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ratkaisulla niin laitekannan, ohjelmoinnin kuin hankintojen ja asennuksienkin kan-
nalta. Tavoitteena oli antaa lukijalle käsitys automaatiojärjestelmän nykytilanteesta ja 
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ABSTRACT 
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The aim of this study was to present a realistic plan to modernize the AllenBradley 
RSLogix5- system in the hot rolling mill with a newer and more modern hardware 
solution covering hardware and software design, purchase and installations. The aim 
of this study was to give an idea of the level of automation in the hot rolling mill and 
of the planned construction and to summarize the most likely problems which the 
project can encounter.  
 
The focus was on harmonizing the upgrades in synchronization with the existing 
plans of maintenance stoppages in the hot rolling mill without causing any           
unnecessary down-time and figure out how to optimize cost-efficient solutions with 
usability. 
 
In the hot rolling mill there are also automated facilities and functions mill that were 
ruled out of this study but were still pondered of as part of this work in order to    
create a better view of the whole picture of what parts are needed to modernize and 
in what order. The main goal was to achieve at least the same level of usability with 
the first level of automation and find different ways to improve it. The future expan-
sion of the hardware has to be considered now as well but in this study, those expan-
sions are only presented as a readiness to upgrade when necessary.  
 
This study is meant as a guideline with the actual modernization project. This study 
can also be used as a briefing document for contractors involved in the actual     
modernization. The results of this work were in accordance with the client’s requests. 
 
 
 
 
Key words: automation, technology, modernization, management. 
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1 JOHDANTO 

 

Työn kohteena on kuumavalssaamo, joka toimii osana Outokummun Tornion tehtaiden 

integraattia. Kuvassa 1 on esitettynä Outokummun Tornion tehtaat. 

 

Kuva 1. Outokumpu Tornio Works (Outokummun www-sivut 2013, hakupäivä 

1.2.2013) 

 

Tämän integraatin toimintaketju alkaa Kemin kromikaivokselta, joka tuottaa pala- ja 

hienorikastetta Tornion ferrokromitehtaiden tarpeisiin. Ferrokromitehtaat 1-3 jalostavat 

näitä malmeja jaloterässulattojen 1-2 käyttöön, joiden lopputuotteena ovat teräsaihiot. 

Aihioista osa myydään sellaisenaan asiakkaalle, mutta suurin osa jatkaa matkaansa 

kuumavalssaamolle. Kuumavalssaamo taas ruokkii mustalla kuumanauhallaan kahta 

kylmävalssaamoa, joiden lopputuotteena toimivat moninaiset ruostumattomat kiiltävät 

teräsnauharullat ja–levyt kuvan 2 mukaisesti. 

 



 

Kuva 2. Tornion tehtaiden integraatin prosessikaavio (Outokummun www-sivut 

2013, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Tässä työssä on tarkoitus esittää toteuttamiskelpoinen toteutussuunnitelma kuumavals-

saamon 1-tason AllenBradley-logiikkajärjestelmän korvaamiseksi nykyaikaisemmalla 

hardware-ratkaisulla niin laitekannan, ohjelmoinnin kuin hankintojen ja asennuksienkin 

kannalta. Tässä työssä pohditaan teknisiä ratkaisuja niin tuotannollisten syiden kuin 

kunnossapidollisenkin käytettävyyden kannalta. Osa tämän kehitystehtävän tekemisen 

myötä syntyneistä ideoista on jo jopa suunniteltu ja tuotettu valmiiksi dokumenteiksi 

toteutusta varten. 

 

Tämän työn ulkopuolelle on rajattu varsinainen projektin toteutusvaihe, koska toteu-

tusajankohtaa ei ole vielä tiedossa. Tämä työ tehtiin perustelemaan investointipäätöstä 

ja pyrittiin luomaan tietoisuutta automaation tämän hetken tilanteesta. 



2 PROSESSIAUTOMAATION MERKITYS 

 

2.1 Prosessiautomaation kehitys 

 

Automaation eräiden tärkeiden havaintojen ja sovellutusten historia ulottuu jo Leonardo 

da Vincin (1452-1519) ja James Wattin (1736-1819) aikaan. Automaatio-käsite liitettiin 

1900-luvun alkupuoliskolla yleisesti vain teollisuuden prosessien tai muiden toiminto-

jen suorittamiseen ihmistyövoimaa korvaavana. Nykyaikaisen automaation katsotaan 

kuitenkin syntyneen ja saaneen tärkeitä lisäyksiä työkalupakkiinsa vasta 1940-luvulla 

toisen maailmansodan aikana suoritetun tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Näiden 

lisäysten seurauksena automaation sovellutukset laajenivat jokapäiväisen elämän näky-

villekin alueille. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Historiallisesti tarkasteltuna prosessiautomaatio on mekanisaation jatke: mekanisaatios-

sa korvattiin ihmisen lihastyö konevoimalla ja automaatiossa henkisesti kuormittava ja 

usein vaarallisissa olosuhteissa tapahtuva pakkotahtinen kenttätyö on vähentynyt. Suuri 

osa kenttätöistä on saatu siirrettyä suureksi osaksi toimisto-olosuhteita vastaavassa val-

vomossa tapahtuvaksi tarkkailutehtäväksi, jossa toistuvista rutiineista huolehtii auto-

maatiojärjestelmä ja ihminen puuttuu vain poikkeustilanteisiin. (Hiltunen 2013, haku-

päivä 1.2.2013) 

 

Tämänlaisen kehityksen trendi on vääjäämättä johtanut työntekijöiden vähentämiseen 

teollisuudessa. Ympärivuorokauden toimivassa prosessiteollisuudessa henkilöstökus-

tannukset ovat nykyään niin merkittäviä, että se jo yksistäänkin ohjaa yrityksiä kohti 

mahdollisimman korkeaa automaatioastetta. Korkea automaatioaste tosin tuo monesti 

mukanaan muutakin hyvää ja toivottua kehitystä esimerkiksi tuottavuuteen, laatuun, 

raaka-aine kustannuksiin, energian kulutukseen, päästöihin ja turvallisuuteen. Monilla 

teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi öljy-, kaasu- tai metalliteollisuudessa, energia-

kustannukset voivat olla 30 - 50 prosentin luokkaa kokonaiskustannuksista. (Hiltunen 

,hakupäivä 1.2.2013) 

 

Automaatiotekniikan kehitys on ollut hyvin nopeaa ja se kulkee hyvin pitkälti samoin 

harppauksin tietotekniikan kehityksen kanssa, koska myös automaatiossa piirilevyjen ja 

prosessorien kehitys ovat suuressa roolissa. (Hiltunen 2013, hakupäivä 1.2.2013) 

 



Suomessa ensimmäiset tietokoneohjaukset prosessiin on toteutettu 1960-luvulla. Tuol-

loisille toteutuksille oli luonteenomaista suora numeerinen säätö. Tietokoneiden rajoite-

tut kapasiteetit aiheuttivat sen, että järjestelmillä ei ollut resursseja arvioida kenttälait-

teiden antamien tietojen oikeellisuutta. Tästä syystä henkilökuntaa tarvittiin edelleen 

mittavasti. Ensimmäiset todelliset mullistukset valvomoissa koettiin vasta 70-luvulla 

kun mikroprosessorien yleistymisen myötä suuret kojetaulut muutettiin monitoreille, 

näppäimistön ja hiiren ohjaukseen. (Hiltunen 2013, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Ohjelmointityökin muuttui logiikan sisäisestä johdottamisesta toimistoissa tehtäväksi 

tietotekniseksi työksi. General Motors toi markkinoille ensimmäisenä muistiin ohjel-

moitavan logiikkalaitteen jo 60-luvulla ja sen jälkeen laitteet ovat yleistyneet nopeasti. 

Ratkaisevana etuna ohjelmoitavilla laitteilla muihin toteutuksiin verrattuna on tietenkin 

joustava ja nopea muutosten teko. Mikroelektroniikan nopea kehitys 70- ja 80-luvuilla 

on muokannut ohjelmoitavia logiikoita yhä monipuolisemmiksi ja laajimmat logiikka-

järjestelmät muistuttavatkin nykyisin automaatiojärjestelmiä ja raja näihin on näin hä-

märtymässä. Ehkä ratkaisevimpana erona voidaan edelleen pitää valvomotoimintojen 

toteutusta ja binäärisen informaation käsittelyyn painottunutta laskentakapasiteettia. 

(OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

PC-pohjaisen automaation ohjelmistotarjonta on kasvanut erittäin nopeasti 80-luvun 

lopulta lähtien. Alun perin DOS-käyttöjärjestelmään pohjautuvat järjestelmät ovat saa-

neet rinnalleen Unix-, OS/2- ja Windows-pohjaisia versioita ja niiden käyttötarkoitus on 

laajennut tiedonkeruujärjestelmistä valvomo-ohjelmistoiksi ja nähtävästi myös enene-

vässä määrin suoriin toteutuksiin (PC ohjaa suoraan toimilaitetta), joskin näiden luotet-

tavuuskysymykset ovat ainakin tähän saakka rajoittaneet käyttöä. (OAMK 2009, haku-

päivä 1.2.2013) 

 

PC-valvomosovelluksissa siirretään tietoa myös prosessiin päin (esim. yksittäiset ohja-

ukset ja asetusarvotiedot). Varsinaiset säädöt ja ohjaukset toteutetaan kuitenkin erillisis-

sä yksiköissä (logiikat, yksikkösäätimet) ja prosessiliitäntä on siten hajautettu. Tällainen 

PC:n valvomokäyttö on yleisin tapa käyttää PC:tä automaatiossa. Nykyaikaiset PC-

pohjaiset valvomo-ohjelmistot ovat monipuolisia verkkojärjestelmiä, joilla voidaan to-

teuttaa joko suora keskitetty PC-automaatiojärjestelmä tai hajautettu automaatioratkai-

su. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 



Kuvassa 3 on esitettynä hajautettu PC-automaatioratkaisu, jossa mukana erillislaitteita, 

kuten yksikkösäätimiä ja logiikoita. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Logiikat Logiikat

HÄLYTYSKIRJOITIN HÄLYTYSKIRJOITIN
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RAPORTTIKIRJOITIN

RAPORTTIKIRJOITIN

Tarkkailupääte

KESKUSVALVOMO

Tarkkailupääte

FIX 75 I/O

KIINTEÄ LINJA
ETHERNET

FIX 75 I/OFIX 75 I/O

ETHERNET

Modeemi
Silta Silta

Modeemi

 
Kuva 3. Hajautettu PC-automaatioratkaisu. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 
 

Suorassa tietokonesäädössä (DDC) käytetään tarkoitukseen kehitettyjä liitäntäkortteja 

prosessi-I/O:n toteutukseen sekä valvomo-ohjelmistoa, jossa on tarvittavat loogisten 

operaatioiden ja säätöalgoritmien konfigurointimahdollisuus. Tällainen PC:n käyttötapa 

tulee kysymykseen lähinnä pienissä automatisoitavissa kohteissa, jotka eivät ole turval-

lisuuden kannalta kriittisiä ja joissa käyttöhäiriöt eivät aiheuta suuria ongelmia eivätkä 

kustannuksia. Toteutuksena suora PC-säätö on usein varsin edullinen vaihtoehto. Oh-

jelmistoissa on lisäksi vakio-ominaisuuksina tiedonkeruumahdollisuus, säätöominai-

suudet, ohjaustoiminnat ja trendinäytöt. Lisäksi on mahdollista laajentaa kokonaisuutta 

erilaisilla erikseen ostettavilla analyysi, simulointi-, materiaalihallinta- ja tarvelaskenta-

ohjelmistopaketeilla. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 



Nykyiset tehdasautomaatiojärjestelmät koostuvat pääsääntöisesti kolmesta tai neljästä 

toisistaan eroteltavista automaatiotasoista. Nämä tasot voidaan esittää järjestelmähierar-

kisesti pyramidikuvaajana, jossa pyramidin huipulla on laajin, eli ylimmän tason ohja-

usjärjestelmä ja alimmassa portaassa kenttälaitteet. Kuvassa 4 on esitetty tällainen tyy-

pillinen pyramidimalli. 

 

Kuva 4. Automaation pyramidimalli 

 

0-tasolla toimivat yksittäiset kenttälaitteet, jotka keskustelevat 1-tason logiikoiden kans-

sa. 1-taso keskittyy pääosin prosessin ohjauksiin. Käytännössä 1-tason ohjelmistoissa on 

kirjoitettuna prosessin toimintaperiaatteet. 1-taso ohjaa prosessia 2-tasolta saamiensa 

muuttujien, reseptien, perusteella. 2-taso koostuu yleensä erilaisista yksittäisistä ohjel-

mista, jotka liittyvät jonkin yksittäisen osaprosessin ohjauksiin ja raportointeihin.  Ovat 

käyttökohteisiinsa räätälöityjä, PC-pohjaisia järjestelmiä. 3-taso on 1- ja 2- tasojen 

kanssa keskusteleva, esimerkiksi tehtaanlaajuinen ohjausjärjestelmä. Neljäntenä tasona 

voidaan pitää esimerkiksi materiaalinhallinnan tai ostopalveluiden hallintajärjestelmää. 

Yleensä tällaiset ohjelmistot ovat konsernin laajuisia. 



2.2 Prosessiautomaation tehtävät 

 

Automaatiotekniikka käsittelee koneiden, laitteiden ja prosessien ohjaamista automaat-

tisesti ilman ihmisen välitöntä vaikutusta. Automaatiosta on tullut välttämätön ja erot-

tamaton osa tuotantoprosessia sekä prosessiteollisuudessa, kuten sellu- ja paperiteolli-

suudessa, että kappaletavaratuotannossa. Toisaalta automaatiosta on tullut erityisesti 

kone- ja sähköteollisuudessa välttämätön ja erottamaton osa myytävää tuotetta; monet 

suomalaiset koneet ja laitteet ovat kilpailukykyisiä juuri edistyksellisen integroidun oh-

jausautomaation ansiosta. Kestävän kehityksen idea tuotannossa voidaan toteuttaa vain 

kehittyneen automaation ja säätötekniikan avulla. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Automaation perustiloiksi voidaan laskea olevan kaikki toimet prosessin ylösajosta 

alasajoon sekä kaikki toiminta, mikä kuuluu prosessin käynnissä tai pysäytyksissä pitä-

miseen. Varsinaisen tuotantotilanteen ulkopuolisia tilanteita voivat kuumavalssaamolla-

kin olla esimerkiksi lajinvaihdot ja häiriötilanteet. (Suomen automaation tuki Oy 2013, 

54) 

 

Laskentatavasta riippuen näitä perustiloja voidaan eritellä useitakin mutta tässä esitetään 

neljä eri perustilaa, joissa automaatiojärjestelmän edellytetään huolehtivan ohjattavasta 

kohteesta: 

1. seisokki, 

2 käynnistys (ylösajo), 

3. tuotantoajo/häiriötilanteet ja 

4. pysäytys (alasajo). (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Seisokkitilanteessa järjestelmän tehtäväksi jää joidenkin perustoimintojen ylläpidon 

lisäksi lähinnä erilaisten huoltoa ja kunnossapitoa palvelevien tietojen tuottaminen ja 

jalostaminen. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 



Automaattisessa käynnistyksessä ja pysäytyksessä järjestelmä huolehtii ohjauslogiik-

kansa (sovellusohjelmiston osa) avulla pumppujen, puhaltimien, kuljettimien jne. sek-

venssi-ohjauksista. Nämä sekvenssit perustuvat loogisiin ehtoihin (esim. ”jos tämä ja 

tämä ehto voimassa, niin tee tuo toiminto”) tai aika-, kappale- ja määrälaskureihin (”kun 

viisi sekuntia kulunut edellisestä toiminnosta, tee seuraava”). Lukitus- ja suojaustoimin-

not toteutetaan usein automaatiojärjestelmän ulkopuolisilla laitteilla. (OAMK 2009, 

hakupäivä 1.2.2013) 

 

Tuotantoajossa prosessi pidetään automaatiojärjestelmän avulla optimaalisessa ja häiri-

öttömässä tilassa varsinaisten stabiloivien (vakaassa tilassa pitävien) ja optimoivien 

(parasta toimintatilaa hakevien) säätöalgoritmien (ohjelmoitujen säätimien) avulla. Tuo-

tantoajossa tarvitaan paitsi takaisinkytkettyjä säätöpiirejä (closed loop control, mittaus 

on takaisinkytketty niin että ohjaus muuttuu sen mukana) myös ohjauspiirejä (open loop 

control, mittaus ei vaikuta ohjaukseen, vaan ohjaus tapahtuu suoraan ennalta määrätys-

ti). (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Samalla tavalla kuin automaation perustilojen määrää laskettaessa, automaatiojärjestel-

män perustoimintojen määrä vaihtelee, laskentatavasta riippuen. Tässä toiminnot kui-

tenkin supistettu neljään pääosaan, jotka ovat 

 

   - mittausautomaatio ja mittaustietojen tallennus 

   - ohjausautomaatio 

   - prosessihallinta 

   - valvonta ja raportointi (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Mittausautomaatiolla tarkoitetaan kaikkia järjestelmän lukemia analogisia ja binäärisiä 

mittauksia sekä siihen syötettyjä manuaalisia suureita (laboratorioanalyysit). Erilaisten 

mittausautomaattien tuki on myös osa mittausautomaatiota. (OAMK 2009, hakupäivä 

1.2.2013) 

 

Mittausten osalta automaatiojärjestelmä huolehtii informaation sisäänluvusta, mittaus-

tiedon esikäsittelystä (esim. suodatus, linearisointi) sekä tietojen ohjauksesta jatkokäsit-

telyyn, näyttöön ja tallennukseen. Lisäksi mittausten käsittelyyn voidaan lukea kuulu-

vaksi erilaiset hälytys- ja mielekkyysrajojen tarkistukset sekä niihin liittyvien varoitus-

ten ja hälytysten generointi. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 



 

Ohjausautomaatioon kuuluvat yksittäisten toimilaitteiden ohjaukset, automaattiset sää-

döt, ryhmäkäynnistykset, sekvenssiohjaukset, hälytykset sekä lukitukset. (OAMK 2009, 

hakupäivä 1.2.2013) 

 

Toimilaitteen ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä fyysistä ohjausta järjestel-

män elektroniikkakortilta että niiden ohjelmien toimintaa, joilla ohjauskäsky toteute-

taan. Yleiskäyttöisiltä automaatiojärjestelmiltä edellytetään, että niillä on käytössä mah-

dollisimman laaja valikoima liitäntämahdollisuuksia erityyppisille toimilaitteille. 

(OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Automaattisilla säädöillä tarkoitetaan tässä kaikkia erilaisia takaisin- ja myötäkytkentä-

tyyppisiä jatkuvaan säätöön tarkoitettuja toimintoja. Yleensä järjestelmät sisältävät tie-

tyn standardivalikoiman säätöalgoritmeja sekä mahdollisuuden määritellä omia algorit-

meja jollakin lausekielellä. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Ryhmäohjauksia käytetään silloin, kun halutaan kerralla käynnistää tai ohjata useita 

moottoreita tai moottoriventtiilejä. Ryhmäohjauksessa ohjattavat toimilaitteet (mootto-

rit, moottoriventtiilit) käynnistetään tietyssä järjestyksessä ja tietyin määrävälein. Tämä 

siksi että toiminta olisi prosessin kannalta tarkoituksenmukaista ja että sähköverkon 

kuormitus jakautuisi tasaisemmin. Paljon moottorilähtöjä sisältävissä laitoksissa kuor-

mituspiikkejä saattaa esiintyä, sillä prosessiteollisuudessa yleisimmin käytetyt oikosul-

kumoottorit ottavat käynnistyessään 5 - 10-kertaisen virran verrattuna käyntiajoon. 

(OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 



Esimerkki ryhmäohjauksesta on kuvan 5 tapauksessa, jossa moottorit käynnistetään 

ylösajotilanteessa siten, että ensimmäisenä käynnistetään hihnankuljettimen moottori 

M-1, sen jälkeen ruuvikuljettimen moottori M-2 ja viimeisenä siilon levytäryttimen 

moottori M-3. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

 

Kuva 5. Ryhmäkäynnistysesimerkki välisäiliön täytöstä. (OAMK 2009, hakupäivä 

1.2.2013) 

 

Sekvenssiohjaukset eroavat edellä mainitusta ryhmäohjauksista siinä, että sekvenssioh-

jaukset riippuvat prosessista tulevista raja- ja kytkintiedoista. Sekvenssiohjauksilla saa-

daan prosessissa tapahtumaan erilaisia käynnistys- ja pysäytystoimintoja, esimerkiksi 

prosessin ylös- ja alasajo. Kuvassa 6 on esitetty sekvenssiohjauksen periaate. (OAMK 

2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

 

Kuva 6. Esimerkki säiliövirtauksen sekvenssiohjauksesta. (OAMK 2009, hakupäi-

vä 1.2.2013) 

 



Hälytyksien tarkoitus on kiinnittää käytöstä vastaavan henkilön huomio sellaiseen pro-

sessin tilamuutokseen, joka vaatii käyttäjän toimenpiteitä ja josta voi olla vaaraa tai 

haittaa prosessin toiminnalle. Hälytykset jaetaan kahteen luokkaan: kosketinhälytyksiin 

ja analogiahälytyksiin. Kosketinhälytyksissä prosessissa on aina jonkinlainen kytkin 

joka tilaansa vaihtamalla antaa hälytyksen, kun taas analogiahälytykset on toteutettu 

siten että lähettimen mittausviestiä verrataan hälytysrajaan. (OAMK 2009, hakupäivä 

1.2.2013) 

 

Kosketinhälytyksen kytkimien periaate on kuvan 7 mukainen. Sulkeutuvaa kytkintä 

käytetään vain poikkeustapauksissa, eikä koskaan prosessinkannalta kriittisissä tapauk-

sissa. Avautuvaa kytkintä on yleisimmin käytetty hälytyskytkimenä, koska hälytys tark-

kailee myös virtapiirin kuntoa. Esimerkiksi jos kaapeli on vaurioitunut, niin virtapiiri 

katkeaa ja saadaan hälytys tieto. Vaihtokytkin on paras vaihtoehto hälytyskytkimeksi, 

sillä tilan vaihtuminen voidaan erottaa mahdollisesta kaapelivauriosta. (OAMK 2009, 

hakupäivä 1.2.2013) 

 

 

Kuva 7. Kosketinhälytys. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Analogihälytykset ovat hälytyksiä jotka saadaan aikaan vertaamalla mittausviestiä ase-

teltavan hälytysrajaan. Analogiahälytyksen periaatetta esitetään kuvan 8 avulla. Analo-

giahälytyksillä on joitakin etuja verrattuna kosketinhälytyksiin. Tällaisia ovat esimer-

kiksi hälytysrajan portaaton säätö, sekä se että ei tarvitse asentaa erillisiä rajakytkimiä 

prosessiin. Myös asennus- ja kaapelointikulut ovat pienemmät. (OAMK 2009, hakupäi-

vä 1.2.2013) 

 

 

Kuva 8. Analogiahälytyksen kytkeytyminen. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 



Lukitukset ovat järjestelmiä jotka on tehty suojaamaan prosessin osia ja ympäristöä. 

Niillä estetään prosessin laitteiden vaurioituminen, esimerkiksi pumpun käyminen kui-

vana. Ympäristön suojelemiseksi prosessissa on lukituksia jotka estävät esimerkiksi 

vaarallisten aineiden ylivirtauksen avosäiliöstä. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Prosessihallinnalla ymmärretään kaikkia niitä fyysisiä ja ohjelmistollisia välineitä, joilla 

prosessin valvoja valvoo ja operoi prosessia. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki toimilait-

teiden suorat käsiohjaukset, päällekytkentä-, käynnistys- ja viritystoiminnot, mittaustie-

tojen esittäminen, hälytysrajojen asettaminen yms. Tavallisesti prosessihallintaan käyte-

tään funktiotyyppisiä näppäimistöjä, joissa toiminnot muuttuvat näyttökuvan mukana 

sekä apuvälineinä rullapalloa ja/tai -pyörää, valokynää, hiirtä ja kosketusnäyttöjä. 

(OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Raportointi koostuu tapahtumaraporteista (toimenpiteiden kirjaaminen) ja tulosrapor-

teista ( esim. vuoro- , vuorokausi- ja viikkoraportit), joissa raportoidaan prosessin talou-

dellista tulosta. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Prosessista saatavan informaation määrä on suuri ja kerrallaan esitettävissä ja ihmisen 

seurattavissa oleva tietomäärä erittäin rajallinen, minkä vuoksi valvonta järjestetään 

hierarkisella periaatteella. Tällöin voidaan erottaa eritasoisia valvontanäyttöjä kuten 

yleisvalvonnan laite- ja prosessikaaviot, yleisnäytöt sekä suoritusvaihekaaviot, 

suurekohtaisen valvonnan ryhmänäytöt, operointi-näytöt ja hälytysnäytöt sekä 

tarkemman suurekohtaisen valvonnan aikatrendit. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 

 

Hierarkiatasojen määrä ja nimitykset voivat vaihdella eri järjestelmissä, mutta periaate 

on aina samankaltainen. Vastaavantyyppistä hierarkiaperiaatetta noudatetaan raporteis-

sa. Kaikki kaupalliset automaatiojärjestelmät tukevat tämäntyyppistä informaation jaon 

ja ryhmittelyn pääperiaatetta vaikkakin järjestelmien välinen tämän tason kommunikaa-

tio tapaa olla hyvin rajoitettua. (OAMK 2009, hakupäivä 1.2.2013) 



3 VALSSAUSLINJAN PROSESSI JA AUTOMAATIO 

 

3.1 Prosessikaavio 

 

Kuumavalssaamo itsessään koostuu kuvan 9 mukaisesti teräsaihioiden käsittelylaitteis-

ta, aihiouuneista, valssaimista, teräsnauhan kelaimesta sekä teräsnauharullien käsittely-

laitteistosta.  

 

Kuva 9. Kuumavalssaamon prosessikaavio (Outokummun www-sivut 2013, 

hakupäivä 1.2.2013) 

 

Toimintaa ohjaavia järjestelmiä on ollut 80-luvulta lähtien valssauslinjalla Hitachi-

automaatio ja muualla Proscon-järjestelmä, joka oli Outokummulla aiemmin toimineen 

oman kehitysosaston tuote. AllenBradley-erillislogiikoiden järjestelmä toimi kenttä I/O 

kanavana Prosconille. Kuumavalssamoa rakentanut projekti organisaatio päätyi silloin 

AllenBradleyn logiikoihin lähinnä siitä syystä, että sen prosessorin kiertonopeus riitti 

täyttämään silloiset turvalogiikan vaatimukset. Näin ollen turva I/O ja poltin ohjaukset 

voitiin toteuttaa suorilla logiikkaohjauksilla. Nykypäivän turvastardardeja tällainen rat-

kaisu ei tietystikään täytä mutta niin kauan kuin järjestelmä pysyy muuttumattomana, 

silloiset hyväksynnät pysyvät voimassa. Toinen suuri syy logiikan valintaa oli että pro-

jektin pääurakoitsija, Strömberg Oy, oli AllenBradleyn maahantuoja. Tämä AllenBrad-

ley on nyt vanhentumisensa vuoksi ja laiteharmonisoinnin kannaltakin väistymässä ny-

kyaikaisiin prosessoreihin. Nykyään valssauslinjalla toimii edelleen Hitachi, mutta 

kaikki muu, itse valssausprosessiin kuulumattomat oheistoiminnot, on siirretty Siemens 



PCS7-automaatiojärjestelmän piiriin. Kuten Prosconkin aiemmin, PCS7 käyttää PLC:tä 

ala-aseminaan. Modernisointia on koetettu viivyttää myös mm. AllenBradleyn hyvien, 

esimerkiksi turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen liittyvien ominaisuuksiensa vuoksi. 

  

1-tason järjestelmien välille on rakennettu paljon tiedonsiirtoa. AllenBradley keskuste-

lee PCS7-järjestelmän kanssa profibus-väyliä pitkin. PCS7 ja AllenBradley taas keskus-

televat Hitachin kanssa langoitettujen liitäntöjen kautta, koska Hitachiin ei ole ikinä 

rakennettu profibus-liitäntää ja tiedonsiirto on määrällisesti hyvin vähäistä vrt. Allen-

Bradleyn ja PCS7 välillä. Hitachi ja PCS7 järjestelmät keskustelevat ylempien tasojen 

järjestelmien kanssa ethernet-yhteyksien kautta. AllenBradleyssä ei tällaisia yhteyksiä 

ole ollenkaan. 

 

 

 



3.2 Kuumavalssaamon automaatio 

 

Tehtaan automaatiojärjestelmät voidaan kuumavalssaamollakin jaotella neljään tasoon. 

Nämä tasot voidaan esittää pyramidimaisena hierarkiana, ylhäältä alaspäin mentäessä 

bittiliikenne vähenee mutta laitekanta laajenee ja määrällisesti isonee. 

Nämä tasot ovat esitettynä kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Automaation pyramidimalli kuumavalssaamolla 

 

Alimpana pyramidissa 0-taso, eli kenttälaitetaso, johon lukeutuu kaikki anturit ja mitta-

ukset ts. kaikki kenttälaitteet. Kuumavalssaamon kenttälaitetaso on hyvin kirjavaa joh-

tuen monista aika erikoisista prosesseista mitä valssaus vaatii. Käytössä on erikoisia 

mittalaitteita kuten esimerkiksi valssituolien puristusvoimamittaukset ja mikrometri-

tarkkuuden valssausraon säätösylinterin asentotiedot. Askelpalkkiuunien kaasumittauk-

set ovat toinen hyvä esimerkki koska mitta-alueet ovat erikoisen isoja. Vesilaitokset taas 

puolestaan pyörivät hyvin tavanomaisilla mittalaitteilla. 



1-taso käsittää prosessiasemia kenttälaitteiden ja ylempien järjestelmien välillä. Tarkoit-

taa logiikoita Hitachi, Siemens ja AllenBradley. Modernisoitavan AllenBradleyn lisäksi 

valssaamolla löytyy Hitachin käytöstä R600- ja 700-sarjan laiteperhe, Siemensiltä 

S7 300- ja 400-sarja sekä yksi S5:kin. Siemens keskustelee asemiensa välillä profibus- 

ja ethernet-väylällä. Myös AllenBradley kiinni Siemensissä DP-väylällä, kättelyt on 

rakennettu suoraan prosessiasemaan AS5 DP/DP-couplerin kautta. Modernisoitaessa 

lienee järkevää liittää esimerkiksi AS9:n tiedot suoraan AS9:lle, koska niitä ei enää tar-

vitse olosuhteiden pakosta kierrättää AS5:n kautta. 

 

2-taso käsittää eri kuumavalssaamon sisäisiä ohjelmia, joita käytetään materiaalivirran 

hallintaan ja tuotannonohjaukseen. Näitä ohjelmia ovat ALPHA, SMS, VASE, COS, 

RETU. Alpha pitää sisällään valssausprosessin alkupään tuotannon optimointiin liittyviä 

ohjearvoja kuumavalssaamon käyttöön. Esimerkiksi askelpalkkiuunien kaasunkulutus-

ten optimoinnit valssinvaihtojen yhteydessä, materiaalivirta rullaradoilla tulee Alphalta. 

Sitä käytetään myös raportointi- ja analysointityökaluna mittavan datapankkinsa ansios-

ta. Dataa kerrytetään järjestelmään mm. Siemens-automaatiosta mittaustietojen lähetys-

tä ethernet-väylien kautta. SMS suorittaa pistosarjalaskentaa valssituoleille. Pistosarjat 

vaihtelevat niin teräslaaduittain kuin aihiodimensioittainkin. Sisältää myös seosaine- 

sekä muita kompensointilaskuja. VASE on valssihiomoon räätälöity valssinseurantajär-

jestelmä, joka pitää kirjaa kaikista valssaamon valsseista ja niihin liittyvistä toimenpi-

teistä ja siirroista. COS ohjaa KUPU uunien prosessia. Olemassaolon 2-tason järjestel-

mänä voisi jopa kyseenalaistaa, koska toimii lähes 1-tason järjestelmänä. Valssauslinjan 

loppupäässä, kylmävalssaamolle lähtevän tavaran hallinta kanavana, toimii RETU. 

 

3-tasolta löytyy koko TornioWorksin kattava, tehtaanlaajuinen tuotannonohjausjärjes-

telmä QMato. Käytetään materiaalin hallintaan esimerkiksi siten että sieltä löytyy jokai-

sen aihion ja rullan tiedot niiden aloittaessa linjojen alkupäästä, romupihalta raaka-

aineena, valmiina tuotteena laivakonttivarastossa asiakkaalle pääsyyn asti. Sisältää tieto-

ja, kuten valmistusaika, aihio tai rulla numero, seosainesisältö, pituus, paino jne. Myös 

keskustelee Alphan tavoin 1-tason logiikoiden kanssa ethernet-väylien kautta. Valvo-

moissa on myös prosessiajonäyttöjen lisäksi omat ohjausnäytöt Qmatoa varten, joilla 

voidaan ohjata esimerkiksi automaattinostureiden toimintaa. Yhdistelee 1-ja 2-tasojen 

tiedot visuaaliseen muotoon ja haalittaviksi valvomokäyttöön. 



4-tason järjestelmäksi voidaan Outokummulla mieltää esimerkiksi SAP-järjestelmä, 

josta on käytössä useita moduulilaajennuksia ja josta on useita liitäntärajapintoja Qma-

toon ja kunnossapitojärjestelmä Kutiin. Kuvassa 11 on esitetty tyypillinen tuotannonhal-

linnan hierarkia, käsittäen tasot 0-4. Kuvassa 12 taas on SAP-järjestelmän perusnäkymä. 

 

Kuva 11. Tuotannonhallinnan hierarkia (Suomen automaatioseura ry 2007, Ha-

kupäivä 1.2.2013) 

 

Kuva 12. SAP720 



1-tason ohjaukset on jaettu hieman sekavasti näiden logiikkaperheiden kesken. Pääsään-

töisesti kuitenkin niin että Hitachin alaisuudessa ja kaikki muu, suoranaisesti valssausti-

lanteeseen kuulumaton, ohjataan Siemensin kautta. 

 

JT-sulatto toimittaa teräsaihiot kuumavalssaamon aihionkäsittelyalueelle aihiojunalla ja 

rullaradalla. Nämä aihiot ajetaan sitten Qmadossa joko odottamaan myöhempää valssa-

usta tai panostetaan heti askelpalkkiuuniin. Tällä alueella toimii myös kolme automaat-

tinosturia, rullaratojen lisäksi. Askelpalkkiuunin ulosottopisteeseen asti prosessi on 

PCS7-järjestelmän hallussa ja hallinta vaihtuu Hitachille aihion saavuttua ulosottorulla-

radalle, eli URR:lle. Siemens myös ohjaa tämän prosessin alkupäähän kuuluvia, raken-

nuksen ulkopuolisia toimintoja kuten nestekaasun höyrystinasemaa ja kaikkia kolmea 

vesilaitosta. AllenBradley on käytössä vesilaitos1:llä. Hitachi hoitaa hilsepesut, aihion 

valssaukseen liittyvät ohjaukset etu-, nauha- ja FX eli tandemvalssaimilla sekä nauhake-

laimella. Myös rullan siirrot merkkaus- ja sidonta-alueella on osittain Hitachilla. Merk-

kaus- ja sidontakoneet toimivat itsenäisillä erillislogiikoilla, jotka kättelevät Hitachin 

kanssa. Valssauslinjalla PCS7 hoitaa kaasu- ja vesiprosessiliitännäiset kelainuunit sekä 

valssien ja nauhan jäähdytykseen liittyvät toiminnot. Myös turva-alueet on FX-alueen 

releistystä lukuun ottamatta toteutettu PCS7:lla. 

 

KUPU-uunit ja valssihiomo eivät ole varsinaisesti kummankaan järjestelmän hallinnas-

sa vaan toimivat omina kokonaisuuksinaan 2-tason järjestelmien VASE:n ja COS:n oh-

jauksissa. 

 

3.3 Automaation esiselvitys 

 

Esiselvitystä tehtäessä olemassa olevaa laitekantaa tarkastellaan analyyttisesti, sen 

toimintaa ja toiminnan rajoitteita arvioidaan ja laaditaan uuden laitekannan 

vaatimusmäärittelyt. 

 

Tässä kyseisessä työssä esiselvityksen työstö on erityisen hankalaa, koska kyseessä on 

hyvin vanha järjestelmä joka on läpikäynyt useita uudistuksia ja toiminnan muutoksia. 

Tämä käytännössä tarkoittaa että piirikaavioiden ja todellisten kytkentöjen väliltä 

löytyviä eriävyyksiä, jotka näin ollen aiheuttavat reilusti lisätöitä tarkistuksien 

merkeissä. Laitteiston todellinen nykytila on hyvä olla tiedossa ennen kuin 



suunnitellaan korvaavan laitteiston toimintaa. Tällaiset eroavaisuudet hidastavat 

käyttöönottoa, mikäli ne paljastuvat vasta testausvaiheissa. Silloin perusasioiden, kuten 

jännitejakelun on yksinkertaisesti oltava kunnossa. 

 

Nykyinen laitteisto koostuu viidestä prosessorista, joiden välillä kulkee datahighway-

sarjaliikenneväylä. Kaikki 5 prosessoria ovat myös yhdistettynä profibus-väylällä 

PCS7-järjestelmän AS5-prosessiasemaan. Asemista on myös langoitettua tiedonsiirtoa 

Hitachi-järjestelmään.  

 

Koko PLC-järjestelmä käsittää DI/DO:ta noin 2000 kpl. Analogia-tietoja ei ole 

käytössä. Prosessorikohtainen I/O-määrä vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen, mutta 

on jakaantunut aika tasaisesti PLC-asemien kesken. Prosessorit on jaoteltu alueittain 

hoitamaan tiettyjä kohteita:  

1. uunien alueelle 

2. etuvalssaimen alueelle 

3. nauhavalssaimen alueelle 

4. vesilaitos 1:lle 

5. hydrauliikan ohjauksille linjalla.  



Korkeasta iästään huolimatta Rockwell automation julisti PLC5-sarjan silver-tilaan 

vasta syksyllä 2012. Silver tarkoittaa, että tuoteperheen laitekantaa myydään vielä 

uutenakin mutta valmistus on loppumassa. Aktiivinen varaosapalvelu on edelleen 

toiminnassa olemassaoleville järjestelmille. Vielä ei ole tiedossa, koska laitteisto siirtyy 

discontinued-vaiheeseen. Tyypillisesti tämä tarkoittaa että toimittaja takaa varaosien 

saatavuuden 10 vuotta vaiheen aloituksesta. Tässä tapauksessa tuo aika voi olla 

pitempikin, ottaen huomioon että PLC5- ja 1771-sarjoja on valmistettu ympäri 

maailman yli 25 vuotta. 

 

Kuumavalssaamon tilanne ei siis sinänsä ole huolestuttava, koska laitteistoon on 

saatavissa huoltopätevyyttä ja varaosia vielä vuosiksi, vaikkei modernisointiin 

ryhdyttäisikään lähitulevaisuudessa. Kuvassa 13 tyypillinen valmistajan esitysmalli 

laitteiston elinkaarelle ja PLC5-sarjan nykyhetken tila. 

 

 

Kuva 13. Allen&Bradley RS Logix5 elinkaari (Rockwell www-sivut 2013, 

hakupäivä 1.2.2013) 



Kuumavalssaamolla AllenBradley:n logiikka kehikot, eli PLC-asemat, ovat keskenään 

lähes identtisiä. Niissä on korttikehikkoon asennettuna CPU, etä-I/O-adapterikortti, 

SST:n profibus kortti ja käyttökohteesta riippuen eri määrä DI/O-kortteja. 

 

Näistä ainoastaan CPU:t ovat vaikeasti saatavia varaosia, ts. toimittajilla ei ole enää 

välttämättä uusia laitteita kaupan. Rockwell on kehittänyt PLC5:n CPU:ista eri versioin-

teja, joista harvinaisimpiin sarjoihin osa näistä kuumavalssaamon CPU:ista kuuluvat. 

Osia kuitenkin on saatavilla, sillä myynnissä on käytöstä poistettuja, tehdaskunnostettu-

ja ja testattuja laitteita. Tämä koskettaa tällä hetkellä vasta CPU 5/15-mallia mutta mui-

denkin prosessorien saatavuus toki tulee tulevaisuudessa huononemaan.  

 

Toinen harvinainen osa on ohjelmointi PC:n datahighway-liityntäkortti. PC:n ohjelmisto 

on ainoastaan WindowsNT yhteensopiva ja vaikka jotkut laitevalmistajat ovatkin jopa 

ottaneet NT raudan uudelleen tuotantoonsa, ovat nämä erikoiskortit siltä ajalta jo aika 

harvinaisia. 

 

Tällaiset osat olisi toki hyvä saada uusittua mahdollisimman pian mutta esimerkiksi 

PC:tä ei tulla enää päivittämään, vaan tarvittaessa korjataan. Koska ohjelmistoista säily-

tetään varakopiot turvallisessa paikassa ja logiikan uudelleenohjelmointia harrastetaan 

nykyään niin vähän, keskimääräinen laiterikko ei vielä vaikuttaisi toimintaan miten-

kään. Tietysti ongelmallisin skenaario muodostuu, mikäli tällaisen laiterikon aikana 

pitäisi ryhtyä vaihtamaan prosessiasemaan esimerkiksi prosessoria. Sellaiseen työhön 

tarvitaan tätä PC:tä firmwaren ja ohjelmistojen latausta varten.



4 AUTOMAATION MODERNISOINTI PROSESSINA 

 

4.1 Automaation elinkaari 

 

Kuva 14. Automaatiojärjestelmän elinkaarimalli (Suomen automaatioseura ry 

2007, Hakupäivä 1.2.2013) 

 

Edellä olevassa kuvassa 14 on esitetty tyypillinen automaatiojärjestelmän rakentami-

seen liittyvä prosessimallinnos. Elinkaaren malli voidaan määritellä lyhyesti seuraavaan 

tapaan: 

• Määrittelyvaihe: Automaatiojärjestelmän vaatimukset ja toiminnot määritellään 

toimittajan puolella tapahtuvaa tarkempaa suunnittelua ja toteutusta varten. 



o Esisuunnittelu: Asiakas määrittelee järjestelmän käyttäjävaatimukset sekä 

laatii alustavan kelpuutussuunnitelman. Lisäksi esisuunnittelussa arvioidaan 

järjestelmän hyödyt ja kustannukset investointipäätöksen tekemistä varten. 

o Perussuunnittelu: Asiakas ja Toimittaja kuvaavat automaatiojärjestelmän 

toiminnot sopimusta, tarkempaa suunnittelua ja toteutusta varten 

 

• Suunnitteluvaihe: Toimittaja tarkentaa perussuunnittelun aineistot järjestelmän to-

teutusta varten. Suunnitteluvaiheen päätehtäviä ovat järjestelmäsuunnittelu ja toteu-

tussuunnittelu sekä testaussuunnitelmien laatiminen. Suunnitteluvaiheen etappina on 

toteutuslupa järjestelmälle tai sen osalle. 

• Toteutusvaihe: Toimittaja valmistaa, kokoaa ja testaa automaatiojärjestelmän. To-

teutusvaihe päättyy tehdastestien tultua hyväksytyiksi etappiin nimeltä toimituslupa, 

jossa asiakas ja toimittaja yhdessä toteavat järjestelmän olevan valmis siirrettäväksi 

asennuspaikalle. 

• Asennusvaihe: Automaatiojärjestelmä kaikkine komponentteineen ja ohjelmistoi-

neen toimitetaan asennuspaikalle ja asennetaan. Laitteistotestauksen avulla tarkiste-

taan, että järjestelmä toimii ja on suunnittelukuvausten mukainen. Asennusvaiheen 

päättyessä automaatiojärjestelmä on valmis toiminnallista testausta varten. 

• Toiminnallinen testausvaihe: Toimittaja osoittaa kylmä- ja kuumatestausten avulla, 

että asiakkaan tiloihin asennettu järjestelmä vastaa toiminnallista kuvausta ja sopi-

musta. Hyväksyttyjen testausten perusteella järjestelmä voidaan luovuttaa asiakkaal-

le. 

• Kelpuutusvaihe: Muodostuu automaation teknisestä loppukelpuutuksesta ja proses-

sikelpuutuksesta. Kelpuutus on tarpeen erityisesti turvallisuuden kannalta vaativissa 

sovelluksissa (esim. voimalaitoksen suojausjärjestelmissä ja lääketeollisuudessa), 

joissa vaaditaan järjestelmän laadun dokumentoitua osoittamista. Tosin vastaava 

jakso voidaan erottaa muissakin kohteissa, esimerkiksi takuuaikana järjestettävinä 

suorituskykykokeina. 

• Tuotantovaihe: Kelpuutettua automaatiojärjestelmää käytetään tuotteiden valmistuk-

seen. Muutokset ovat periaatteessa pieniä projekteja, jotka käynnistyvät määrittely-

vaiheesta. 

• Purkuvaihe. (Suomen automaatioseura ry 2007, Hakupäivä 1.2.2013) 

 



Käytännössä tässäkin projektissa seurataan automaatiojärjestelmän elinkaaren mallia, 

käytännön toteutus on pilkottu useisiin osiin, joita tehdään käynnin aikana ja eri seiso-

keissa. Kun alustavat päätökset on tehty ja sopimukset sovittu, toteutus-, asennus-, tes-

taus-, kelpuutus- ja tuotantovaiheet alkavat toistua peräkkäin jokaisessa mahdollisessa 

seisokissa joissa työtä tehdään. 

 

4.2 Toteutusprosessi 

 

Suurpiirteisesti ajatellen toteutus pitäisi suorittaa kuumavalssaamon seisokkipäivinä. 

Tässä on huomioitava että logiikoiden perässä on useiden uunien ohjauksia sekä ristilu-

kituksia ja näitä uuneja ei ole järkevää sammutella pitkin vuotta jo jäähtymisistä johtu-

vien mekaanisten rasituksien vuoksi. Valssaamolla on perinteisesti pidetty yksi pitempi 

huoltoseisokki syksyisin, jolloin uunit sammutetaan ja korjausmuurataan. On kuitenkin 

paljon mitä voidaan tehdä seisokkien ulkopuolellakin kuten uuden mahdollisen proses-

siaseman asennus automaatiotilaan sekä sen käyttöönotto ja myös kuituverkkoringin 

rakentaminen. I/O:n siirtoa varten täytynee rakentaa oma kaapelointi uuden ET-

keskuksen ja vanhan kaapelireitin välille. Eli kääntää KB595:lle tuleva runkokaapelointi 

uudelle keskukselle. Tästäkin uusi osa voidaan valmistella kytkentävalmiiksi ja testata 

käynnin aikana. Osa I/O:sta on kytkettävissä viikkoseisokeissa uunien pysyessä koske-

mattomina tilatietojen kannalta. Pitemmässä seisokissa voidaan kytkeä isompia eriä. 



5 AUTOMAATION MODERNISOINNIN TOTEUTUSSUUNITTELU 

 

5.1 Laitteiston esiselvitys 

 

Laitteistosta täytyy ensimmäisenä tehdä tai teettää esiselvitys, joka kattaa vähintäänkin 

kaikki logiikoiden I/O:t, I/O-korttien kanavat, piirikaaviot ja väyläkaaviot. I/O määrästä 

on hyvä olla vielä erittely, paljonko on käytössä. Selvitystyössä pitää tarkastella myös 

dokumentointia ja arvioida sen paikkansapitävyyttä todellisuuden kanssa. 

 

Piirikaavioiden osallakin on oltava erityisen tarkkana, koska AllenBradley käyttää 

48VDC jännitettä ja samoissa ristikytkentäkaapeista löytyy myös Siemens-järjestelmän 

24VDC liityntöjä. Näistä erilaisista jännitteistä tulisi päästä eroon ja harmonisoida koko 

uusi systeemi toimimaan 24VDC. Tämä aiheuttaa suunnittelijalle päänvaivaa koska hän 

ei voi kopioida esimerkiksi korttikehikoiden jännitejakelua suoraan vanhoista ratkai-

suista vaan on rakennettava kokonaan uusiksi. Jos 48VDC jätettäisiin käyttöön, voitai-

siin uusiksi komponenteiksi valita suoraan vanhan johdotuksenkin kannalta yhteensopi-

va laitteisto. 48VDC on alun perin haluttu käyttöön pitkien kenttäkaapelointien vuoksi, 

on toivottu 48VDC kulkevan paremmin koskettimien läpi kuin 24VDC. Häiriöherkkyys 

myös vähenee korkeammalla jännitteellä. Kaapelihyllyillä rinnan menevät pienjännite-

kaapeloinnit sekä ohjaus- ja päävirtapiirikaapeloinnit saattavat aiheuttaa häiriösignaale-

ja. Tämä on ollut tyypillinen ratkaisu 30 vuotta sitten. 

 

Esiselvitystä tekevän suunnittelijan on vaikea ottaa kantaa uuden laitteiston tyyppien 

järkevyyteen tai edes laitemerkkien valintaan.  Tämä uudistushan olisi toki toteutetta-

vissa esimerkiksi Metson tai ABB:n logiikoillakin mutta tilaajan kannalta on perusteltua 

valita joku kuumavalssaamolla jo käytössä oleva merkki ja malli.  

 



5.2 Laitteistosuunnittelu 

 

Laitesuunnittelu käynnistyy esiselvityksessä havaittujen tarpeiden ja tulevaisuuteen si-

joittuvien, jo tiedossa olevien laajennustarpeiden kautta. Laitesuunnittelua ei yleensä 

käynnistetä ennen kuin saadaan esiselvityksen perusteella tehty investointipäätös orga-

nisaation johdolta. 

 

Lähtökohtana on muuttaa rauta Siemensin S7 sarjan logiikoiksi, mutta on punnittava 

myös muita vaihtoehtoja ja niiden kannattavuutta. Esimerkiksi vaihtoehtoisesti Allen-

Bradleyn nykyinen rauta voitaisiin vain päivittää tuoteperheen uusimpiin malleihin. 

Tämä ratkaisu voisi esimerkiksi helpottaa ohjelmakäännöstä rutkasti mutta toisaalta 

vikatilanteissa esimerkiksi päivystävä sähköasentaja saattaa olla hyvinkin perehtymätön 

kyseiseen tekniikkaan. Puntaroitava vaihtoehto on myös kytkeä kenttä I/O esimerkiksi 

ET-200S-asemien kautta suoraan PCS7:n AS-asemiin. Kuvassa 15 on esitettynä tyypil-

linen AS-asema. Tällaisessa tapauksessa modernisointia voitaisiin mahdollisesti paloi-

tella pienempiin osakokonaisuuksiin. Tässä työssä keskitytäänkin enimmäkseen juuri 

tähän viimeiseen vaihtoehtoon. Kuvassa 16 on kuvattuna tyypillinen prosessiasemakent-

tä. Sen perusteella uusille laitteille ei ole riittävästi tilaa asentaa samaan kaappiin.  

 

Kuva 15. Tyypillinen PLC prosessiasema 



 

AllenBradley on nopeutensa ansiosta luokiteltu aikoinaan turvalogiikaksi, vastaten 

nykyajan S7-maailmassa F- ja H-sarjan prosessoreja. Tämä on mahdollistanut suorat 

I/O-liitännät hätäseis-piireille ilman releistystä. Nykyään tällainen ratkaisu ei täyttäisi 

yksiäkään turvallisuus SIL-vaatimusstandardeja. Esimerkiksi APU1 modernisoinnissa 

poltinohjaukset on  muutettu erillisille, varta vasten turvaluokitelluille relekorteille. 

Tämä ratkaisu on mahdollistanut tavanomaisten prosessorien käytön. Tätä samaa 

periaatetta lienee viisainta noudattaa myös kelainuunien uudistuksessa. Myös siksi että 

APU1:llä käytössä oleva Kromscröder-valmisteinen relekortti on edelleen 

aktiivituotannossa ja kuumavalssaamon varastossa varaosana. Tällainen varaosien 

harmonisointi vähentää varastonimikkeitä ja pienentää kustannuksia.  

 

Toinen huomioitava seikka tähän liittyen on hätäseis-painikkeiden toiminnan ohjaus. 

Myöskään niiden I/O:ta ei voida enää käyttää suoraan logiikalle vaan on rakennettava 

hätäseis-releistys hätäpysäytystilanteita varten. On myös huomioitava että näin tehtäessä 

hätäseis-tilanteen ohjausperiaate muuttuu alkuperäisestä ohjausperiaatteesta ja 

toteutustavasta siinämäärin että ennen käyttööottoa on suoritettava uusi riskinarviointi 

(Hakamäki, 11.2.2013, sähköpostiviesti) ja Outokummun toimintaperiaatteiden 

mukaisesti vielä muutoksen hallinan prosessi. 

 

Kuva 16. Siemens AS-asema 



 

Kuva 17. Suunniteltu valokuituverkko 

 

Kuvassa 17 on hahmotelma uuden kuituringin mahdollisesta toteutustavasta. Todennä-

köinen toteutusmalli kommunikointiväylille on rakentaa kolmen sähkötilan välille ren-

gastyyppinen valokuituverkko. EV:n sähkötilasta kaapelikellareita pitkin APU sähköti-

laan ja sieltä REKU-hallin seiniä myötäillen, hilsevesikaivo1:n kohdalta alas NV:n kaa-

pelikellariin. Sieltä KC-kaapilta sitten taas yhteys EV:n KB-kaapille. Näin saavutetaan 

rengasverkko, jossa kertaakaan ei eri kaapelit kulje toistensa kanssa samoilla hyllyillä. 

Tyypillisesti asennuksissa käytetään esimerkiksi Helkama FXMSU sisä- ja ulkokäyt-

töön soveltuvaa monimuotokuitukaapelia. Monimuoto käy tähänkin kohteeseen sillä 

pisimmät kaapelireittienmitat ovat jonkin verran alle 400m. Monimuotokuidun käyttö 

myös helpottaa laitekannan valinnassa, sillä esimerkiksi Siemens toimittaa vain yhden-

laista yksimuotokuidulle tarkoitettua OLMia, monimuotokuidulle useita. Myös, koska 

varastojen varaosat ovat paljolti tarkoitettu juuri monimuotokuitukäyttöön, on perustel-

tua käyttää sitä. 

 



Tämä uudistus vaatii toteutuessaan uusien keskuksien rakentamista sähkötiloihin. Käy-

tännössä jokaiseen sähkötilaan APU, EV ja NV pitää varata vähintään 800mm keskuk-

selle tilaa, jonne uudet laitteet voidaan asentaa. Vanhaa laitekantaa kun ei monestikaan 

voi purkaa vielä uuden osan valmistuttua pois, esimerkiksi PLC1 uudistus koskisi en-

simmäisessä vaiheessa vain KB595 sisältä löytyvät laitteet. Nauhavalssaimelta löytyvä 

PLC1 ala-asema mutkistaa tilannetta siten että KB595 keskuksesta ei voida purkaakaan 

prosessoria pois. Täytyy siis varautua tilanteeseen, jossa uudet ja vanhat laitteet ovat 

edelleen fyysisesti rinnakkain, vaikka toiminnot olisivatkin vain jommastakummasta. 

Onneksi kuumavalssaamo on sähkötilojen osalta varsin ylimitoitettu ja tyhjiä paikkoja 

on mistä valita. Myös kaapelikellarit ovat edelleen erimerkillisen tilavia joka osaltaan 

helpottaa kaapelointeja. 30 vuotta sitten ollut laitteiston mitoitus laskennassa erilaiset 

perusperiaatteen kuin nykyään. Mitoituksen lopputulos on yleensä aiemmin kerrottu 1,5 

kun nykyään koetetaan enneminkin löytää tulokselle jakajaa. Kuvassa 18 esitettynä tilaa 

uudelle keskukselle KB595 selkäpuolella. 

 

Kuva 18. Laajennuspaikkaa EV:n sähkötilassa 



5.3 Ohjelmistosuunnittelu 

 

PLC5 logiikkaohjelmisto on kirjoitettua tikapuu-logiikkaa, joka nykyisellään hoitaa 

hyvin yksinkertaisia asioita kuten esimerkiksi pumppujen käynnistyksiin liittyvää I/O:ta 

tai anturitietoja. PCS7 hoitaa suurelta osin varsinaiset kontaktorien ja releiden ohjaukset 

sekä myös operaattorin käyttöliittymä löytyy PCS7:n WinCC:stä. Käyttöliittymäasema 

on esitettynä kuvassa 19. AB hoitaa niitä liityntöjä, joita ei ole katsottu vielä tarpeelli-

seksi kaapeloida uudelleen, kuten esimerkiksi kenttäpulpetit.  

 

Ohjelma siis itsessään on aika yksioikoista mutta sen ajan oppien mukaisesti sieltä löy-

tyy runsaasti käyttötuntilaskureita ja muita vastaavia matemaattisia toimia, jotka saatta-

vat helposti vaikeuttaa ohjelman uudelleen kirjoitusta. Onneksi tässä tapauksessa voi-

daan suurelta osin poistaa tällaiset monimutkaistamiset turhina, koska niille ei ole enää 

käyttötarvetta. Ohjelmaa käsin kääntäessä on myös oikea hetki huomioida kentältä pu-

rettujen laitteistojen poistaminen myös ohjelmistosta. Ohjelmistosta löytyy käytöstä 

poistettuja laitteita ja niiden puuttuminen on viimeistää tässä vaiheessa huomioitava 

ohjelmiston toteutuksessa ja määrittelyssä. 

 

Kuva 19. Siemens OS-asema



 

Tässä vaiheessa on myös paras hetki ottaa operaattoreiden mielipiteet prosessin ajotapo-

jen ja säätöjen nykytilasta huomioon ja puntaroida niitä ohjelmistomuutoksien kannalta. 

On mahdollista että jotkut toiminnot eivät ole olleet niin helppokäyttöiset kuin olisivat 

voineet olla ja tässä vaiheessa niiden hallintaan on helpompi puuttua. Myös mikäli il-

menee tarvetta muuttaa käyttöliittymiä mitenkään käyttäjäystävällisemmiksi, tämä on 

hyvä aika ottaa ne huomioon. 

 

Lähtökohtaisesti ohjelman uudelleen kirjoitus ostetaan palveluna talon ulkopuolelta, 

outokummun asiantuntijoiden antaessa konsulttiapua. Näin ollen on mahdollista että 

ohjelman kirjoittaja ei ole riittävän hyvin tutustunut valssaamoon ja sen toimintaan, jo-

ten perehdytykseen on varattava myös aikaa sekä on myös muistettava säännöllisesti 

tarkistaa ohjelman oikeellisuutta. 

 



5.4 Hankintasuunnittelu 

 

Oleellisesti hankinnan suunnittelu kulminoituu investoinnin hyväksyntään. Lopullinen 

kustannusarvio kuitenkin pyörii noin puolessa miljoonassa eurossa, joten hankinnan 

aloitukseen täytyy ensinnäkin saada konsernin korkeampien tahojen siunaus. Nykyises-

sä tilanteessa olemassa olevaa järjestelmää on tarkoitus korvata pienissä palasissa, noin 

yksi prosessiasema kerrallaan. Tämä jakaa kustannuksia pidemmälle ajalle ja jopa useil-

le vuosille. Samalla myös käytöstä poistettavat laitteistot toimivat myöhemmin moder-

nisoitaville varaosina.  Näin kustannukset ovat helpommin sovitettavissa vuosibudjet-

teihin. Ensimmäisessä vaiheessa tässä tapauksessa on tarkoitus uudistaa PLC1, poislu-

kien sen kelainuuneja ohjaava ala-asema. Mahdollisesti samalla PLC2. Se kun on sijoi-

tettuna fyysisesti samaan keskukseen. PLC1:n ala-asema poisluetaan sen fyysisen si-

jainnin takia ja myös siitä syystä että se toimii kelainuunien ohjausasemana. Ala-

aseman muutos vaatii poltinohjauksen muutoksen ja se mutkistaa tilannetta niin paljon 

että se kannattaa jakaa omaksi palasekseen tätä modernisointityötä. On myös mahdollis-

ta että tulevaisuudessa koko kuumavalssaamo konvertoidaan toimimaan myös maakaa-

sulla, jolloin poltin ohjaukset on joka tapauksessa muutettava. Esimerkiksi silloin on 

hyvä tilanne liittää ala-aseman uudistus osaksi isompaa muutosta.  

 

Tämä ensimmäinen vaihe onkin kustannuksiltaan arvokkain osa projektia, koska PCS7-

liitosta varten täytyy automaatiotilaan rakentaa uusi prosessiasema, joka palvelee myö-

hemmin useita PLC:tä. Tähän AS:aan koottaisiin kaikki hydrauliikan ohjaukset. Tämä 

kaappi myös toimisi kanavana muullekin I/O:lle, joka liitetään AS5:n ja AS9:n. Tällai-

sen kaapin perustuskustannukset ovat noin 30k€. I/O-liitäntöjä varten rakennettavat ET-

kaapit ovat kustannuksiltaan edullisempia, n. 15k€ kappale. Hinnat ovat arvioita, jotka 

perustuvat hahmotelmiin kaappien layouteista. Näiden kaappien kokoonpanohahmotel-

mat ovat tämän työn liitteinä 1 ja 2. Myös valokuituverkon perustamiskustannukset ovat 

kertaluontoisia projektin alussa n. 15k€. Tähän ko. prosessiasemaan liittymättömät I/O:t 

ohjataan muihin jo olemassa oleviin PCS7 prosessiasemiin jo olemassa olevia kuitulin-

joja pitkin. 

 

Tarkoitus on ostaa tämä modernisointi kokonaisuudessaan käsittäen suunnittelun, kaap-

pien rakentamisen, asentamisen, käyttöönoton ja dokumentoinnin palvelutyönä talon 

ulkopuoliselta toimijalta yhtenä pakettina. Tämä valittu toimija tietysti voi ostaa aliura-

kointia kaapelointia ja keskusvalmistusta varten. Ja todennäköisesti ostaakin, koska täl-



laiseen järjestelmäsuunnitteluun ja ohjelmointityöhön keskittyneet toimittajat ovat usein 

asentajakaartia vailla olevia suunnittelutoimistoja. Outokumpu pidättäytyy tässä projek-

tissa projektihallinnan tasossa. Kuumavalssaamon resursseja tälle modernisoinnille ei 

varsinaisesti varata vaan kaikki kunnossapidon konsultointityö toimitetaan omien toimi-

en ohessa.  



6 POHDINTA 

 

AllenBradley on ollut toimintavarma logiikka ja osittain juuri siitäkin syystä sen taitajat 

ovat yhä harvinaisempia. Nyt se kuitenkin alkaa olla elinkaarensa lopussa ja vaatii jon-

kinlaista uudistusta. Kauan käytössä olleet logiikat ovat olleet osana monia muutospro-

sesseja kuumavalssaamon historiassa. Niiden sisälle on jäänyt rippeitä sellaisistakin 

toiminnoista, jotka ovat kentältä mekaanisesti jo aikoja sitten purettuja. Näiden tunnis-

tamiset ohjelmista vaatii tietyn tason perehtyneisyyden kuumavalssaamoon ja olisikin 

eduksi jos ohjelmoijalla olisi määrittelyiden ja toimintakuvauksien lisäksi jonkin tason 

tuntemusta kuumavalssaamosta sekä sen laitekakannasta. 

 

Laitekannan harmonisuuden kannalta on paras korvata laitteisto Siemens S7-perheen 

tuotteilla. On toki makuasioita miltä esimerkiksi valvomoiden käyttöliittymät näyttävät, 

mutta PC maailman päivittyessä WinCC:llä pystyy toteuttamaan ehkä käytännön pro-

sessia  paremmin kuvaavan käyttöliittymän vanhaan verrattuna. Tosin esimerkiksi Hi-

tachin automaatiopäivitys keskusteluissa kävi ilmi että japanilainen suosii edelleen win-

dows7:n alla pyörivän valvomoympäristön mallintamisen Visualbasic-ohjelmistolla. PC 

maailman päivitys hyppäyttää meidät myös ongelmista, jotka vanheneva WindowsNT 

alustapohja tuo tullessaan. Siihenkään kun ei enää tahdo saada perus PC:n yhteensopi-

via varaosia puhumattakaan erikoisemmista väyläliikennekorteista. 

 

Tämä työ yksinkertaistaa kuumavalssaamon väylärakennetta muutenkin kuin pelkästään  

tuntemattomampien profibus komponenttien poistamisella. Edellisen kymmenen vuo-

den aikana tehtyjen lisäysten ja uudistusten myötä väylien tiedonsiirto kelainuunien, 

vesilaitos 1:n  ja askelpalkkiuuni 1:n välillä on hieman mutkikasta. Mm. kelainuunien 

ohjauksien muuttaminen PCS7 sekvenssiohjauksien taakse on vaatinut AS-asemien vä-

lisiä kättelyitä. Esimerkkinä vesilaitos 1:n tiedot siirretään PLC4:tä ensin AS5:n ja sieltä 

AS9:lle. Tässä aineistossa visioitu ratkaisu tuottaisi omat ET-asemat AS5:lle, AS9:lle ja 

AS11:ta. Tämän työn valmistumisen aikana kaikkea tätä bittivirtaa joudutaan käsittele-

mään, joten samalla kannattanee suoraviivaistaa sitä selkeyden nimissä. 

 



Vedenkäsittely1:n modernisoinnin tarpeesta on myös ollut puhetta jo vuosia mutta on-

neksi tämä projekti, ainakin PLC4:n osalta, todennäköisesti ehtii toteutua ennen laitok-

sen päivitystä. Se helpottaa sähkölaitteiden osalta yhteensopivuutta esimerkiksi uu-

demman mallisten mittalaitteiden osalta. Toisaalta toki jos tarve vesilaitoksen moder-

nisointiin tai peruskorjaukseen tuleekin odotettua aiemmin, ei siitä aiheudu suurta hait-

taa sillä sähköistys projektoidaan siinä vaiheessa kokonaisuudessaan uusiksi. Tämä tar-

koittaa myös logiikkojen uudistusta ja liitäntäpintojen rakentamista eri kustannusnume-

rolle. 
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