistelemällä esimerkiksi avointa dataa 

hyödyntämällä. (Markkula & Syväniemi, 2015, ss. 114–116)  

2.4 Big Data 

Tämän meneillään olevan teknologiamurroksen, yhdeksi tärkeimmäksi raaka-aineeksi on 

muodostunut data. Big Data on sen yläkäsite, joka terminä käsittelee, datan määrän valtavaa 

kasvua, sen sisällön monipuolistumista sekä painetta tunnistaa oikea ja hyödyllinen tieto 

siitä. Oleellista on myös kyky reagoida jalostettuun informaatioon riittävän nopeasti. (Salo , 

2014, ss. 6–8) Big Datalla viitataan yleensä valtavien, järjestelemättömien ja jatkuvasti 

lisääntyvien tietomassojen käsittelyyn. Sen avulla voidaan etsiä, kerätä, säilyttää ja 

analysoida dataa sekä esittää saatuja tuloksia tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyväksi 

käyttäen. Tiedon määrä ja kompleksisuus tekee sen prosessoimisesta perinteisillä 

tietokannoilla ja raportointijärjestelmillä vaikeaa, joten Big Datan käsittelyyn tarvitaan 

uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja. (Itewiki, n.d.) 

 

Usein big datasta puhuttaessa, siihen viitataan viidellä V kirjaimella, jotka tulevat sanoista 

(Gutta, n.d.);  

- Volume eli valtava datan määrä 

- Velocity eli dataa syntyy nopeasti 

- Variety eli datan rakenne on vaihtelevaa 

- Veracity eli datan epävarmuus 

- Value eli datan arvo  

 
Nykyisin työkaluja ja palveluntarjoajia Big Datan käsittelyyn on jo paljon. Erilaisten 

pilvipalveluiden myötä Big Datan ja analytiikan hyötykäyttö on aiempaa edullisempaa ja on 

näin myös yhä pienempien toimijoiden saavutettavissa. Mutta tämän valtavan tiedon 

määrän hyötykäyttöön ja liiketoiminta mahdollisuuksiksi saattaminen vaatii uutta osaamista 

ja hyvää suunnittelua. (Pervilä, 2018) 



16 

 

2.5 Pilvipalvelut 

Yleiskielessä pilvipalvelut ovat internetistä hankittua tietokonekapasiteettia, sovelluksia tai 

muita palvelusuoritteita. Yleisesti käytetty pilvipalveluiden määritelmä on Yhdysvaltalaisen 

NIST:n (National Institute of Standars and Technology) määritelmä pilvipalveluille (Sokol & 

Hogan, 2013): ”Pilvipalvelu on toimintamalli, joka mahdollistaa pääsyn vapaasti 

konfiguroitaviin ja skaalautuviin tietotekniikkaresursseihin, jotka voidaan käyttöön ottaa tai 

poistaa käytöstä helposti ja nopeasti.” NIST:n mukaan pilvimalli koostuu viidestä 

olennaisesta ominaisuudesta, kolmesta palvelumallista ja neljästä käyttöönottomallista, 

jotka mukaillen esitelty kuvassa 5. (Salo , 2014, s. 93) 

Kuva 5. NIST-määritelmän mukainen taksonomia pilvilaskennalle (Magableh, n.d.) 

 

 

Tämän määritelmän mukaiset viisi pilvilaskennan ominaispiirrettä ovat itsepalvelullisuus, 

laaja saatavuus, resurssien yhteiskäyttö, nopea joustavuus ja käytön mitattavuus. 

Pilvilaskennan itsepalvelulla tarkoitetaan sitä, ettei palvelun käyttäjän tarvitse olla 

yhteydessä palveluntarjoajaan esimerkiksi saadakseen käyttöönsä lisää tallennustilaa, 

tietotekniikkaresursseja tai tehdäkseen muutoksia pilvi-infrastruktuuriinsa. Asiakas voi 

helposti lisätä tai vähentää laskentaresurssien käyttöä niin halutessaan. Pilvipalveluiden 
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laajalla saatavuudella tarkoittaa sitä, että internetin välityksellä pilvipalveluun voidaan ottaa 

yhteyttä millä tahansa käytössä olevalta laitteistolta kuten työasemalta, kannettavalta 

tietokoneelta tai mobiililaitteelta. Resurssien yhteiskäytöllä tarkoitetaan sitä, että samaa 

laitteisto- ja ohjelmistokapasiteettia tarjotaan usean eri asiakkaan käyttöön aina kulloisenkin 

asiakkaan tarpeen mukaan. Nopean joustavuuden ansiosta käytössä olevat palvelut 

skaalautuvat joustavasti ja nopeasti ylös- ja alaspäin, jolloin kapasiteettirajoitteita ei yleensä 

pääse syntymään, ja näin esimerkiksi uusien sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto 

helpottuvat. Näiden resurssien käyttöä mitataan ja valvotaan tarkasti, jolloin asiakas maksaa 

vain käyttämästään kapasiteetista. (Sokol & Hogan, 2013)  

2.5.1 Pilvipalveluiden käyttöönottomallit 

Pilvipalvelut otetaan käyttöön eri käyttöönottomallien mukaan, jotka luokitellaan 

pääsääntöisesti omistajuuden, käyttöoikeuden ja koon perusteella. Valittu käyttöönottomalli 

vaikuttaa luotettavuuteen, skaalautuvuuteen, turvallisuuteen ja kustannuksiin. 

Pilvipalveluiden malli on määritelty pilviympäristön tyypin mukaan. Pilvipalvelumalleja on 

neljä, joihin kuuluvat yksityinen pilvi, julkinen pilvi, yhteisöllinen pilvi sekä hybridipilvi. (Mell 

& Grance, 2011) 

Yksityinen pilvi on tarkoitettu vain yhden yrityksen käyttöön. Se voi olla yrityksen itse 

tuottama tai se voi olla tilattu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, mutta pilvi on tuotettu 

ainoastaan sen tilanneelle yritykselle. Laitteisto voi sijaita yrityksen omissa tiloissa tai jossain 

muualla ja laitteiston hallinnoinnista voi vastata kolmaskin osapuoli. (Mell & Grance, 2011)  

Julkista pilveä voi käyttää kuka tahansa erillistä maksua vastaan. Tällöin hallinnoinnista, 

laitteistoista, ohjelmistoista ja palveluista vastaa palveluntarjoaja. Käyttäjä voi 

hyödyntämään julkisen pilven palveluja internetin välityksellä verkkoselaimen tai -

sovelluksen kautta. (Mell & Grance, 2011) 

Yhteisöpilvi on vastaavasti ennalta määriteltyjen yritysten tai organisaatioiden hallinnoima ja 

jakama pilvi. Nämä yhdessä muodostavat käyttäjätahon, jolla on samat tavoitteet tai 

vaatimukset pilvipalvelulle. Yhteisöpilven hallinnoinnista voi vastata myös näiden 

organisaatioiden ulkopuolinen palveluntarjoaja, ja laitteistot voi sijaita muuallakin kuin, 
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käyttäjien tiloissa. Hybridipilvi on yhdistelmä kahdesta tai useammasta edellä mainitusta 

käyttöönottomallista. Niiden arkkitehtuurista osa on yksityistä tai yhteisöllistä ja osa julkista. 

(Mell & Grance, 2011)  

2.5.2 Pilvipalveluiden palvelumallit 

Pilvipalveluiden kolme yleisintä palvelumallia ovat infrastruktuuri palveluna (Infrastructure 

as a Service, IaaS), sovellusalusta palveluna (Platform as a Service, PaaS) ja ohjelmisto 

palveluna (Software as a Service, SaaS). Infrastruktuuri (IaaS) antaa pohjan palvelualustalle 

(PaaS), ja nämä puolestaan luovat pohjan ohjelmistoille eli sovelluksille (SaaS). (Mell & 

Grance, 2011) Erilaiset palvelumallit määrittävät sen, mistä alueista palveluntarjoajat ovat 

vastuussa, ja mistä alueista käyttäjät joutuvat itse vastaamaan. Kuva 6 esittää palvelumallien 

suhdetta toisiinsa. (Smartfile, 2013) 

Kuva 6. Palvelumallien vastuut käyttäjälle ja palveluntarjoajalle (Smartfile, 2013) 
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2.6 Microsoft Power BI 

Microsoft Power BI on raportointi ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voidaan 

visualisoida ja yhdistellä yritysten omista tietokannoista ja järjestelmistä, tiedostoista, 

internetistä, erilaisista pilvipalveluista tai esimerkiksi avoimen datan lähteistä.  

Power BI koostuu kahdesta eri osasta: ilmaisesta Power BI Desktopista, jolla kyselyt, 

tietomalli, laskenta ja raportit toteutetaan sekä maksullisista näiden raporttien 

jakelukanavista eli Power BI Service -pilvipalvelusta sekä -mobiilisovelluksesta tai omassa 

konesalissa olevasta Power BI Report Server -raportointi palvelimesta, joilla raportit voidaan 

jakaa loppukäyttäjille hyödynnettäviksi. (Microsoft, 2020) 

Power BI Desktopin työvaiheet koostuvat (Enho, 2020): 

1. kyselyistä eli datan latauksesta ja muokkaamisesta, jotka tehdään Power Query -

apuohjelmassa 

2. tietomallin laatimisesta, joka tarkoittaa relaatioiden muodostamista eli ladattujen 

taulujen yhdistämistä toisiinsa jonkun yksilöivän ID-tiedon perusteella  

3. laskentalogiikan lisäämisestä tietomalliin. Power BI käyttää DAX-kielisiä kaavoja 

4. edellä haetun ja muokatun datan visualisoinnista ja raportoinnista 

Lopuksi nämä Power BI Desktopissa luodut raportit voidaan julkaista edellä mainituissa 

kanavissa.  

3 Kaasuenergia 

Suomen kaasumarkkinaa on käytännössä vuodesta 1974 asti hallinnut Imatran kautta 

suomeen tuotu venäläinen maakaasu. Vuoden 2020 alussa tilanteeseen tuli kuitenkin 

muutos, kun suomen kaasumarkkinat avautuivat kilpailulle, ja Balticconnector -yhdysputki 

otettiin käyttöön. Tämä mahdollisti pääsyn myös Baltian kaasumarkkinoille. Kaasumarkkinan 

avautumisen myötä Suomeen perustettiin uusi kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy, 
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joka hallinnoin Suomen kaasun syöttö-otto-järjestelmää. (Gasum, 2020 -c) Kaasun syöttö 

järjestelmään tapahtuu näin ollen joko venäläisen kaasun osalta Imatralta tai viron kaasun 

osalta Inkoosta (kuva 34). Näiden lisäksi myös biokaasua voidaan syöttää järjestelmään ns.  

biokaasun virtuaalisen syöttöpisteen kautta. Tulevaisuudessa myös nesteytetyn maakaasun 

(LNG) terminaaleista voi tulla osa Suomen syöttö-otto-järjestelmää. (Gasgrid, 2020 -b)  

 

Näiden lisäksi biokaasua voidaan jakaa paikallisissa jakeluverkoissa. Mikäli biokaasulaitos, 

LNG-terminaali tai jakelupiste sijaitsee valtakunnallisen kaasuverkon tai paikallisen 

jakeluverkon ulkopuolella kaasun siirto hoidetaan asiakkaille paineistettuna tai 

nestemäisenä liikuteltavien konttien ja säiliöiden avulla.  

3.1 Maakaasu 

Maakaasu on lähes yksinomaan metaanista koostuva kaasu, joka syntyy maan sisällä 

biomassan hajotessa. Maakaasu onkin fossiilisista polttoaineista puhtain. Suomessa käytetty 

kaasu on pääsääntöisesti ollut venäläistä korkeametaanipitoista kaasua, jota voidaan 

hyödyntää sähköntuotannossa ja lämmityksessä sellaisenaan. Maakaasusta voidaan tuottaa 

edelleen myös nesteytettyä maakaasua (LNG) ja paineistettua maakaasua (CNG). Maakaasua 

käytetään energianlähteenä kaukolämmössä ja sähköntuotannossa, ja sitä voidaan käyttää 

myös teollisuuden prosesseissa. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää ympäristöystävällisenä 

polttoaineena liikenteessä, jota on saatavilla kaasutankkausasemilta. (Suomen kaasuenergia, 

n.d.)  

3.2 Biokaasu  

Gasgridin biokaasusertifikaatti säännöissä biokaasu määritellään seuraavasti (GasGrid, 2020 -

a): ”Biokaasulla tarkoitetaan orgaanisen aineksen anaerobisen hajoamisen tuotetta sekä 

biomassasta kaasuttamalla tuotettua biokaasua, jonka pääkomponentit ovat metaani ja 

hiilidioksidi.” Biokaasu on 100 prosenttisesti uusiutuva energiamuoto, koska sitä voidaan 

valmistaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten biojätteestä, jätevesilietteestä, 

jätevesistä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista ja kasvibiomassasta. Vain puuperäinen 

aines ei sellaisenaan sovellu biokaasun raaka-aineeksi. Biokaasun tuotantoon tarvittavat 
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raaka-aineet kuljetetaan lähimmälle biokaasulaitokselle, jossa niistä jalostetaan 

ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa biokaasua. (Gasum, n.d. -a) 

Biokaasu on maakaasua ympäristöystävällisempi energiamuoto ja sitä voidaan käyttää siellä 

missä maakaasuakin. Biokaasua käytetään lämmityksessä ja sähköntuotannossa, mutta 

kasvavana käyttökohteena on myös liikenne, sillä liikennepolttoaineista biokaasu on 

vähäpäästöisin. Jotta biokaasua voidaan käyttää polttomoottoreissa, on siitä 

lisäpuhdistuksella poistettava vesi, rikki sekä hiilidioksidi, jolloin sitä voidaan syöttää myös 

maakaasuverkkoon tai käyttää liikennepolttoaineena. (Suomen kaasuenergia, n.d.) 

Metaani on selkeästi hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Näin ollen ympäristö 

näkökulmasta biojätteen kaatopaikkasijoituksen vähentäminen ja kaatopaikoilta ilmaan 

pääsevän biometaanin talteenotto ja käyttäminen energiantuotannossa on hyvin 

perusteltua. Biokaasun tuotannossa on myös selviä etuja jätteiden hyödyntämisen 

näkökulmasta, koska mädätys säilyttää biomassan ravinteet paremmin kuin kompostointi. 

(Motiva, 2020 -c) Biokaasun sivutuotteena syntyvää jäännöslietettä voidaan hyödyntää myös 

kierrätyslannoitteena, jolla voidaan korvata perinteisiä lannoitteita. (Gasum, n.d. -a).  

3.2.1 Biokaasusertifikaatti 

Suomen biokaasusertifikaattijärjestelmää ylläpitää 1.1.2020 alkaen Gasgrid Finland Oy (tätä 

ennen Gasum Oy).  Biokaasusertifikaattijärjestelmä on sähköinenrekisteri, jolla varmistetaan 

biokaasun tuotannon alkuperä. Järjestelmän ehdot täyttävälle kaasulle myönnetään 

kuukausittain biokaasusertifikaatteja, joiden mukana kulkevien tunnistetietojen perusteella 

voidaan selvittää missä ja milloin kyseinen biokaasu on syötetty maakaasuverkkoon. Näin 

sertifikaattijärjestelmä mahdollistaa biokaasun jäljittämisen tuotantolaitokseen sekä kunkin 

biokaasuyksikön jäljittämisen alkulähteestä sen lopulliseen käyttöön.  Biokaasun ostaja voi 

näin sertifikaatilla varmistua siitä, että vastaava määrä biokaasua on tuotettu ja että 

tuotettuun biokaasuun liittyvä biokaasuominaisuus on myyty vain sertifikaatin ostajalle 

(kuva 7). (GasGrid, 2020 -a) 

Biokaasusertifikaattijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden kaupankäyntiin 

biokaasuominaisuudella irrallaan fyysisestä kaasun toimituksesta. Se jäljittää sopimukselliset 
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suhteet ei fyysisiä siirtoja. Tämä mahdollistaa entistä joustavamman tavan käydä kauppaa 

biokaasulla ja helpottaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Järjestelmän ylläpitäjä Gasgrid 

Finland Oy vastaa sertifikaattien myöntämisestä ja toimijoiden ja tuotantolaitosten 

hyväksymisestä järjestelmän piiriin. Tuotantolaitokset vastaavat tekemistään siirroista ja 

mitätöinneistä omilla tileillään. (GasGrid, 2020 -a) 

Kuva 7. Biokaasusertifikaattien myyntiperiaate (GasGrid, 2020 -a) 

 

Biokaasusertifikaatteja myönnetään vain sellaiselle biokaasulle, joka voidaan syöttää 

Suomen maakaasuverkkoon. Maakaasuverkoston ulkopuolella tuotetulle biokaasulle 

voidaan myöntää biokaasusertifikaatti vain, jos se kuljetetaan maakaasun siirtoverkkoon 

syötettäväksi. (GasGrid, 2020 -a) 

3.2.2 Biokaasun alkuperätakuu 

Alkuperätakuu (eng. guarantee of origin eli GO) on sähköinen asiakirja, jolla voidaan osoittaa 

loppukäyttäjälle se, että tietty energiamäärä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. RED II-

direktiivin mukaan alkuperätakuita pitää pystyä myöntämään uusiutuvilla energialähteillä 

tuotetun sähkön lisäksi myös mm. niistä tuotetulle kaasulle. (Klimscheffkij ym., 2019)  
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Tällä hetkellä Euroopassa tehdäänkin jatkuvaa kehitystyötä biokaasun alkuperätakuisiin 

liittyen. Useassa kehityshankkeissa pohditaan erityisesti ainetasemenetelmän suhdetta 

alkuperätakuiden ja kestävyyskriteerien mukaiseen energiakonversioon ja tietosisältöön. 

Suomessa tutkimusta asiasta on tehnyt mm. valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

nimeämä työryhmä, joka on julkaissut asiasta Alkuperätakuujärjestelmän laajennus 

biokaasulle – nimisen julkaisun vuonna 2019. (Klimscheffkij ym., 2019)  

Julkaisussa (Klimscheffkij ym., 2019) todetaan mm, että työn kannalta tärkeä viesti on, että 

järjestelmät ovat Euroopassa vielä kehitys- ja muutostilassa, joten Suomen järjestelmää 

kehitettäessä tämä on hyvä ottaa huomioon ja pitää järjestelmä riittävän avoimena 

mukautumaan myöhemmin yhdessä tehtäviin päätöksiin. Julkaisussa erityisesti suositellaan 

myös offgrid-kaasun tuotannon sisällyttämistä alkuperätakuu järjestelmään. Myös kaasun 

myyjälle ja käyttäjälle halutaan antaa mahdollisuus valita, minkä laatuisen kaasun 

alkuperätakuuta halutaan kussakin kohteessa käyttää. Tavoitteena on luoda luotettava ja 

uusiutuvan energian kaksoislaskennan ehkäisevä järjestelmä, joka on kuitenkin 

hallinnollisilta vaatimuksiltaan mahdollisimman kevyt.  

Nykyinen sähkön alkuperätakuujärjestelmä ja Gasgrid Finland Oy:n 

biokaasusertifikaattijärjestelmä luovat hyvän pohjan biokaasun alkuperätakuujärjestelmän 

kehittämiselle, mutta myös muita tukijärjestelmiä varten tehtäviä laitos- ja tuotantomäärä 

todennuksia suositellaan hyödynnettäviksi. Alkuperältään varmentamaton kaasu tulisikin 

alkuvaiheessa ilmoittaa maakaasuna.  Joten julkaisussa suositellaan, että kaasun myyjän olisi 

aina ilmoitettava myytävän kaasun alkuperä ostajalle. Koska energioita voidaan konvertoida 

yhdestä muodosta (esim. kaasu) toiseen (esim. sähkö) tulee myös alkuperätakuiden voida 

muuttua fyysisesti tehtävien konvertointien mukaisesti. (Klimscheffkij ym., 2019) 

3.3 Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen päätavoitteena on säilyttää ja turvata hyvät elämisen mahdollisuudet 

niin nykyisille kuin tuleville sukupolville. Kestävä kehitys katsotaan muodostuvan 

ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Tästä syystä 

yhteisessä päätöksenteossa ja toiminnassa pitää huomioida sekä ympäristö, ihminen että 

talous. Ensimmäisen kerran kestävä kehitys on määritelty YK:n ympäristön ja kehityksen 
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maailmankomission vuonna 1987 julkaisemassa raportissa Our Common Future, jonka 

mukaan "kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 

sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa". (Motiva, 2020 -a) Kokonaisuutena 

tämän opinnäytetyön aiheista kestävää kehitystä edistävät niin kaasun käytön lisääminen 

liikennepolttoaineena kuin tämän jakeluketjua mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti 

hallinnoima teollisen internetin sovellus.  

Bio- ja maakaasu eivät sisällä rikkiä, pölyä tai raskasmetalleja, joten niitä voidaan pitää varsin 

vähäpäästöisinä polttoaineina (Motiva, 2020 -b). Biokaasu on metaania, jota tuotetaan 

mädätysprosessilla biomassasta, näin ollen se on 100 % uusiutuvaa energiaa. Täysin 

uusiutuvana polttoaineena sen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 

prosenttia pienemmät kuin fossiilisten polttoaineiden. Joten sitä voidaan pitää yhtenä 

ympäristöystävällisimmistä polttoaineista markkinoilla. Gasumin tuottama biokaasu onkin 

ainoa suomalainen Joutsenmerkitty liikennepolttoaine. Maakaasukin on metaania, mutta 

tuotantolaitosten sijasta se on syntynyt maaperässä vuosituhansien saatossa, joten se 

lasketaan fossiilisiin polttoaineisiin. Maakaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt 

ovat noin viidenneksen pienemmät kuin fossiilisen dieselin. Kemiallisesti bio- ja maakaasut 

ovat samanlaisia, joten niitä voidaan tankata, vaikka sekaisin kaasuajoneuvojen tankkeihin. 

Molempia polttoaineita käytetään sekä nesteytetyssä että paineistetussa muodossa 

käyttökohteen mukaan. (Gasum, 2020 -b) 

Kestävä kehitys on yksi Industry 4.0 -hankkeen arvoista. Teollisen internetin sovellukset 

mahdollistavat kestävän kehityksen teollisuus ympäristöissä. Usein ajatellaan, että tärkein 

lisäarvoa tuottava vaikutus kestävässä kehityksessä on ympäristöön vaikuttavilla tekijöillä, 

mutta kestävään kehitykseen liittyvät myös taloudelliset ja sosiaaliset lisäarvotekijät. 

Teollisen internetillä taloudellista lisäarvoa voidaan saavuttaa niin materiaalien käytön 

vähentämisellä, uudelleen käytön lisäämisellä, toiminnan tehostumisella sekä muilla 

säästöillä tai lisätuloilla. Antureiden keräämän datan avulla prosesseja voidaan optimoida 

mahdollisimman tehokkaiksi ja ennustettaviksi näin vähentäen kustannuksia ja pidentäen 

koneiden käyttöikää.  Ympäristölle tuotettu lisäarvo voidaan vastaavasti saavuttaa mm. 

vähentämällä resurssien käyttämistä tai pienentämällä hiilijalanjälkeä. Sosiaalisen 

hyvinvoinnin parannus voidaan toteuttaa paremmalla koulutuksella, mielekkäämmillä 

työtehtävillä tai työntekijöiden motivaatiota muuten parantamalla. (Stock & Seliger, 2016) 
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4 Valmet DNA Integrated Operations 

Valmet DNA Integrated Operations on Valmet Industrial Internet-palveluihin lukeutuva 

pilvipohjainen sovellus, joka tarjoaa keskitetyn työkalun energiansiirron hallintaan. Se 

kokoaa yhteen kaikki tarvittavat tiedot asiakkaan järjestelmistä sekä mahdollisista muista 

ulkoisista lähteistä ja lähettää ne pilvipohjaiselle alustalle, jossa ne analysoidaan ja 

muunnetaan erilaisisiksi ennusteiksi sekä muiksi tunnusluvuiksi energianhallinnan 

optimoimiseksi. Nämä tiedot voidaan käyttöliittymän kautta, jakaa reaaliaikaisesti eri 

osapuolten kesken, toiminnan tehostamiseksi ja inhimillisten virheiden minimoimiseksi. 

Järjestelmä tallentaa myös kerätyn datan, jolloin sitä voidaan hyödyntää reaaliaikaisen 

tiedon lisäksi erilaisissa raporteissa ja myöhemmässä analyysissa. Se mahdollistaa 

toimitusten seurannan ja kuljetustilausten tekemisen. Näin päätöksen teko helpottuu sekä, 

turvallisuus ja kustannustehokkuus paranevat. Kuvassa 8 esitellään Valmet Industrial 

Internet -alustan pääkomponentit ja periaate. Se perustuu tunnettuihin, sertifioituihin ja 

turvallisiin tekniikoihin (Pinto & Korpiluoto, 2019). 

Kuva 8. Valmet Industrial Internet -alustan komponentit (Pinto & Korpiluoto, 2019) 
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4.1 Valmet IOP Gasum Oy:n liikenne liiketoimintayksikössä 

Gasum Oy:n liikenne liiketoiminnan käytössä oleva Valmet DNA Integrated Operation -

ratkaisu tarjoaa työkalun keskitettyyn tiedonkeruuseen ja -jakamiseen sekä CNG- ja CBG- 

konttilogistiikan hallintaan. Järjestelmä kattaa raportoinnin, mittaukset ja ennusteet, jotka 

helpottavat logistiikan suunnittelua ja prosessin optimointia. Gasum Oy:n liikenne 

liiketoimintayksikkö organisoi kaasun jakelua mm. kohteisiin, johon valtakunnallinen, 

nykyisin Gasgrid Finland Oy:n hallinnoima, kaasunsiirtoverkko ei yllä. Näihin kohteisiin kaasu 

toimitetaan korkeapaine-kaasukonteilla. ks. kuva 9.  

1. Kaasu pakataan korkeapainekontteihin (max. 250 bar) kaasun täyttöasemilla eli 

emoasemilla. Käytännössä tämä on tarkoittanut emoasemaa, jossa kontteihin 

täytettävä kaasu otetaan valtakunnallisesta kaasunsiirtoverkosta. Vuoden 2020 

aikana on käyttöönotettu myös kaasuverkon ulkopuolisia biokaasulaitoksia, joista 

kaasu siirretään korkeapaine konteilla eteenpäin.   

2. Näiltä asemilta täydet kaasukontit toimitetaan pääosin kaasuverkon ulkopuolisille 

kaasuautojen tankkausasemille, mutta osa biokaasulaitosten kaasusta toimitetaan 

suoraan myös teollisuusasiakkaille sekä ylituotantotilanteissa valtakunnalliseen 

kaasunsiirtoverkkoon edelleen jaettavaksi.  

3. Edellä mainituista jakelupisteistä mahdollisimman tyhjät kontin palautetaan edellä 

mainituille täyttöasemille jälleen täytettäviksi. 
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Kuva 9. Kuvaus CNG ja CBG konttilogistiikasta 

 

Valmet DNA Integrated Operations -ratkaisun päätavoitteena bio- ja maakaasun 

konttilogistiikan hallinnassa on ennustaa tankkausasemien kaasun kysyntää mahdollisimman 

tarkasti jatkuvasti kerättävään dataan perustuen. Tavoitteena on ennustaa optimaalisin aika 

kaasukontin vaihdolle ja näin minimoida logistiikkakustannuksia. Tavoitteena siis on, että 

kontteihin jää mahdollisimman vähän ”hukkakaasua”, mutta siten, että tankkausaseman 

kaasu ei pääse kuitenkaan loppumaan. Järjestelmä mahdollistaa myös haluttujen tietojen 

jakamisen eri toimijoille, kuten edellä mainituille kuljetusliikkeille. Kuljettajille on myös omat 

käyttöliittymät, joilla toimitukset voidaan kuitata reaaliaikaisesti. Järjestelmä valvoo myös 

emoasemien eli konttien täyttöpisteiden toimintaa ja antaa tiedot valmiina olevista 

konteista sekä ennusteet täyttymässä olevien konttien valmistumisajankohdasta. 

4.2 Valmet IOP ratkaisun toimintaperiaate Gasum Oy:n liikenne liiketoiminnassa 

Järjestelmä lähettää tankkausasemilla olevien konttien painetiedot sekä asemien 

lämpötilatiedot IOP-järjestelmään. Näiden sekä yksilöityjen konttitietojen ja 

kaasunkoostumuksen perusteella lasketaan konteissa olevat energiamäärät kiloina sekä 

konttientäyttöaste, joista esimerkki kuvassa 10. 
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Kuva 10. IOP-järjestelmän näkymä tankkausasemalla olevien kaasukonttien energiamääristä 

 

Historialliseen kulutukseen perustuen järjestelmä ennustaa optimaalista ajankohtaa kontin 

vaihtamiseksi, ja luo siitä graafisen näkymän logistiikan suunnittelua helpottamaan, kuten 

kuvassa 11 esitetään. Kuvassa sinisellä näkyy toteutunut kulutus ja vihreällä siihen perustuva 

ennustus. 

Kuva 11. IOP-järjestelmän ennustusnäkymä kaasun loppumisesta 

 

Kun kontinvaihto tulee ajankohtaiseksi, tehdään järjestelmän kautta kuvan 12 mukaisen 

lomakkeen avulla kontin siirtopyyntö ulkopuoliselle kuljetusliikkeelle. Pyynnössä kerrotaan 

kuljetusliikkeelle, mistä emoasemalta täysi kontti halutaan haettavan, minne vietävän sekä 

minne tyhjän kontin halutaan palautuvan. Tilauksessa määritellään myös aikaikkuna, jolloin 
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siirrot on suoritettava. Kuljetus- ja kustannusteknisistä syistä yleensä samalla kuljetuksella 

vaihdetaan kolme konttia.  

Kuva 12. Kuljetusten tilausnäkymä IOP-järjestelmässä 

 

Kuljetusliikkeen ajojärjestelijä kuittaa tehtävät vastaanotetuksi IOP-järjestelmässä ja tekee 

reitti-, aikataulu- ja kuljettajasuunnitelmat omassa järjestelmässään. Konttien siirron 

suorittavan kuljettajan tehtävä on kuitata pyynnöt suoritetuksi järjestelmään ja määrittää 

yksilöityjen konttitietojen sijainti asemien eri konttipaikoilla (kuva 13). 

Kuva 13. Konttien vaihto tankkausasemalla ja kuittaus IOP-järjestelmään (Valmet, 2019 -b) 
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Yhtenä informatiivisimpana näkymänä järjestelmä tarjoaa myös yhteenvetonäkymän (kuva 

14) tankkausasemien tilanteesta, josta voidaan visuaalisesti nähdä mm. ennusteet kaasun 

loppumisajankohdasta ja kaasun keskikulutuksesta kg/h sekä tiedot ja ennusteet 

emoasemien (esim. biokaasulaitosten) täyttyvistä ja varastopaikoilla olevista konteista (kuva 

15). 

Kuva 14. IOP-järjestelmän yhteenvetonäkymä 

 

Kuva 15. IOP-järjestelmän näkymä emoasemista 

 

5 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön lähestymistavaksi valikoitui tapaustutkimus eli case study. Työssä 

tutkimuksen kohteena eli tapauksena oli IOP-sovellus, josta tutkimuksen keinoin oli tarkoitus 

löytää jo saavutettuja hyötyjä ja sekä kehitysehdotuksia. Kehittämistyötä tukevina 

menetelminä käytettiin avoimia- sekä ryhmähaastatteluja, havainnointia sekä 

kvantitatiivisen data-aineiston käsittelyyn data-analyysia. 
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5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tapaustutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tutkitun tiedon tuottaminen sekä 

kehittämisehdotuksien ja -ideoiden löytäminen aiheesta. Puhtaassa tapaustutkimuksessa ei 

ole tarkoitus käytännössä vielä viedä muutosta eteenpäin tai varsinaisesti kehittää mitään 

konkreettista vaan sen avulla luodaan kehittämisideoita tai ratkaisuehdotuksia havaittuihin 

tutkimuskysymyksiin. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, se että valitun aiheen tutkimiseen 

käytetään monia erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, joiden avulla voidaan löytää 

mahdollisimman tarkka ja kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta aiheesta. (Ojasalo ym., 2009, 

ss. 37–38)  

Avointa haastattelua voidaan pitää joustavampana ja enemmän keskusteluna kuin 

perinteistä haastattelua. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa halutaan kokonaisvaltainen kuva 

siitä mitä haastateltavat ajattelevat tai miksi he käyttäytyvät tietyllä tavalla. Avoin 

haastattelu vaatii haastattelijalta aikaa ja kykyä kuunnella, tulkita sekä viedä keskustelua 

eteenpäin. (Ojasalo ym., 2009, s. 42) 

Ryhmähaastattelussa vastaavasti on ryhmä ihmisiä keskustelemassa sovitusta aiheesta. 

Ryhmähaastattelu tai toisin sanoen ryhmäkeskustelu on usein varsin käyttökelpoinen 

kehittämistyön menetelmä. Sen avulla voidaan saada hyviä ideoita esim. palveluiden 

kehittämiseksi tai määrittää tutkittavat kohteet, kuten tässä työssä tehtiin. 

Ryhmähaastattelun etuna on, että sillä saadaan nopeasti tietoa useilta henkilöistä saman 

aikaisesti. Ryhmähaastatteluilla saadaan usein myös totuudenmukaisempi kuva ilmiöistä 

kuin yksilöhaastatteluissa, koska haastattelijan ohjaus ei siinä ole niin voimakasta vaan 

ryhmä vie keskustelua eteenpäin ja puhuu ilmiöistä usein arkikieltä käyttäen. (Ojasalo ym., 

2009, s. 42) 

Havainnointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla tutkimustyön tavoitteiden mukaisesti. 

Havainnointia voidaan hyödyntää kaikkeen kehittämistyöhön, koska usein oleellista tietoa on 

mahdollista saada paremmin tarkkailemalla todellisia tapahtumia kuin esimerkiksi ohjatuilla 

kyselyillä tai haastatteluilla. Havainnoitsija voi osallistua valitsemiin tilanteisiin, ja tehdä siellä 

samalla havaintoja, joko ulkopuolisena tai toimintaan itse osallistumalla. (Ojasalo ym., s. 42) 
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Data-analyysilla tarkoitetaan menetelmiä, joilla datasta pyritään löytämään ja 

muodostamaan sellaista informaatiota, josta pystyttäisiin tekemään hyödyllisiä 

johtopäätöksiä. Monesti data-analyysiin liittyy datan esittämistä visuaalisesti sekä erilaisten 

mallinnusten, todennäköisyyksien tai ennusteiden muodostamista. (AW Academy, 2019) 

Data-analyysin toteutus jaetaan yleensä datan hallintaan ja esikäsittelyyn sekä varsinaiseen 

analyysiin ja tulkintaan. Ensin mainitut sisältävät seuraavat vaiheet: lähtödatan hankinta 

sekä sen tarkastamisen, puhdistamisen, muuntamisen ja mallintamisen. Varsinainen 

analysointi voidaan jakaa mallinnukseen, analyysiin ja tulkintaan. Analyysimenetelminä 

pidetään tilastomatematiikan perussuureita, kuten keskiarvoa, mediaania, vaihteluväliä ja 

hajontaa.  Lisäksi voidaan käyttää kehittyneempiä menetelmiä, kuten lineaarinen regressio, 

poikkeamien havaitseminen ja klusterointi. Usein myös visualisointi on keskeinen osa data-

analyysia. Data-analyysin taustalla olevat tieteen ja tutkimuksen alat sekä data-analyysin 

toteutuksen vaiheet on esitelty kuvassa 16. (Ailisto ym., s. 8)  

Kuva 16. Data-analyysin taustalla olevat tieteenalat sekä data-analyysin vaiheet (Ailisto ym., 

s. 8) 
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5.2 Toteutusprosessi 

Opinnäytetyö lähti liikkeelle teoriaan ja saatavilla olevaan taustatietoon perehtymisellä. 

Tämä vaihe otti alkuunsa ja matkan varrellakin jonkin verran aikaa, koska 

toimeksiantajayritys ja tutkittava sovellus eivät olleet opinnäytetyöntekijälle entuudestaan 

tuttuja. Tutkittava kohde on Valmet Oyj:n kehittämä teollisen internetin ratkaisu, mutta 

sovelluksen käyttäjä Gasum Oy. Näin ollen ensimmäiseksi täytyi myös Gasum saada 

kiinnostumaan aiheesta, jossa tarkoitus oli tutkia järjestelmän heille tarjoamaa lisäarvoa ja 

hyötyjä. Kun hyväksyntä oli saatu, alkoi aiheen ja varsinaisten tutkimuskysymysten ja -

ongelmien kartoitus. Tämä tapahtui avoimien yksittäis- ja ryhmähaastattelujen avulla. 

Tapaamisiin osallistui niin Valmetin asiantuntijoita kuin Gasumin edustaja. Näiden lisäksi 

tehtiin havainnointia mm. osallistumalla yrityksessä käytyihin sovelluksen 

kehityspalavereihin. 

Tapaamisten perusteella kiinnostaviksi tutkimusaiheiksi nousivat kysymykset 

- Miten kaasunkulutuksen ennustaminen on onnistunut? 

- Millaisia ovat kontteihin jääneet kaasumäärät?  

- Kuinka hyvin kuljetukset on onnistuttu ajoittamaan? 

- Onko vaihdettavien kaasukonttien paine päässyt laskemaan minimipaineen alle? 

- Mikä on optimoinnin merkitys energiatehokkuuteen? 

- Millaisia kustannussäästöjä oikea-aikaisuudella voidaan saavuttaa? 

- Mikä on edistyneemmän kulutusennusteen merkitys kustannusrakenteeseen? 

- Mikä on raportoinnilla saavutettu lisäarvo? 

- Miten asset tracking tehostaa kaasun jakelua? 
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Pääosin vastauksia näihin tutkimuskohtiin lähdettiin selvittämään tilastollisin menetelmin 

data-analytiikan keinoin. IOP-järjestelmä on ollut Gasumilla käytössä nyt vuodesta 2018 

lähtien. Koko tältä ajalta on IOP:ssa kerätty paine dataa tankkaus- ja emoasemilta 

keskitettyyn tietovarastoon. Tätä kerättyä dataa analysoimalla on haettu vastauksia näihin 

haastatteluista ja teoriasta esiin nousseisiin kysymyksiin.  

Työ lähti liikkeelle siitä, että tietovarastoon tallennetut historialliset painetiedot haettiin 

tankkausasemakohtaisesti yhden tunnin tarkkuudella ensin Exceliin. Ensimmäiseksi tästä 

datasta haluttiin löytää tiedot konttien vaihdoista ja se paljonko ns. tyhjään konttiin oli 

jäänyt kaasua, ja mikä oli asemalle viedyn täyden kontin paine? Tämä laskenta suoritettiin 

siten että datasta haettiin yli 50 barin paine-eroja, joista pienempi arvo valikoitui konttiin 

jääneeksi kaasumääräksi ja suurempi asemalle tuoduksi kaasumääräksi. Näiden perusteella 

laskettiin vielä omaan sarakkeeseen täytön määrä, joka oli edellisten erotus. Jos asemalle 

tuotiin 230 baria ja vietiin pois 30 baria, niin täytön määräksi muodostui 200 baria. Exceliin 

(kuva 17) laskettiin edellisten lisäksi myös jokaisen tunnin paine-ero, jota hyödynnettiin 

myöhemmässä kulutustrendin luomisessa. Lisäksi taulukkoon lisättiin kunnan nimi ja 

numero. 

Kuva 17. Esimerkki Excel-taulukkoon haetusta raakadatasta ja suoritetusta ensi laskennasta 

 

Näin muodostettu Excel-taulukko ladattiin Power BI:n tietomalliin. Vastaavasti haettiin myös 

emoasemien painetiedot ja niistä lasketut konttien täytöt. Lisäksi Power BI:hin ladattiin 

taulukot kaasuntankkausasemista ja maakunnista. Näiden perusteella Power BI-

järjestelmään luotiin ensimmäiset visualisoinnit (kuva 18), joilla kuvattiin asemien 

historiallisia painevaihteluita kontti- (Bay 1 ja Bay 2) ja tankkausasemakohtaisesti. Tämän 
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jälkeen graafissa esiin tulleita selkeitä anturi virheitä korjattiin tietomalliin. Näin oli selvitetty 

ja ohjelmaan syötetty ns. raakadata, mutta ennen kuin näiden perusteella voitiin alkaa 

suorittaa laskentaa, tietojen louhintaa ja rikastamista, täytyi selvittää vielä useita asioita.  

Kuva 18. Esimerkki Power BI:ssä luodusta painevaihteluvisualisoinnista 

 

Tiedossa oli, että Gasumilla oli ollut käytössä kolmen kokoisia kaasu kontteja: 9 m3, 14,85 m3 

ja 17,48 m3. Tutkimuksen laskentapohjana on yksinkertaistamisen vuoksi kuitenkin käytetty 

vain 14,85 m3 konttikokoa. Tämä siitä syystä, että suurin osa käytetyistä konteista oli 14,85 

m3 kokoisia ja se oli myös lähes kahden muun konttikoon keskiarvo.  Seuraavaksi oli 

selvitettävä, kuinka saatavilla olevat paine- ja tilavuustiedot muutetaan kaasukiloiksi, joita 

IOP-ohjelma esittää, ja mihin ennustaminen perustuu. Menemättä yksityiskohtaiseen 

fysikaaliseen kaasujen tiheyslaskennan määrittelyyn, seuraavaksi esitetään mahdollisimman 

yksinkertaisesti mihin tässä työssä käytetyt vakiokertoimet perustuvat.  

Kaasukilojen laskentaan tarvitaan tieto säiliön tilavuudesta, paineesta, lämpötilasta ja 

kaasun moolimassasta, joka vaihtelee kaasun koostumuksen mukaan. Tämän työn pohjana 

on käytetty IOP-sovelluksen laskennassa käyttämää korkeametaanipitoista kaasua (96–99 

%), jota käytetään vakiona myös Unitroven kaasuntiheyslaskurissa (Unitrove, 2020).  Tämän 

laskurin avulla on eri paineen ja lämpötilan arvoja syöttämällä tehty tiheysarvotaulukko, 

josta on saatavissa tiheys kertoimet eri lämpötiloille ja paineille. Tämän jälkeen massa 

lasketaan tiheyskerroin kertaa tilavuus. 
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Kuvassa 19 on esimerkki Unitroven laskurin kaasun tiheyskäyrästä 10 °C asteen lämpötilassa. 

Alimmaisena kuvassa on kaasun laskennallinen tiheyskerroin 186,835 kg/m3 200 bar (= 20 

Mpa) paineessa olevalle kaasulle. Esimerkkinä, jos kyseessä olisi 14,85 m3 tilavuudeltaan 

oleva kontti, jossa olisi 200 barin paine, sen laskennallinen massa olisi 14,85 m3 * 186,83 

kg/m3 eli n. 2774 kg. 

Kuva 19. Esimerkki Unitroven kaasuntiheys laskurista (Unitrove, 2020) 

 

Koska lämpötilalla on merkitystä kaasumassan laskennassa, täytyi sen vaikutus myös ottaa 

jotenkin huomioon.  Tutkimuksessa ei tosin ollut mahdollisuutta käyttää todellisia historia 

lämpötiloja, joten siihen täytyi määrittää vakio. Vakioinnissa lähdettiin liikkeelle siitä, että 

ensin selvitettiin sellaiset kertoimet, joilla tiedossa olevat kaasumäärät (bar) ja konttikoko 

voitiin suoraan kertoa. Eli edellisen esimerkin perusteella tämä kerroin olisi laskurista 

saatava tiheyskerroin 186,83 jaettuna kyseisellä paineella 200 bar, jolloin kertoimeksi tähän 

lämpötilaan ja paineeseen saatiin 0,934. Toisin sanoen, kun historiadatasta oli saatu selville, 

että jollekin asemalle on viety 200 bar kaasua, niin sen massa pystytään laskemaan 
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kertomalla tämä paine kertoimella 0,934 ja kontin tilavuudella 14,85 m3 ja saamaan sama 

tulos 2774 kg. 

Näin muodostettiin, IOP:n käyttämän tiheysarvotaulukon pohjalta, kerrointaulukko (taulukko 

1) eri lämpötiloille ja paineille. Näiden perusteella laskettiin kertoimista vielä keskiarvoja 

siten, että tutkimuksessa käytetyksi vakiokertoimeksi muodostui 0,87 (laskennassa 

painotettiin 0–20 °C lämpötiloja). Tätä kerrointa on käytetty kilojen laskennassa, kaikissa 

muissa tapauksissa paitsi, kun on laskettu konttien kaasu jäämiä, koska kuten taulukosta 1 ja 

kuvasta 19 voidaan nähdä ei tiheyskäyrä ole lineaarinen vaan pienemmissä paineissa kerroin 

on selkeästi pienempi. Näin ollen jäämien laskennassa, jotka pääosin ovat alle 40 baria on 

käytetty kerrointa 0,74. 

Taulukko 1. Kerrointaulukko, jossa laskettu tutkimuksessa käytetyt vakiot 

 

Näiden perusteella on lähdetty tekemään laskentaa Power Bi:ssä sekä joissain tapauksissa 

Excelissä, joista saatuja tuloksia esitellään seuraavassa kohdassa 6. Näiden lisäksi työssä 

selvitettiin yleisiä kuljetuskustannuksia ja kaasun myyntihintoja, joista myös kerrotaan lisää 

kohdassa 6. Numeeristen hyötyjen lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin järjestelmän 

mahdollistamaan raportointiin, jossa erityishuomion saivat biokaasun sertifiointiin ja 

alkuperätodistukseen liittyvä raportointi. Lisäksi selvitettiin konttikohtaisesta asset 

trankingista saatavia hyötyjä. 
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6 Tulosten esittely 

6.1 Energian kulutuksen ennusteet 

IOP-järjestelmän yksi oleellisimmista työkaluista on kaasunkulutuksen ennustaminen, jonka 

perusteella päätellään kaasun riittävyys ja loppuminen asemilla. Ennustus on kesään 2020 

asti perustunut keskiarvokulutukseen. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, 

että kaasunkulutuksessa on eri vuorokaudenaikoina voimakasta vaihtelua. Vaihtelua on 

myös eri päivien välillä sekä esimerkiksi juhlapäivinä, kuten jouluna ja juhannuksena, jolloin 

on nähtävissä selkeitä kulutusmuutoksia. Vaihtelun voi nähdä kuvasta 20. Kulutustrendin 

muodostamisessa on hyödynnetty painedatasta saatuja yhden tunnin välisiä paine-eroja. 

Kuvassa punainen viiva kuvaa keskiarvoa, ja vihreät palkit kuvaavat kulutusta tunnin tai 

päivän aikana. 

Kuva 20. Esimerkki kaasun kulutustrendistä tunti ja päivä tasolla 

 

Tutkimuksen aikana järjestelmää onkin kehitetty jo eteenpäin, ja nykyisin järjestelmä 

huomioi jo vuorokauden kulutusvaihtelut. Näin ollen esimerkiksi kontin vaihtoajankohdaksi 

ei enää ehdoteta yöaikaa, jolloin kulutus on vähäisempää. Järjestelmän on mahdollista 

näyttää ennusteessa myös skenaario, jossa tuleva kulutus olisi seurantajakson maksimi tai 
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minimi. Kuvassa 21 vihreällä on merkitty varsinainen ennustus, jossa nähtävissä 

vuorokauden vaihtelut aaltona. Punainen ja keltainen viiva, jotka näyttävät käyttäjän 

asettamia minimi- ja maksimiskenaarioita. 

Kuva 21. Esimerkki IOP-järjestelmän kaasunkulutus ennusteesta 

 

6.2 Ennustuksen onnistuminen 

Yhdeksi tärkeimmäksi tutkimuskohdaksi nousi, miten ennustus on onnistunut. Yhtenä 

mittarina voidaan pitää sitä, paljonko kontteihin on jäänyt ns. hukkakaasua. Hukkakaasuna 

tutkimuksessa on käytetty sitä osaa kontin kaasusta, joka ylittää 25 barin paineen, kun kontti 

on siirretty takaisin uudelleen täytettäväksi. Tätä määrää on verrattu tankkausasemalle 

vietyyn kaasumäärään eli siihen, paljonko asemaa on täytetty. Täyttö on laskettu asemalle 

viedyn ja pois tuodun kaasun erotuksena.   

Esimerkkinä, asemalle on viety 230 barin kontti ja pois tuotu 35 barin kontti, näin ollen 

asemalle on viety yhteensä 195 baria kaasua. Pois tuodusta 35 barista on ns. hukkakaasua 10 

baria (35–25 bar). Varsinaisessa laskennassa nämä paineet on ensiksi muutettu kiloiksi, 
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aikaisemmin määriteltyjen vakiointien perusteella. Tällä tavalla laskettuna esimerkki 

kuorman hukkakaasun määräksi saataisiin 4,4 %.    

Toteutetun tutkimuksen perusteella taulukosta 2 voidaan nähdä, että vaihtelua eri 

kuukausien ja tankkausasemien (TA) välillä on jonkin verran, mutta kuten kuvasta 22 

nähdään, on kehitystrendi ollut vuositasolla kuitenkin positiivinen. Kontteihin jääneet 

kaasumäärät ovat vähentyneet, ja ne ovat olleet alkuvuonna 2020 enää 3 %.  

Taulukko 2. Konttiin jääneet kaasumäärät (%) 1–7/2020 

 

Kuva 22. Konttiin jääneiden kaasumäärien kehitystrendi vuosina 2018–2019 
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Toisena mittarina voidaan pitää sitä, kuinka hyvin kuljetukset on onnistuttu ajoittamaan. 

Tutkimuksessa on selvitetty kerrat, jolloin konttiin on jäänyt alle 30 baria kaasua, suhteessa 

kaikkiin vietyihin kontteihin ja näin saatu taulukon 3 ja kuvan 23 prosentit. Edellä mainituista 

tiedoista voidaan nähdä, että hajontaa kuljetusten onnistumisissa kuukausien ja asemien 

välillä on jonkin verran, mutta pidemmällä aikavälillä suunta on ollut kuitenkin positiivinen, 

ollen alkuvuonna 2020 jo 79 %.  

Taulukko 3. Konttiin jäänyt kaasua alle 30 bar 1–7/2020 

 

Kuva 23. Konttiin jäänyt kaasua alle 30 baria vuosina 2018–2020 
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Lisäksi kolmen kontin yhtäaikaiset kuljetukset saattavat vaikeuttaa ajoituksen onnistumista, 

mikä hyvin nähtävissä myös seuraavassa esimerkissä.  Kuvassa 24 on esimerkki aineiston 

Power BI-näkymästä, jossa näkyy yhden tankkausaseman helmikuun 2020 konttien kaasu 

jäämät vihreinä palkkeina. Punainen viiva näyttää mitatun 30 bar rajan.  Tästä voidaan 

laskea, että helmikuussa on vaihdettu yhteensä 14 konttia, joista kuudessa tapauksessa 

konttiin on jäänyt enemmän kuin 30 baria, näin ollen vain 57 % kuljetuksista on onnistuttu 

ajoittamaan alle 30 bariin. Tämä on pääosin johtunut siitä, että tankkausaseman molemmat 

kontit on kuljetusteknisistä syistä haluttu vaihtaa yhtä aikaa, ja näin toinen konteista on 

jäänyt täydemmäksi. Tämä nähtävissä kuvan 24 oikeassa yläkulmassa olevasta taulukossa, 

jossa päivämäärän perässä olevat lukemat kertovat vaihdettujen konttien paineet, joista aina 

toinen on optimaalinen n. 25 baria ja toinen selkeästi isompi.  

Kuva 24. Esimerkki tankkausaseman kaasu jäämistä yhden kuukauden ajalta 

 

Kolmantena mittarina voidaan pitää sitä, onko vaihdettavien kaasukonttien paine päässyt 

laskemaan tavoitteeksi asetetun rajan alle. Edellä esiteltyjen tulosten perusteella tiedetään, 

että kontteihin jäänyttä kaasu määrää on pystytty vähentämään, ja myös kuljetuksien ajoitus 

on parantunut. Mutta miten tämä on vaikuttanut siihen, onko vaihto tullut niin myöhään, 

että vaihdettavien kaasukonttien paine on päässyt laskemaan minimirajan alapuolelle.  
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Kaasukontin minimipaineeksi on määritelty 20 baria, jonka alle paine ei saisi laskea. Jos näin 

tapahtuu käytännössä kaasun tulo kontista saattaa loppua. Joten tutkimuksessa on selvitetty 

tilanteet, joissa kontinvaihdon yhteydessä tankkausaseman molemman vaihdettavan 

kaasukontin yhteenlaskettu paine oli alle 40 baria. Kuvissa 25 ja 26 esitellään tulokset 

prosentteina kaikkiin kontinvaihtoihin suhteutettuna kuukausi- ja vuositasolla. Näistä 

voidaan nähdä, että vaihdettavien kaasukonttien paine on toisinaan päässyt laskemaan alle 

40 bar, mutta näidenkin tilanteiden kehitystrendi vuositasolla on ollut positiivinen. 

Alkuvuonna 2020 enää vain noin 4,5 % kaikista kontin vaihdoista kaasuvarastojen paine oli 

laskenut tavoitetason alapuolelle. Vuonna 2019 näitä tilanteita oli noin 12 %:ssa ja vuonna 

2018 lähes 19 %:ssa kontin vaihdoista.  

Kuva 25. Vaihdettavien kaasukonttien paine yht. alle 40 bar kontin vaihdon yhteydessä 

alkuvuonna 2020 
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Kuva 26. Vaihdettavien kaasukonttien paine yht. alle 40 bar kontin vaihdon yhteydessä 

vuosina 2018–2020 

 

Tankkausasemilla on kuitenkin näiden kahden vaihdettavan kaasukontin lisäksi pieni erillinen 

kaasuvarasto, joiden painetietoja ei tässä tutkimuksessa ole huomioitu. Näistä varastoista 

kaasua on edellä mainituissa tilanteista saattanut kuitenkin riittää tankkaajille. Näin ollen 

vaihdettavien kaasukonttien kaasun vähäisyys ei välttämättä ole näkynyt tankkaajille, vaan 

vaihto on ollut juuri optimaalinen. Erityisesti vuonna 2018, jolloin asemien 

kokonaiskaasunkulutus on ollut selkeästi pienempää kuin nyt, pienen varastosäiliön merkitys 

on ollut merkittävä. Näin ollen vaihdettavat kaasukontit on suunnitellusti ollut mahdollista 

päästää ns. tyhjiksi, ilman että sillä on ollut merkitystä kaasun tuloon tankkausasemalta.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös täyttöjen ajoittumista eri viikonpäiville. Erityisen 

kiinnostavaa oli se, paljonko täyttöjä oli jouduttu tekemään sunnuntaisin, jolloin 

kuljettaminen on selkeästi kalliimpaa kuin arkena, ja onko sunnuntaiajojen välttäminen 

vaikuttanut lauantaiden ja maanantaipäivien kaasujäämiin? Tutkimuksen perusteella kuvasta 

27 voidaan nähdä, että täytöt on pääosin onnistuttu ajoittamaan tasaisesti koko viikolle, ja 

sunnuntai täyttöjen osuus on saatu suhteellisen vähäiseksi ilman, että sillä on ollut 

merkittävää vaikutusta lauantain tai maanantain kaasu jäämiin (kuva 28). 
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Kuva 27. Tankkausasemien täyttöjen ajoittuminen eri viikonpäiville (kpl) 1–7/2020 

 

Kuva 28. Kaasukonttien keskimääräiset jäämät eri viikonpäivinä 
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6.3 Optimoinnin merkitys energiatehokkuuteen 

Edellisessä luvussa keskityttiin siihen, paljonko kontteihin on jäänyt hukkakaasua. Tässä 

luvussa selvitetään sitä, miten hyvin konttien energiatehokkuus on onnistunut eri asemilla, ja 

mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen. Kuvasta 29 näkyvät asemien laskennalliset 

täyttömäärät (kg) sekä täyttökerrat alkuvuonna 2020, joiden perusteella on laskettu 

alempaan graafiin yhden kontin keskimääräinen energiamäärä (kg). (Yksityisyyden 

suojaamiseksi, julkisesta versiosta absoluuttiset luvut on poistettu). Täyttömäärät on saatu 

yhteen laskemalla halutun ajanjakson aikana asemille viedyt kaasumäärät (täyttömäärät), 

jotka on muutettu aiemmin kerrotulla tavalla kaasukiloiksi. Täyttökerrat muodostuvat 

jokaisesta kontin vaihdosta.  

Kuva 29. Tankkausasemien täyttömäärät alkuvuonna 2020 
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Optimaalisen energiamäärän saavuttaminen vaatii, hyvää ennustetta kaasun loppumisesta, 

kuljetuksen oikea-aikaisuutta ja mahdollisimman täyden kontin toimittamista.  

Optimaalisena energiamääränä voidaan esimerkkilämpötilassa pitää noin 2800 kg. Luku 

perustuu siihen, että asemalle viedään mahdollisimman täysi kontti (235 bar) ja pois 

tuodaan konttivalmistajan määrittelemä minimikaasumäärä 20 baria. Tällöin täyttömääräksi 

muodostuu 215 baria, joka käytetyllä kertoimella ja 14,85 m3:n konttikoolla on 2 780 kg. 

Tämä näkyy kuvan 29 sinisenä tavoite viivana. Näin ollen kuvasta 29 voidaan nähdä, että 

energiatehokkuus vaihtelee eri asemilla jonkin verran.  

Kuvaan 30 on kerätty tankkausasemille keskimäärin viedyt ja jääneet energiamäärät per 

kontti vuositasolla koko seurantajakson ajalta. Huomion arvoista on lievä keskimääräisen 

energiatehokkuuden lasku. Näyttää, että vuonna 2020 viedyt konttikohtaiset energiamäärät 

ovat hieman pienempiä edelliseen vuoteen verrattuna. Mielenkiintoista on myös, että 

samaan aikaan kontteihin jääneen hukkakaasun määrä on pienentynyt. Tämä voidaan 

selittää sillä, että alkuvuonna 2020 asemille on toimitettu keskimäärin vajaampia kontteja 

kuin edellisenä vuonna. Nämä vastaavasti voidaan selittää uusien emoasemien käyttöönoton 

yhteydessä lähteneillä vajaammilla konteilla. 

Kuva 30. Tankkausasemille keskimäärin viedyt ja jääneet energiamäärät per kontti 2018–

2020 
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Näin ollen energiatehokkuuden optimoinnin kannalta on erittäin tärkeää varmistaa myös 

emoasemilta lähtevien konttien täyttöaste ja saatavuus. Tutkimuksen aikana IOP-

järjestelmää on kehitetty myös tältä osin ja nykyisin järjestelmästä voidaan nähdä tiedot 

täysistä konteista täyttöpaikoilla sekä arvio siitä, milloin täyttymässä oleva kontti on valmis 

(kuva 15). Tieto myös siitä, onko kontteja ns. lotissa eli varastopaikoilla on saatavissa 

järjestelmässä. Tähän jatkokehityksenä voisi olla tieto myös varastopaikoilla olevien konttien 

energiamääristä.  

6.4 Optimoinnilla saavutettavat kustannussäästöt  

Alkukartoituksessa nousi esiin kysymys siitä, millaisia kustannussäästöjä oikea-aikaisuudella 

ja optimoinnilla voidaan saavuttaa? Tutkimustulokset eivät ole absoluuttisia totuuksia, koska 

muuttuvina kustannuksina tutkimuksessa on käytetty vain kuljetuskustannuksia. Konttien 

todelliset kuljetushinnat ja hinnan muodostusperiaatteet ovat myös varsin moninaisia ja 

luottamuksellisia, joten tutkimuksen pohjana on käytetty vain yksinkertaistettuja ja julkisista 

lähteistä löydettyihin kilometri- ja tuntihintoihin perustuvia arvioita. Näiden tarkoitus on 

kuitenkin antaa suuntaa kustannusvaikutuksista kuljetetun matkan ja kuljetettavan 

energiamäärän muuttuessa.  

Seuraavaksi esitetyissä tuloksissa on käytetty kaasunmyyntihintana 1 €/kg, joka 

todellisuudessa vaihtelee markkinaehtoisesti. Maa- ja biokaasuilla on myös eri hinnoittelu, 

mutta keskimääräinen veroton hinta vuonna 2020 on ollut noin yhden euron luokkaa. 

Kuljetuskustannusten osuus on muodostunut esimerkinomaisesta vakioidusta 

kilometrihinnoittelusta sekä konttien käsittelymaksusta. Kuljetuskustannuksissa ei ole otettu 

huomioon mahdollisia lepoaikoja ja autojen tyhjänä siirtymisiä tai sunnuntaityölisiä. 

Myöskään muita kaasunmyyntiin liittyviä kustannuksia ei ole tässä tutkimuksessa huomioitu. 

Taulukossa 4 on esitetty edellisen perusteella saatu kuljetuskustannusten osuus viedyn 

kaasumäärän myyntihinnasta. Viedyllä kaasulla taulukossa tarkoitetaan sitä määrää, joka 

asemalle on viety lisää. Jos täydessä kontissa on 235 baria ja tyhjässä kontissa 20 baria, on 

asemalle viety 215 baria.  Taulukossa nähtävät hinnat ja prosenttiosuudet ovat 

konttikohtaisia, mutta laskenta perustuu kolmen kontin yhtäaikaiseen kuljettamiseen.  

Taulukossa käytetyt energiamäärät on laskettu edellä kerrotulla vakiokertoimella ja vakio 



49 

 

kontti koolla. Taulukosta voidaan päätellä, että suhteellisen lyhyillä matkoilla 

kuljetuskustannukset eivät näyttele kovin merkittävää osaa kaasun myyntikustannuksista, 

mutta mitä pidemmästä etäisyydestä on kysymys, sitä tärkeämmäksi kontin energiamäärän 

optimointi tulee.  

Taulukko 4. Kuljetuskustannusten osuus viedystä kaasun myyntihinnasta 

 

Kuvassa 32 on vielä esimerkki optimoinnin merkityksestä tapauksessa, jossa täydet kontit 

kuljetetaan noin 500 km:n päähän emoasemalta ja vastaavasti tyhjät kontit palautetaan 

samalle asemalle uudelleen täytettäväksi. Eri energiamäärät (215 bar, 190 bar, 175 bar ja 

155 bar) kuvassa kuvaavat täyden ja tyhjän kontin erotusta. Eli jos asemalle on viety 230 bar 

kontti ja tuotu pois 40 bar, niin asemalle on viety 190 baria. Kuvassa vihreä palkki kertoo 

kyseisen energiamäärän myyntihinnan, harmaa palkki kuljetuskustannusten määrän ja 

sininen näiden erotuksen per kontti.    
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Kuva 31. Esimerkki kuljetuskustannusten ja energiamäärän optimoinnin vaikutuksista 

myyntikatteeseen, kun kokonaiskuljetusmatka on n. 1000 km 

 

Kuljetusmatkan, mahdollisimman täyden kontin ja vähäisen hukan lisäksi optimointiin 

vaikuttaa vallitseva lämpötila. Tämä liittyy kaasun tiheyden vaihteluun eri lämpötiloissa. 

Kuvaan 33 on laskettu 14,85 m3 kaasukontin käytettävissä oleva energiamäärä (täydestä 

määrästä vähennetty kontin 20 bar minimi paine) eri lämpötiloissa. Eli mitä lämpimämpää 

on, sitä vähemmän energiaa konttiin mahtuu.  

Esimerkkinä, 230 bariin täytettyyn konttiin 20 °C lämpötilassa mahtuu noin 2 640 kg kaasua 

ja lämpötilassa 0 °C noin 2 900 kg. Joten kylmemmällä ilmalla konttiin mahtuu tässä 

esimerkissä jopa 10 % enemmän kaasua kiloina, kun lämpöisellä ilmalla. Tosin kontteja 

täytettäessä on huomioitava myös ns. Charlesin laki, joka tarkoittaa sitä, jos suljetussa tilassa 

olevan kaasun lämpötila nousee, lisääntyy sen paine, ja jos lämpötila laskee, kaasunpaine 

alenee.  Eli pakattaessa kaasuja konttiin on huomioitava myös se, ettei kuljetuksen ja 

varastoinnin aikana mahdollisen lämpenemisen seurauksena kokonaispaine pääse 

nousemaan yli kaasusäiliölle määritellyn max. paineen.   
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Kuva 32. Kaasukontin käytettävissä olevan energiamäärän vertailu eri lämpötiloissa 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että energiamäärän ja kuljetusten optimoinnilla voidaan 

vaikuttaa suoraan kaasun katteeseen useita prosenttiyksiköitä, kuljetusmatkasta ja 

lämpötilasta riippuen. Mitä pidemmästä matkasta on kysymys, sitä tärkeämpää optimointi 

on. Mitä oikea-aikaisemmin mahdollisimman täysiä kontteja pystytään viemään, sitä 

harvemmin kontteja tarvitsee vaihtaa, jolloin säästöjä syntyy myös mm. logistiikan 

suunnitteluun kuluvassa ajassa. Logistiikan suunnitteluun kuluvaa aikaa ei tutkittu tässä 

opinnäytetyössä. 

6.5 Biokaasu raportointi 

Järjestelmästä saatavaa dataa voidaan hyödyntää myös monenlaisissa raporteissa. Tässä 

tutkimuksessa perehdyttiin erityisesti kaasuverkon ulkopuolella tuotetun biokaasun 

sertifiointiin ja alkuperätakuuseen liittyvään raportointiin. Kaasuverkon ulkopuolisissa 

biokaasulaitoksissa tuotettu offgrid-biokaasu kuljetaan pääsääntöisesti konttien avulla 

kaasuverkon ulkopuolisiin kulutuspisteisiin, joita ovat edellä mainitut kaasuntankkausasemat 

sekä teollisuusasiakkaat. Tällöin biokaasulle ei voida hakea biokaasusertifikaattia vaan 

biokaasu myydään ainoastaan ko. jakeluverkon alueella oleville asiakkaille ja silloin 

biokaasulle annetaan alkuperätakuu. Ylituotantotilanteissa biokaasu voidaan toimittaa 



52 

 

konttien avulla myös Gasgrid Finland Oy:n hallinnoimaan kaasunsiirtoverkkoon 

syötettäväksi. Näin voidaan vähentää biokaasun kysyntävaihtelun takia tapahtuvaa 

soihdutusta ja maksimoida tuotettavan biokaasun hyödyntäminen. Syöttö tapahtuu 

Lahdessa sijaitsevan verkkoonsyöttöpisteen kautta (kuva 34). Tällöin biokaasulle voidaan 

hakea biokaasusertifikaatti, joka mahdollistaa kaupankäynnin biokaasuominaisuudella 

irrallaan fyysisestä kaasun toimituksesta.  

Kuva 33. Suomen kaasun siirtoverkko (GasGrid, 2020 -c) 

 

Gasumin biokaasun ainetasetta hallinnoidaan biokaasusertifikaatti- ja 

alkuperätakuujärjestelmien avulla. Kun biokaasua toimitetaan tankkausasemille, 

teollisuusasiakkaille tai kaasuverkostoon, jokaista megawattituntia kohden luodaan 

järjestelmään yksi alkuperätakuu tai biokaasusertifikaatti. Vastaavasti kun biokaasua 

myydään, järjestelmästä mitätöidään sama määrä sertifikaatteja tai alkuperätakuita. Näin 

varmistetaan, että biokaasua voidaan myydä vain tuotettua vastaava määrä, eikä sitä voida 

myydä moneen kertaan eri käyttökohteisiin. Jokainen yksittäinen biokaasusertifikaatti ja 

alkuperätakuu on yksilöllisesti numeroitu, jolloin biokaasun alkuperäinen tuotantopaikka, -

aika ja sen tuottamiseen käytetyt raaka-aineet ovat selvitettävissä. Myös kaasuverkon 

ulkopuolella sijaitsevat Gasumin kaasutankkausasemat kuuluvat Gasumin ainetaseeseen, ja 

alkuperätakuita mitätöidään myytyä biokaasua vastaava määrä. (Gasum, n.d. -c) 
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Biokaasusertifikaatin saaminen edellyttää tarkoin määriteltyjen ehtojen täyttymistä, jotka 

ovat esitelty heinäkuussa 2020 julkaistussa Biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöissä 

(GasGrid, 2020 -a). Säännöissä todetaan, että biokaasusertifikaattijärjestelmän 

läpinäkyvyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi biokaasusertifikaatteja myönnetään 

ainoastaan tuotannolle, joka täyttää seuraavat ehdot. 

1. ”Biokaasu, jolle biokaasusertifikaatit myönnetään, on jalostettu kulloinkin voimassa 

olevassa Kaasunsiirron säännöt -dokumentissa määriteltyyn metaanipitoisuuteen, ja se 

muilta osin täyttää myös dokumentissa määritellyt kaasuverkkoon syöttökelpoisen 

kaasun laatuvaatimukset.  

2. Tuotannon osalta biokaasusertifikaatteja myönnetään se määrä, mikä vastaa biokaasun 

verkkoon syötön taseselvityspisteessä mitattua kaasumäärää ja 1-kohdan ehdot 

täyttävää kaasumäärää.  

3. Tuotettu biokaasu on syötetty maakaasuverkkoon. Off-grid tuotannolle, jota ei kuljeteta 

maakaasuverkoston alueelle ja fyysisesti syötetä kaasun siirtoverkostoon, ei voida 

myöntää biokaasusertifikaatteja.” 

Vastaavien laatu- ja määrävaatimusten on täytyttävä myös alkuperätakuulla kaasuverkon 

ulkopuolisiin kohteisiin viedyllä biokaasulla. Edellä mainitut vaatimukset täyttävään 

raportointiin tarvitaan vähintäänkin seuraavat tiedot kaasuverkon ulkopuolella tuotetusta 

biokaasusta ja sen matkasta putkeen syöttö paikalle tai kaasuverkon ulkopuoliselle 

kaasutankkausasemalle tai teollisuusasiakkaalle: 

1. Biokaasun alkuperä/Biokaasun tuotantolaitos 

2. Konttiin syötetyn biokaasun metaanipitoisuus, laatu sekä määrä MWh 

3. Milloin kontti lastattiin? 

4. Mihin kontti vietiin? 

5. Milloin kontti purettiin? 
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6. Mikä kontti siirrettiin? 

7. Energiamäärän uudelleen mittaus kontin purun yhteydessä.  

Nämä kaikki biokaasusertifikaattiin ja alkuperätakuuseen liittyvät tiedot ovat saatavissa 

Valmetin tarjoamista järjestelmistä. Valmet DNA Integrated Operations -järjestelmän avulla 

organisoidaan nimenomaan tätä kaasuverkon ulkopuolista biokaasun jakelua, ja 

raportoinnissa vaadittavien kohtien 3–6 tiedot ovat saatavissa tästä järjestelmästä. Kolme 

muuta kohtaa ovat saatavissa, biokaasulaitoksilla käytössä olevista Valmet DNA -

järjestelmistä.  

6.6 Konttikohtainen seuranta 

Nykyinen kontti kohtainen energianseuranta ja sijaintitieto perustuvat kontin yksilöivään ID-

numeroon sekä IOP-järjestelmässä tehtäviin kirjauksiin ja järjestelmän keräämiin tietoihin 

asemilta. Kontin yksilöintitietoja käytetään mm. asemien energiamäärän laskemiseen 

(käytössä eri kokoisia kontteja). Mikäli tieto on virheellinen, ennuste ei ole enää luotettava. 

Mikäli jatkossa halutaan seurata reaaliaikaisesti esim. palautuvia kaasumääriä, kontin tarkka 

yksilöintitieto ja energiamäärä ovat välttämättömiä. Tämä toimii pohjana myös edellä 

mainitulle raportoinnille, joten mahdollisimman luotettava tieto on tärkeää. Osassa 

konteissa on nykyisinkin jo ATEX sertifioitu GPS paikannin, mutta laajamittaisessa käytössä 

tämä järjestelmä ei vielä ole (Valmet, n.d. -e).  

Mitä lisäarvoa GPS-paikannuksella voidaan saavuttaa konttilogistiikan hallinnassa?  

- Inhimillisen virheen mahdollisuus vähenee, jolloin kontin sijaintitieto päivittyy 

järjestelmiin luotettavasti reaaliajassa.  

- Mahdollistaa järjestelmän jatkokehityksen entistä automaattisempaan suuntaan, mikä 

helpottaa kokonaisuuden hallintaa erityisesti emo- ja tankkausasemien lisääntyessä. 

- Voi mahdollistaa automaattisen kontin kytkemisen ja irrottamisen kirjaamisen. 
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- Mahdollistaa kuljetusetäisyyksien seurannan, mikäli energiamäärien ja kuljetushintojen 

optimointi lisätään järjestelmään.  

- GPS-paikannuksesta saatava rajapinta voitaisiin jakaa myös kuljetusliikkeille, jotka 

voisivat hyödyntää niitä omissa pilvipohjaisissa optimointiohjelmissaan. 

6.7 Muita tutkimuksia 

Järjestelmän keräämää dataa voitaisiin yhdistää myös esim. avoimesta datasta saataviin 

lähteisiin. Esimerkkinä yhdestä käyttökohteesta on Traficomin tarjoaman avoimen ajoneuvo 

datan hyödyntäminen järjestelmän ja tankkausasemaverkoston kehittämiseksi. Avoimesta 

datasta hyödynnettäviä tietoja ovat mm. kaasuautojen määrät paikkakunnittain sekä 

ensirekisteröintien kasvuvauhti alueittain.  Lisättynä tiedoilla olemassa olevista 

kaasuntankkausasemista.  (Traficom, 2020) 

Esimerkissä tietojen tulkintaan on käytetty Power BI-ohjelmaa, jonne Traficomin 

ajoneuvojen avoindata on ladattu. Näistä tiedoista haettiin henkilö- ja pakettiautoja, joiden 

käyttövoimana on CNG. Nämä tiedot jaoteltiin rekisteröintipaikkakunnan ja -maakunnan 

mukaan. Tulos esitetään visuaalisesti (kuva 35) kartalla sekä palkkikaaviona. Lisäksi analyysiin 

on lisätty oma kartta, jossa näytetään olemassa olevat kaasun tankkausasemat kyseisessä 

maakunnassa. Vastaavasti myös autojen ensirekisteröinneistä on luotu oma kaavio, josta 

voidaan visuaalisesti nähdä kaasuautokannan kehitys pitkällä sekä lyhyellä aikavälillä. 

Kuvaan 36 on haettu Satakunnan alueen kaasuautojen ensirekisteröintien kehitys vuodesta 

2006 kesäkuuhun 2020 asti. 

Näitä kaasuautoihin liittyviä tietoja voitaisiin yhdistää kaasuntankkausasemilta saatavaan 

dataan. Esimerkiksi yhdistämällä tankkausaseman kaasunkulutustiedot ja kaasuautokannan 

kehitys datan voitaisiin niistä päätellä mm. kaasuautojen määrän lisääntymisen vaikutuksia 

tankkausaseman kaasun kulutukseen tai tarpeita tankkausasemaverkoston kehittämiseksi. 

Esimerkkiin valikoitui Satakunnan alue siitä syystä, että aluetta palvelee tällä hetkellä vain 

yksi tankkausasema, jonka kaasunjakelu hoidetaan kaasukonteilla, näin kaasuautojen 

määrän kehitys heijastuu juuri konttilogistiikan alueelle. Ja koska iso osa tulevaisuuden 
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uusista kaasuntankkausasemista ennustetaan hoidettavan nimenomaan kaasukontein, 

uskoisin että näiden tietojen hyödyntäminen voisi olla arvokasta.  

Kuva 34. Satakunnan alueen kaasuautojen määrät paikkakunnittain ja aluetta palveleva 

tankkausasema kesäkuussa 2020 

 

Kuva 35. Satakunnan alueen kaasuautojen ensirekisteröintien kehitys 2006–6/2020 
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7 Kehitysideoita ja pohdintaa 

Nykyisellään järjestelmä on kehitetty erityisesti ennustamaan optimaalista aikaa kaasusäiliön 

vaihdolle keskittyen minimoimaan kontteihin jääneet kaasumäärät. Tässä onkin tutkimuksen 

perusteella onnistuttu varsin hyvin, mutta jatkokehityksenä tässä kohtaa voitaisiin pitää 

näiden palautuvien energiamäärien reaaliaikaista seurantaa ja/tai jatkuvaa raportointia. Tätä 

tietoa voitaisiin hyödyntää mm. tehokkuuden mittarina ja mahdollisesti myös biokaasun 

sertifiointiin liittyvään raportointiin tai sen varmistamiseen.  Ennusteeseen liittyen myös 

vuorokausikohtainen vaihtelu on otettu huomioon jo uusimmissa versioissa, mutta 

ohjelmallisesti voisi olla hyvä huomioida myös esim. juhlapyhiä edeltävä kysyntäpiikki ja 

mahdollisesti myös sunnuntaiajoihin liittyvät korkeammat kustannukset. 

Tutkimuksen perusteella voidaan nähdä myös, että kokonaisvaltaisen energian optimoinnin 

kannalta tärkeää on hyvän loppumisennusteen ja kuljetuksien ajoituksen lisäksi 

mahdollisimman täyden kontin toimittaminen asemalle. Tämä nousee kehityskohteeksi 

erityisesti nyt, kun uusia biokaasulaitoksia otetaan järjestelmän piiriin ja niiden 

täyttöennustetta kehitetään. Tämän tutkimuksen aikana IOP-järjestelmää onkin kehitetty jo 

tältä osin ja käyttöön on otettu ennustus konttien täyttöajankohdasta, joka tukee hyvin 

tavoitetta mahdollisimman täysistä konteista. Toiminnan laajentuessa ja monipuolistuessa 

täyttölaitoksiin saapuvia ja täyttölaitoksista lähteviä kontteja, joudutaan toisinaan myös 

varastoimaan. Olisi pidemmälle viedyn suunnittelun kannalta hyvä, jos reaaliaikaisesti 

voitaisiin nähdä, mitkä näistä konteista ovat täysiä ja mitkä tyhjiä ja paljonko niissä on 

energiaa.  

Koska järjestelmän yhtenä merkittävänä tavoitteena voidaan pitää kuljetuskustannusten 

optimointia, näkisin, että mahdollisia kehityskohteita myös tähän liittyen voidaan löytää. 

Kuten tutkimuksen perusteella voidaan nähdä, kuljetusetäisyydellä, siirtohinnoilla ja 

energianoptimoinnilla on mahdollista vaikuttaa saatavaan katteeseen. Näin ollen mahdollisia 

järjestelmän kehityskohteita voisivat olla emoasemien ja tankkausasemien välisien 

etäisyyksien ja kuljetusten siirtohintojen lisäämisen ohjelmaan, jolloin järjestelmä voisi 

ehdottaa mahdollisimman kustannustehokasta siirtoa saatavilla olevien konttien 

siirtämiseksi.  
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Tässä kohtaa myös GPS-pohjaisen seurannan hyödyt voitaisiin nähdä selkeämmin. Näillä 

keinoilla järjestelmää voisi kehittää yhä automaattisempaan suuntaan, jolloin järjestelmä 

voisi huomioida saatavilla olevat täydet kontit, täyttymässä olevat kontit ja niiden 

energiamäärät. Ja vastaavasti tyhjentyvät kontit ja niiden energiamäärät, sekä tyhjien ja 

täysien konttien välisen etäisyyden ja siirtohinnan, joiden perusteella se voisi ehdottaa 

mahdollisimman optimaalisia siirtoja.  

Näin ollen, kun luotettavia reaaliaikaisia tietoja siirretyistä energiamääristä pystytään 

raportoimaan, voisi näistä mahdollisesti luoda rajapintoja mm. laskutusjärjestelmiin esim. 

biokaasun B to B-kauppaan tai muuhun yrityksen sisäiseen tai ulkoiseen raportointiin.  GPS-

paikannuksesta saatava rajapinta voitaisiin jakaa myös kuljetusliikkeille, jotka voisivat 

hyödyntää niitä omissa pilvipohjaisissa optimointiohjelmissaan ja säästää niin omissa kuin 

asiakkaankin kuluissa.  Näin myös mahdolliset viime hetken muutokset joko 

biokaasulaitoksen tai kuljetusliikkeen puolelta saataisiin jaettua reaaliaikaisesti järjestelmiin.  

Lennokkaimmissa skenaarioissa nykyistä alustaa voisi laajentaa kattamaan myös esimerkiksi 

yksityisten biokaasulaitosten kaasun jakelua. Avoimen ajoneuvodatan hyödyntäminen 

alueellisen kokonaiskysynnän kehityksessä voisi olla myös arvokasta. 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tälle opinnäytetyölle asetettu tavoite oli selvittää Valmet Oyj:n kehittämällä teollisen 

internetin ratkaisulla saavutettu lisäarvo bio- ja maakaasun konttilogistiikassa sekä 

tutkimuksen aikana esiin nousseet ja meneillään olevat kehityshankkeet.  

Kuljetukset on kokonaisvaltaisesti onnistuttu ajoittamaan vuosi vuodelta paremmin. 

Alkuvuonna 2020 79 % kaikista kontinvaihdoista onnistuttiin ajoittamaan siten, että 

kontteihin on jäänyt alle 30 baria kaasua. Tämä näkyi selkeästi myös kontteihin jääneissä 

laskennallisissa kaasumäärissä, jotka ovat kehittyneet vuoden 2018 7 % tasosta vuoden 2020 

3 % tasoon. Tätä voidaan pitää optimoinnin kannalta jo varsin hyvänä tuloksena, huomioon 

ottaen, että kuljetetut kaasumäärät ovat myös kasvaneet vuosi vuodelta. Näiden tulosten 

perusteella nähdään, että ennustuksissa on onnistuttu varsin hyvin.  
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Koska järjestelmän yksi keskeisimmistä tavoitteista on nimenomaan kaasu jäämien 

minimointi, selvitettiin myös, kuinka usein tämän seurauksena paine on päässyt 

vaihdettavista konteista laskemaan tavoitteeksi asetetun rajan alle. Tässäkin kohtaa 

tutkimuksella voitiin osoittaa, että parannusta vuositasolla on tapahtunut ja minimipaineen 

alituksia viimeisen puolen vuoden aikana on ollut enää laskennallisesti 4,5 %:ssa kontin 

vaihdosta. Tosin näissäkään kaikissa tilanteissa kaasun vähyys ei välttämättä ole näkynyt 

tankkaajille, vaan kaasua on riittänyt heille asemalla olevasta erillisestä pienestä 

kaasuvarastosta, jonka painetietoja ei tässä tutkimuksessa ole huomioitu. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös täyttöjen ajoittumista eri viikonpäiville. Erityisen 

kiinnostavana siinä nähtiin tieto sunnuntaina tapahtuneista kontin vaihdoista ja niiden 

vaikutuksista vaihtoa edeltäneiden ja sen jälkeisten päivien kaasujäämiin. Tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta myös, että energian optimoinnin kannalta on yhtä tärkeätä 

huolehtia niin hukkakaasun minimoimisesta kuin mahdollisimman täyden kontin 

toimittamisesta asemalle.  

Tutkimuksessa nostettiin esiin myös kuljetuskustannusten vaikutukset 

kaasunmyyntikatteeseen ja se, millaisia vaikutuksia kuljetusetäisyydellä ja energian 

optimoinnilla siihen on. Voidaan todeta, että mitä pidemmästä kuljetusmatkasta on 

kysymys, sitä tärkeämpää on pyrkiä varmistamaan mahdollisimman optimaalinen vaihto. 

Tämä tarkoittaa mahdollisimman täyden kontin viemistä silloin, kun edellinen kontti 

tyhjenee. Esimerkiksi, jos yhdensuuntainen kuljetus matka emoaseman ja tankkausaseman 

välillä on 100 km, ero kuljetetaanko asemalle 150 baria kaasua vai 215 baria, merkitys 

katteelle täydemmän kuorman eduksi on vain noin 3,7 %.  Mutta jos yhdensuuntainen 

kuljetus matka kasvaa 500 km on vastaava luku jo 14 %. 

Numeeristen hyötyjen lisäksi järjestelmä mahdollistaa jo nykyisellään erilaisia 

raportointimahdollisuuksia, joista tutkimuksessa selkeiksi hyödyiksi nostettiin biokaasuun 

liittyvä raportointi ja sen kehittäminen. Tutkimuksessa löytyneiden ja todennettujen 

hyötyjen lisäksi sovellus tarjoaa toki paljon muitakin teolliselle internetille tyypillisiä etuja, 

joita ei tässä tutkimuksessa tarkemmin selvitetty. Näitä etuja ovat reaaliaikainen tietojen 

jakaminen ja kokoaminen sekä ajansäästö niin logistiikkaa suunniteltaessa kuin konttien 

käsittelyssä.  
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Aiheesta tehdyt aikaisemmat tutkimukset ovat molemmat tämän järjestelmäkehityksen 

alkumetreiltä. Ensimmäinen keskittyi ohjelmistokehityksen ja elinkaarihallinnan 

kokonaisvaltaiseen problematiikkaan ja uusien ja vanhojen teknologioiden yhdistämisen 

hyödyntämiseen. Mielestäni esiin nostettujen mallien hyödyntämisessä on onnistuttu hyvin 

ja järjestelmä on palvellut nykyisiä tarpeita, mutta kehitys jatkuu edelleen ja tutkimuksessa 

esiin nostetut mallit ovat hyvä pitää mielessä jatkossakin.  

Toisen tutkimuksen tavoite oli itse työkalun kehittämisessä. Tutkimuksessa keskityttiin 

järjestelmän ennustemallin ja paineenmallinnustyökalun luomiseen. Tutkimus antoi vahvan 

pohjan näiden kehitykselle ja toimii käsittääkseni edelleen järjestelmän pohjana, vaikka 

tuolloin tulokset eivät vielä olleetkaan täysin luotettavia. Selkeästi kehitys on tästä jatkunut 

ja nykyisillä tuloksilla voidaan osoittaa, että kehitys on tuottanut odotettua tulosta.  

Kaiken kaikkiaan tällä tutkimuksella voidaan osoittaa, että käyttöönotetulla teollisen 

internetin sovelluksella on saavutettu jo nyt selkeitä hyötyjä ja kustannussäästöjä. Mutta 

mikä tärkeintä, asiakkaan toiminnan laajentuessa nyt saaduilla käyttökokemuksilla, olemassa 

olevalla datalla ja vahvalla yhteistyöllä asiakkaan kanssa järjestelmästä on mahdollista 

kehittää entistä tehokkaampi, automaattisempi ja juuri asiakkaan kehittyviä tarpeita 

vastaava sovellus. Tällöin hyödyt energiatehokkuudesta, logistiikansuunnitteluun kuluvasta 

ajasta, toimitusvarmuudesta, laadusta ja yhteistyöstä eri osapuolien kesken kasvavat 

merkittävästi niin ajassa kuin rahassakin.  Erityisesti eri rajapintojen mahdollistamat 

synergiaedut sidosryhmien kanssa voi nostaa järjestelmän todelliselle digitaalinen palvelu ja 

”connected world” tasolle. 

Oman kehitykseni ja osaamiseni kannalta tämä kokonaisvaltainen paneutuminen niin 

teoriassa kuin käytännössä digitalisaation ja erityisesti teollisen internetin tarjoamiin 

mahdollisuuksiin yrityksille ja liiketoiminnan kehittämiselle on ollut huikea, ja kiinnostus 

oppia lisää ja päästä hyödyntämään opittua on ilmeinen. Erityisesti datan merkitys ja sen 

hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet ja keinot nousivat itselleni selkeiksi tulevaisuuden 

jatkokehityskohteiksi.  

Valmetilla nähdään erityisen merkityksellisenä juuri se, että tällä tutkimuksella on voitu 

konkreettisesti osoittaa Valmet DNA Integrated Operations -ratkaisun tarjoavan hyötyjä ja 
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kustannussäästöjä asiakkaalle. Erityisen mielenkiintoista on ollut nähdä, se kuinka paljon 

oikea-aikaisemmin konttien vaihdot on tehty vuonna 2020 verrattuna edellisiin vuosiin, 

toteaa Valmetin tuotepäällikkö Mikko Haapaniemi. Myös Gasumilla uskotaan, että tämän 

työn tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. 
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