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Abstract 

 

This work handles automation and factory network. This work 

includes the general part, which contains information of factory 

Ethernet, how it works and gives information of network devices. This 

work of degree involves also the general design guide. 

 

Purpose of this work is to understand how automation Ethernet 

network works. Show what kind of phases includes in designing 

process, teach reader to understand different network devices and 

different network levels. 

 

Main goal of this work of degree was to deve lope designing 

instruction 

for the automation divisions of  Jaakko Pöyry Group. Meaning of this 

work is that it can be used as a part of training. Work of degree is 

based on the existing literature and designing materials found form JP-

Suunnittelu Ltd and Jaakko Pöyry Ltd. 



Lyhenteet  

 

COM Component Object Model 

CPU Central Process Unit 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect 

EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 

IAONA Industrial Automation Open Network 

IEC  International Electrotechnical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IGRP Interior Gateway Routing Protocol 

I/O Input/Output 

IP Internet Protocol 

ISO International Organization for Standardization 

LAN Local Area Network 

LLC Logical Link Control 

MAC Media Access Control 

Mb/s Megabits per second 

OLE Object Linking and Embedding 

OPC OLE for Process Control 

OSI Open System Interconnection 

OSPF Open Shortest Path First 

PC  Personal Computer 

RIP Routing Information Protocol 

TCP Transmission  Control Protocol 

UDP User Datagram Protocol  

VLAN Virtual Local Area Network   

WLAN Wireless Local Area Network 

 

 

 

 

  



Alkusanat 

 

Tämä työ on tehty tutkintotyönä Tampereen ammattikorkeakoulun 

sähkö- ja automaatiotekniikan automaatio insinöörintutkintoon.  

Työ on tehty JP-Suunnittelu Oy:n toimeksiannosta, ja valvojana toimi 

JP-Suunnittelu Oy:stä Petteri Merelä sekä ohjaajana Mikko Kaski. 

 

Tahdon myös kiittää Hannes Martikaista (Jaakko Pöyry Oy), joka 

antoi arvokkaita neuvoja suunnitteluohjeen laadinnassa. 

 

Tampereella 13. maaliskuuta 2006 

Mikko Tanner 

 



Sisällysluettelo 

Tiivistelmä 

Abstract 

Lyhenteet 

Alkusanat 

1  Johdanto .......................................................................................................................................6 

1.1 Yleistä ....................................................................................................................................6 

1.2 JP-Suunnittelu Oy..................................................................................................................6 

1.3 Työn tavoitteet .......................................................................................................................7 

2 Automaatioverkko ja sen toiminta ................................................................................................8 

2.1 Teollisuus-Ethernet ................................................................................................................8 

2.2 IP-protokolla ..........................................................................................................................8 

2.3 OSI-malli ...............................................................................................................................9 

2.4 Verkkolaitteet ......................................................................................................................11 

3 Kaapelointi..................................................................................................................................16 

3.1 Kaapelityypit........................................................................................................................16 

3.2 Kiinteistöjen kaapelointi......................................................................................................18 

4 OLE for Process Control (OPC).................................................................................................20 

5 Automaatioverkko ......................................................................................................................22 

6 Liitynnät muihin verkkotasoihin.................................................................................................23 

7 Liikennöinti muihin verkkotasoihin ...........................................................................................24 

8 Tietoturva ....................................................................................................................................27 

9 Tulevaisuuden näkymät ..............................................................................................................28 

10 Suunnittelun työn kulku............................................................................................................29 

11 Tietoverkkosuunnittelun työn kulku.........................................................................................30 

11.1 Esisuunnittelu ....................................................................................................................30 

11.2 Toteutussuunnittelu............................................................................................................31 

11.3 Käyttöönotto ......................................................................................................................33 

12 Verkkosuunnittelun dokumentit ...............................................................................................34 

13 Yhteenveto ................................................................................................................................35 

Liitteet ............................................................................................................................................36 

Lähteet ...........................................................................................................................................37 

1  



Tampereen ammattikorkeakoulu  TUTKINTOTYÖ 6 (37) 

Mikko Tanner 

1 Johdanto 

1.1  Yleistä 

 

IP-verkkoihin perustuvat ratkaisut ovat nykyään tavallisia tuotanto-

laitosten suunnittelussa. Verkkoratkaisut ovat alati kehittyvä osa-alue, joka 

muuttaa myös suunnittelun toimintatapoja. 

Väylätekniikat valtaavat alaa, ja vanhat suunnittelumetodit eivät riitä 

verkkopohjaisten ratkaisujen suunnitteluun.   

Verkkoratkaisut perustuvat yleisesti Ethernet-protokollaan. Ethernet-

TCP/IP-pohjaisen verkon käyttöön automaatiossa vaaditaan nykyään  

helposti järjestettävää Internet-yhteyttä, jota pidetään etähallinnan 

kannalta välttämättömänä. Työn teettäjänä toimi JP-Suunnittelu Oy. 

 

1.2   JP-Suunnittelu Oy 

JP-Suunnittelu Oy on osa Jaakko Pöyry Groupin metsäteolliuus-

liiketoimintaryhmää, joka toimii pääasiassa kotimaan alueverkostona. 

JP-Suunnittelu toimii yhdessä muiden Jaakko Pöyry Group -yhtiöiden 

kanssa. Konserni on maailman johtavia konsultointi- ja suunnittelu-

yrityksiä. JP-Suunnittelun erityisosaamisalueena ovat uusintaprojektit. 

Yritys on erikoistunut paperi-, kartonki-, sellu- sekä kemianteollisuuden 

keskisuurten ja pienten investointiprojektien toteutukseen. JP-Suunnittelu 

toimii pitkäaikaisessa yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa. Yritys 

palvelee asiakkaita kotimaassa yhteensä viidellätoista keskeisellä 

teollisuuspaikkakunnalla. JP-Suunnittelu Oy tarjoaa investointi-

projekteihin suunnittelu- ja projektinjohtopalveluja sekä päivittäistä 

yhteistyötä. Yrityksen toimintaan kuuluu asiakkaan edunvalvonta teknisen 

luotettavuuden ja investoinnin taloudellisuuden kannalta. Kotimaan 

asiakkaiden lisäksi yritys tarjoaa palveluita vientiin laitetoimittajien, 

urakoitsijoiden sekä Jaakko Pöyry Group-konsernin puitteissa /13/. 
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Kuva 1 JP-Suunnittelun organisaatio 

1.3  Työn tavoitteet 

Tavoitteena oli saada aikaan kattava tietopaketti automaatioverkosta ja sen 

toiminnasta sekä verkon toiminnan kannalta tärkeistä verkkolaitteista 

yleisellä tasolla. Tavoitteena oli tehdä työ, joka ei syvenny tiettyyn osa-

alueeseen, vaan saada aikaan työ, joka tarjoaa lukijalle tiivistetyn kokonai-

suuden automaatioverkon Ethernet-tason rakenteesta ja toiminnasta sekä 

laajentaa ja tukea aikaisemmin verkkotekniikoihin perehtyneen lukijan 

tietämystä. 

Työn tarkoituksena oli myös laatia suunnitteluohje, jota on mahdollista 

käyttää osana opetusmateriaalia Jaakko Pöyry Group -yhtiöiden 

automaatiojaostoissa. Suunnitteluohjeen tarkoituksena on antaa työnkulun 

ohjeita verkkosuunnittelun etenemisen eri vaiheista: esisuunnittelusta, 

toteutussuunnittelusta ja käyttöönotosta. Työn tavoitteena on myös esittää 

esimerkkejä suunnittelussa tuotettavista dokumenteista. Suunnitteluohje 

on tarkoitettu yleisohjeeksi ja poikkeuksia siihen voivat aiheuttaa 

asiakkaan omat standardit ja vaatimukset.  
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2  Automaatioverkko ja sen toiminta 

Automaativerkko on osa organissation tietoliikenneverkkoa. Verkkon 

tehtävä on toimia tuotantolaitosten prosessiverkkona. Tehdas 

organisaation verkkoja ovat toimistoverkko ja automaatioverkko.   

2.1  Teollisuus-Ethernet 

Automaation tietoliikennejärjestelmän ulottuminen tehtaan joka tasolle on 

tavallista, kun rakennetaan uusia järjestelmiä. Tämä vähentää verkko-

tasojen määrän perinteisestä kolmesta kahteen. Verkkotasojen 

väheneminen tarkoittaa tehtaiden IP-verkkojen yhdistymistä organisaation 

toimistoverkkoon. Kommunikointi eri tasojen välillä lisääntyy jatkuvasti. 

Ethernet-TCP/IP-verkko on pääasiallinen valinta rakennettaessa uutta 

tuotantolaitosta. Ethernet-verkko on useimmiten valmiina jo rakennetuissa 

tuotantolaitoksissa. Suuntauksena on tuoda sama verkkoratkaisu aina I/O-

tason ohjauksiin asti. Ethernet-TCP/IP-pohjaisen verkon käyttö 

automaatiossa mahdollistaa mm. helposti järjestettävä t lähiverkkoyhteydet 

ja sitä kautta helposti järjestettävät Internet-yhteydet, joita pidetään 

etähallinnan kannalta välttämättöminä.  

2.2  IP-protokolla 

Nykyisistä verkoista lähes kaikki käyttävät IP-protokollaa. IP-protokolla 

perustuu pakettien välitystekniikkaan. Protokolla on avoin arkkitehtuuri, 

joka ei ole sidoksissa mihinkään laitetoimittajaan. Lisäksi IP-portokolla on 

erittäin suorituskykyinen. Vanha IPv4-versio uudistuu ja käyttöön on 

otettu IPv6, jonka etuna on se, että osoiteavaruus nelinkertaistuu 32 bitistä 

128 bittiin. IPv6 sisältää myös automaattisen konfiguroinnin, joka 

helpottaa laitteiden asennusta. Automaattinen konfigurointi mahdollistaa 

laitteen asennukset siten, että itse asentajalla ei tarvitse olla tietoa IP-

verkkojen osoitemäärityksistä /7/.  
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2.3  OSI-malli 

ISO (International Standardization Organization) kehitti OSI-mallin (Open 

System Interconnection). Ideana on tarjota laitevalmistajille yhteinen 

rajapinta, jotta laitteistot kykenisivät kommunikoimaan lähiverkossa 

sujuvasti keskenään. OSI-malli auttaa pääsemään eroon lukuisista erilaisista 

ja eri tarkoituksiin kehitettyjen verkkojen yhteensovittamisista. 

Kerrostuksen idea on, että malli toimii pyramidin tavoin: ylempi kerros 

käyttää hyväkseen alempia kerroksia, jotka taas ovat toiminnaltaan 

"alkeellisempia". Kuten kaikessa muussakin myös tiedonsiirrossa 

jonkinlainen standardointi on tarpeen. OSI-malli perustuu kerrosajatteluun 

ja jakautuu seuraavan kuvan mukaisesti /2;3;10/. 

 

 

 

 

 
Kuva 2 OSI-malli 
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Sovelluskerroksen tehtävänä on lähinnä toimia linkkinä siihen ohjelmaan, 

joka tiedonsiirtoa tarvitsee. 

 

Esitystapakerroksen tehtävänä on hoitaa tiedon esitysmuoto oikeaksi 

tiedonsiirron yhteydessä eli päättää, missä muodossa kokonaisluvut, teksti, 

kuva tai ääni esitetään tiedonsiirron yhteydessä. 

 

Istuntokerroksen tehtävänä on pitää huoli siitä, että tiedonsiirto ei sekoa 

esim. fyysisten yhteyksien katketessa. Tiedon salaaminen kuuluu tarvit-

taessa yhteysjaksokerroksen tehtäviin. 

  

Kuljetuskerroksen tehtävänä on mm. taata luotettava päästä päähän  

-yhteys tietoverkossa. Kuljetuskerroksen tehtävä on etsiä tiedolle 

vaihtoehtoinen reitti, mikäli primary-verkko katkeaa.  

 

Verkkokerros tarjoaa verkon rakenteesta riippumattoman tiedonsiirron, 

eli periaatteessa tietoverkko voidaan rakentaa fyysisesti eri tavoilla, esim. 

puhelinlinjoilla, lähiverkolla ja satelliittiyhteyksin. Verkkokerros kätkee 

fyysiseen toteutukseen liittyvät piirteet. Tehtävänä on myös valita, mitä 

reittiä pitkin viestit moniulotteisessa verkossa kulkevat. 

 

Siirtoyhteyskerros hoitaa yhteyden luomisen, virheiden korjaamisen ja 

yhteyden purkamisen. Siirtokerros huolehtii, että tietoa ei lähetetä 

nopeammin kuin vastaanottaja pystyy tietoa käsittelemään ja että läpi 

kulkeva tieto on virheetöntä. 

 

Fyysisessä kerroksessa tapahtuvat kaikki sähköiset, mekaaniset ja 

loogiset asiat. Tasolla tietoa voidaan siirtää kahdella eri tavalla, 

sarjamuotoisesti ja rinnakkaismuotoisesti. 
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Ethernet noudattaa IEEE 802.3 -standardin määrittelemää väylätopologiaa. 

IEEE 802.3 -lähiverkkostandardi määrittelee OSI-mallin fyysisessä ja 

siirtotieyhteyskerroksessa. Se jakaa siirtoyhteyskerroksen kahteen ali-

kerrokseen, jotka ovat mediankäsittelyn kontrolli (MAC) ja looginen 

linkkikontrolli (LLC). MAC-alikerros on vastuussa virheettömän datan 

siirtämisestä tietokoneelta verkkoon ja looginen linkkikontrolli (LLC) 

hoitaa siirtoyhteyksien kommunikointia ja määrittelee loogisten 

rajapintojen käytön /11/. 

 

CSMA/CD-vuorovaikutusmetodin toiminta. Verkkoasema kuuntelee ja 

testaa erityistä jännitetasoa tai valoa (Carrier-Sense). Samaan aikaan voi 

moni asema olla yrittämässä lähetystä (Multiple Access). Verkkoasema 

kuulostelee myös mahdolliset yhteentörmäykset (Collision Detect).  

2.4  Verkkolaitteet 

 

Kaksi lähiverkkoa voidaan yhdistää verkonhallintalaitteiden avulla. 

Tällaisia verkonhallintalaitteita ovat keskittimet, kytkimet ja reitittimet. 

Jos liikennöintiä halutaan suodattaa hallitusti näiden yhdistettävien 

verkkojen välillä, yhdistämiseen kannattaa käyttää joko reititintä tai 

kytkintä, jossa on reititinominaisuudet.  

 

Suodattamalla liikennettä verkkojen väliin sijoitetun reitittimen avulla 

saavutetaan kaksi hyödyllistä asiaa. Ensinnäkin suodatuksen avulla 

pystytään tarjoamaan verkkojen välille tietoturvaa, ja toiseksi suodatus 

parantaa verkkojen suorituskykyä, kun ylimääräinen liikennöinti jää pois 

/4;14/. 
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Yhdyskäytävä (gateway) 

Yhdyskäytävä on laite, joka yhdistää eri protokollia käyttävät verkot 

toisiinsa. Yhdyskäytävä tekee tarvittavat protokollamuunnokset, jotta 

verkot toimisivat yhdessä.  

 

Reititin (router) 

Reititin on laite, joka hallitsee IP-tason protokollat eli osaa reitittää IP-

paketit niiden matkalla kohti kohdeverkkoa. Reititin on sopiva liitäntälaite 

silloin, kun pitää yhdistää useita erilaisia lähiverkkoja. 

Reitittimessä on huomattavasti enemmän älykkyyttä kuin alemman tason 

laitteissa.  

 

    
  Kuva 3 Reititin ja piirrosmerkki 

 

- Toimivat OSI:n verkkokerroksessa eli 3-kerroksessa  

- Osaavat reitittää paketteja loogisten IP-osoitteiden perusteella 

- Perustoiminnot: polun päätteleminen ja pakettien kytkeminen 

- Käyttävät reititysprotokollia pakettien reitittämiseen oikeaan 

kohteeseen 

- Yhdistävät erillään olevia verkkoja 

- Yleisimmät reititysprotokollat ovat RIP (Routing Information 

Protocol), IGRP, OSPF (Open Shortest Path First) ja EIGRP. Yleisin 

reititysprotokolla on RIP. 
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Kytkin (switch) 

Kytkin on laite, joka pystyy välittämään eri lähdeporteista eri kohde-

portteihin kulkevaa liikennettä samanaikaisesti kuten reititinkin. Kytkin 

voi toimia myös mediamuuntimena, joka esimerkiksi muuntaa valo-

kuituyhteydet parikaapeliyhteydeksi.   

  

 
Kuva 4 Kytkin ja piirrosmerkki 

 

- Toimii OSI:n siirtoyhteyskerroksessa eli 2-kerroksessa 

- Kutsutaan usein myös moniporttisillaksi 

- Tekee päätöksiä fyysisten MAC-osoitteiden perusteella 

- Rajoittaa liikennettä verkossa, koska se kytkee kehykset vain siihen 

porttiin, johon oikea kohdeisäntä on kytketty 

- Jakaa lähiverkon mikrosegmentteihin, jotka muodostavat yhden 

laitteen segmenttejä 

- Ei esiinny törmäyksiä, kuitenkin samaa yleislähetysaluetta 

- VLANit segmentoivat fyysisen lähiverkon loogisiin aliverkkoihin 

 

 

Silta   

Silta on osittain keskittimen kaltainen laite, sillä sekin vahvistaa vastaan-

ottamaansa signaalia. Silta osaa myös suodattaa signaalia. Se ymmärtää 

Ethernet-osoitteet siten, että se ei päästä toisen verkon sisäistä liikennettä 

turhaan toiseen verkkoon. Sillan käyttö pienentää kuormitusta verrattuna 

toistimen käyttöön. Silta generoi lähiverkkopaketit uudelleen, jolloin 

Ethernet-verkon pituussääntö katkeaa. Silta toimii OSI-mallin toisella 

kerroksella. Silta toimii myös verkkoja yhdistävänä laitteena kuten 
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yhdyskäytävä, mutta oleellisin ero yhdyskäytävällä ja sillalla on se, että 

yhdyskäytävä voi yhdistää ylempien tasojen eri teknologioita käyttäviä 

verkkoja toisiinsa. 

 

 
Kuva 5 Silta ja piirrosmerkki 
 

Keskitin (hub)  

Keskittimen tehtävänä on jakaa yhdeltä tulojohdolta saamansa signaali 

useisiin menoportteihin. Passiivinen keskitin jakaa tuloliikenteen kaikkiin 

liityntöihin sisällöstä riippumatta. Aktiivinen keskitin pystyy suodatta-

maan ja vahvistamaan signaalia. Kytkevä keskitin välittää liikenteen 

ainoastaan kohteena olevaan porttiin. Keskittimen väylä on jaettu kaikkien 

käyttäjien kesken. Yhteentörmäykset ovat mahdollisia, mikäli liikennettä 

on useasta portista samanaikaisesti. Keskitin voi myös toimia 

mediamuuntimena. 

    
Kuva 6 Keskitin ja piirrosmerkki 

 

- Ovat OSI:n fyysisen kerroksen eli 1-kerroksen laitteita 

- Vahvistavat signaalin samoin kuin toistimetkin 

- Ovat samaa törmäysaluetta ja yhteislähetysaluetta 
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- Ovat passiivisia, aktiivisia tai älykkäitä laitteita 

- Jakavat kaistanleveyden käyttäjien kesken 

- Ainoastaan half-duplex-käytettäviä eli toinen pää lähettää ja toinen 

kuuntelee 

 

Toistin (repeater) 

Toistin on yksinkertainen sähköinen vahvistin, joka kopioi tulevan viestin 

lähteviin kaapeleihin. Toistimella mahdollistetaan siirtoteiden fyysisten 

kaapelimittojen jatkaminen. Puhdas toistin on melko harvinainen, koska 

älyn lisääminen verkkolaitteisiin ei tuo merkittäviä lisäkustannuksia. 

Pienellä rahallisella panostuksella saadaan huomattavasti monipuolisempi 

ja käyttökelpoisempi laite. 

 
Kuva 7 Toistin 

 

 

Palvelin (server) 

Palvelin koostuu verkkoon kytketystä laitteesta ja ohjelmistosta. Palvelin 

tarjoaa verkon käyttäjille palvelujaan. Näitä palveluita voivat olla levytila, 

tulostimet, verkkosovellukset ja tietokannat. 
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Palomuuri (firewall) 

Palomuurin tehtävä on estää asiaton liikenne lähiverkkoon. Palomuurilla 

voidaan myös rajoittaa ulospäin lähtevää liikennettä. Palomuuri voi myös 

toimia reitittimenä, mutta useimmiten reititys ja pakettien suodatus-

toiminnot kannattaa pitää erillään, toisistaan riippumattomina. 

 
Kuva 8 Palomuuri 

 

Verkkolaitteiden valintaan vaikuttavat mm. siirrettävän datan määrä, 

verkkojen laajuus (mm. segmenttien määrä), päätelaitteiden lukumäärä ja 

ominaisuudet sekä verkon nopeusvaatimukset. 

 

3  Kaapelointi 

Kaapelointi on verkon osa, jonka avulla laitteet liitetään toisiinsa. 

Kaapelointi toimii tiedonsiirtotienä verkkolaitteiden, päätelaitteiden ja 

verkon palveluiden välillä /5;6/.  

 

3.1  Kaapelityypit 

Kierretty parikaapeli on erittäin edullinen tiedonsiirtotapa. 

Kun parit on kierretty yhteen saavutetaan entistä parempi häiriösuoja. 

CAT6-kaapelit pystyvät jopa 1000 Mb/s tiedonsiirtoihin sadan metrin 

matkalla. 

Kierrettyjä parikaapeleita on kahta eri tyyppiä, suojaamaton (UTP) sekä 

suojattu (STP). STP-kaapelia on suositeltavaa käyttää ulkoisille häiriöille 

alttiissa paikoissa. 
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Kuva 9 Parikaapeli 

 

Koaksiaalikaapelit 

Koaksiaalikaapeleiden käyttö tiedonsiirtosovelluksissa on vähentynyt 

(SFS-EN 50173 ei tue sitä). Koaksiaalikaapeleita tulee vastaan 

aikaisemmin asennetuissa kaapeloinneissa ennen kaikkea Ethernet-

verkoissa. Koaksiaalikaapeleiden kanssa tekemisiin joutuu lähinnä 

ylläpito- ja korjaustyyppisissä rakennustöissä. Yleisimmät kaapelit ovat 

50ohmin kaapelit, joita käytetään 10base5- ja 10base 2- verkoissa (ns. 

paksu ja ohut Ethernet-kaapeli). Päätejärjestelmissä on myös käytetty 

paljon 93ohmin kaapelia RG62.   

 
Kuva 10 Koaksiaalikaapeli 

 

Optiset kuitukaapelit eroavat koaksiaali- ja parikaapeleista siten, että 

optiset kaapelit kuljettavat valoa. Optisessa tiedonsiirrossa on 

käytettävissä huomattavasti suurempi kaistanleveys (GB/s). Optisessa 

kuidussa signaali on täysin suojassa ulkoisilta vaikutuksilta. Koska 

kaapelissa kulkee valoa, siihen eivät ulkoiset sähkökentät tai muut ulkoiset 

tekijät vaikuta. Valosignaalin tuottaa optinen lähetin. Tyypillisesti valon 

tuottaa led- lamppu tai laser-diodi. Valokaapelia on kahta päätyyppiä, 

monimuoto- ja yksimuotokuitua. Monimuotokuitu on tavallisin kaapeli 
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lähiverkkokäytössä, pitkillä matkoilla käytetään usein yksimuotokuitua 

sen parempien siirto-ominaisuuksien takia. 

Olemassa on myös hybridikaapeli, joka on 2–3 kaapelin yhdistelmä. Siinä 

voi olla sekä yksimuoto- että monimuotokuitukaapeleita. 

 

 
Kuva 11 Optinen kuitukaapeli 

 

3.2  Kiinteistöjen kaapelointi 

 

SFS EN 50173 -standardi koskee kiinteistöjen tietoliikennekaapelointia, ja 

siitä on käytetty myös nimitystä avoin kaapelointijärjestelmä. Standardi 

määrittelee yleiskaapeloinnin kiinteistöille, joissa on yksi tai useampi 

rakennus samalla rajatulla alueella. Kaapelointi on toimittajasta 

riippumaton, ja se tukee kaikkia tietoliikennemahdollisuuksia, kuten 

puhetta, dataa, liikkuvaa kuvaa ja tekstiä. Koaksiaalikaapeleita 

standardissa ei käsitellä, vaan standardi koskee symmetristä 

kuparikaapelointia ja optista kaapelointia. Lähtökohtana on, että 

rakennukset sijaitsevat enintään 1500m:n etäisyydellä toisistaan ja niiden 

pinta-ala on maksimissaan  

1000000m ². Standardi määrittelee seuraavat asiat: 

- Kaapeloinnin suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet 

- Kaapelointijärjestelmän rakenne ja vähimmäisvaatimukset 

- Yksittäisten siirtoteiden suorituskykyvaatimukset 

- Kaapeleiden vaatimukset 

- Liittämistarvikkeiden vaatimukset 

- Symmetristen kaapeleiden liittimien testaus 
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Aluekaapelointi 

Aluekaapelointi ulottuu aluejakamosta yhteen tai useampaan talo-

jakamoon. Aluekaapelointiin kuuluvat aluekaapelit, niiden päätteet ja 

aluejakamoissa olevat ristikytkennät. Aluekaapeloinnilla talojakamot 

voidaan myös yhdistää keskenään. 

 

Nousukaapelointi 

Nousukaapelointi ulottuu talojakamosta yhteen tai useampaan kerros-

jakamoon. Nousukaapelointiin kuuluvat nousukaapelit, niiden päätteet ja 

talojakamoissa olevat ristikytkennät. (Parikaapeleissa ei saa olla 

jatkoksia). 

 

Kerroskaapelointi 

Kerroskaapelit viedään kerrosjakamosta yhteen tai useampaan työpiste-

rasiaan. Kerroskaapelointiin kuuluvat kerroskaapelit, jakamoissa olevat 

päätteet, ristikytkennät ja työpisterasiat. Kerroskaapeloinnin pitää olla 

yhtenäinen ilman jatkoksia kerrosjakamosta työpisterasialle.  

 

 
Kuva 12 Yleiskaapelointijärjestelmä 
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4  OLE for Process Control (OPC) 

 

OPC on OLE:hen perustuva kommunikointistandardi, joka edistää 

automaatio- ja säätösovellutusten entistä parempaa keskinäistä 

toiminnallisuutta. 

OPC perustuu Microsoftin hajautettuun objektimalliin COM:iin 

(Component Object Model), joka mahdollistaa eri ohjelmisto-

komponenttien välisen kommunikaation. Standardia kehittää OPC 

Foundation, johon kuuluu yli 140 automaatioalan yritystä. 

COM:n tavoite on ratkaista niin sanottu laiteohjainongelma. 

Prosessiteollisuudessa on nykyään käytössä lukemattomia määriä erilaisia 

mitta- ja toimilaitteita, ohjausjärjestelmiä, kommunikointiväyliä ja muita 

järjestelmiä. Laitteistojen ja ohjelmistojen väliseen tiedonsiirtoon käyte-

tään joko toimittajittaisia tai suppean piirin käyttämiä protokollia. 

Laitetoimittajilla on erilaiset, omaan tuotteeseen tai tuoteperheeseen 

sopivat tiedonsiirtoprotokollat, automaation ohjelmistotoimittajat joutuvat 

kehittämään sopivat laiteohjaimet jokaiseen uuteen laite- ja ohjelmisto-

versioon. I/O-ajureita syntyy vuoden aikana useita tuhansia. PC-

valvomoiden, automaatiojärjestelmien ja muiden ohjausjärjestelmien 

toimittajia on kymmeniä ja laitetoimittajia lukematon määrä. Asiakkaalle 

jatkuva laitteistointegrointi ja -ylläpito merkitsee kulujen kasvua. 

Käytännössä käyttäjän on edullisinta sitoutua yhteen automaatio-

ohjelmistojen toimittajaan, jolloin päivitys ja ylläpito yksinkertaistuvat. 

OPC:n tavoitteena on mahdollistaa tilanne, jossa käyttäjä voi valita 

mieltymystensä mukaiset eri valmistajan laitteet kaikista markkinoilla 

olevista vaihtoehdoista, ja saada ne toimimaan yhdessä ilman muutoksia 

tai lisäkomponentteja. PC-ympäristössä toimitaan jo näin, ja sitä kutsutaan 

Plug-and-Play-ympäristöksi /1/. 
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Kuva 13 Point-to-point- liityntä 

 

 

 

 

 
Kuva 14 OPC- rajapintaliityntä 
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5   Automaatioverkko 

 

Automaatioverkkojen toimintavarmuus on erityisen tärkeää, koska 

automaatioprosessiajot ovat tyypillisesti ajallisesti pitkiä, ja tällöin 

automaatiojärjestelmän tulee toimia itsenäisesti prosessityöntekijän 

olematta jatkuvasti paikalla. Automaatioverkot on varsinkin aikaisemmin 

rakennettu omaan erilliseen lähiverkkoon. Automaatioverkko on 

tyypillinen lähiverkko. Lähiverkko LAN (Local Area Network), tarkoittaa 

pienehkölle alueelle rajattua sisäistä tietoliikennettä toteuttavaa suuren 

kapasiteetin verkkoa, josta liikennöinti ja käyttöoikeuksien hallinta 

hoidetaan verkonvalvojien toimesta avoimeen Internet- ympäristöön. 

Lähiverkko on yleensä yhden organisaation, esimerkiksi tehdas-

toimipaikan käytössä. 

 

Automaatioverkko on myös yleensä kahdennettu verkko. Kahdentamalla 

verkon tärkeimmät komponentit saadaan järjestelmälle suuri toiminta-

varmuus. Verkkoon liitettyjen laitteiden toimintavarmuutta tuetaan 

melkein poikkeuksetta UPS-laitteilla.  

Aikasempaa enemmän automaatioverkkojen kommunikoinnista tapahtuu 

TCP/IP-protokollan avulla, jolloin automaatioverkon laitteilla eli 

prosessiasemilla ja operointiasemilla on jokaisella oma IP-osoitteensa. 

Liitteessä 1. käsitellään vielä tarkemmin verkon varmistusta. 

 

Automaatioverkoissa käytetään privaatteja IP-osoitteita, koska 

operointiasemilta ei haluta tarjota pääsyä Internetiin. Privaatti IP-osoite 

kuuluu tiettyyn IP-osoiteavaruusväliin, joka on varattu organisaatioiden 

sisäiseen käyttöön. Privaattiosoitteet eivät ole rekisteröitäviä osoitteita, ja 

niitä ei täten voi käyttää Internetissä. Tällä tavalla varmistetaan 

automaatioverkon turvallisuus ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. 
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Runkoverkko on lähiverkkoja yhdistävä siirtotie. Kun lähiverkkoja 

yhdistetään toisiinsa, siirtotienä käytetään usein runkoverkkoa. 

Runkoverkot toteutetaan usein nopeina valokaapeliyhteyksinä. 

Siirtokapasiteettien tulee olla suuria, jotta ne selviäisivät lähiverkkojen 

välisestä liikenteestä. 

 

6  Liitynnät muihin verkkotasoihin  

1990-luvulla ja sitä aiemmin rakennetut automaatio- ja lähiverkot on 

valtaosaltaan toteutettu omina erillisinä verkkoina. Erillinen verkko oli 

turvallinen ratkaisu automaatiojärjestelmän toiminnan kannalta.  

 

Nykyajan tietoyhteiskunnassa tiedon merkitys kasvaa jatkuvasti. Tieto- ja 

automaatiotekniikka ovat lähentyneet vuosien myötä toisiaan, koska 

toiminnasta syntyvää dataa tarvitaan yhä enemmän toiminnan 

kehittämiseen ja johtamiseen. Porsessi automaatioverkosta syntynyttä 

tietoa kerätään tehdastietojärjestelmiin ja tarvittava tieto siirretään 

toimistoverkon sovelluksiin. Toimistoverkosta saatu tieto esim. 

myyntiennusteet siirretään edelleen tehdastietojärjestelmiin tehtaan 

valmistustarpeiksi ja edelleen prosessiautomaatiojärjestelmän 

valmistuksen ohjaustiedoksi.  

 

Teollisuusalan ohjelmistotalot ovat kehittäneet prosessiautomaatio-

järjestelmille omia tiedonhallintajärjestelmiä, jotka keräävät prosessista 

syntyvää dataa reaaliajassa. Kerättävää dataa voidaan analysoida 

järjestelmän työkaluilla ja ennustaa esimerkiksi prosessin etenemistä. 

Kerättävää prosessidataa on myös helppo varastoida tietokantoihin. Eräillä 

teollisuudenaloilla esim. erätietoja täytyy säilyttää raaka-aineiden 

jäljitettävyyden vuoksi useita vuosia. Tietoa voidaan myös hyödyntää 

monipuolisten eräraporttien tekemisessä ja tutkimustyössä. Suurien tieto- 

määrien käsittelyyn on kehitetty tehokkaita tietokantojen 

raportointisovelluksia. 
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Verkkojen yhdistämisellä on päästy siihen, että syntynyt tieto on helposti 

ja turvallisesti käytettävissä yritysten henkilöstöllä. 

7  Liikennöinti muihin verkkotasoihin  

 

Automaatioverkon operointiasemat ovat nykyään varsin tehokkaita PC-

laitteita. Automaatioverkon toimintaa ei haluta riskeerata millään 

ylimääräisillä tapahtumilla ja siksi operointiasemat on tarkoitettu 

ainoastaan prosessien seuraamiseen ja ohjaamiseen. Asemilta poistetaan 

yleensä kaikki ylimääräiset sovellukset ja erityisesti Internetiin pääsy. 

Yleensä yhteys toimisto- ja automaatioverkon välillä toteutetaan paketin 

välitystekniikalla. Reaaliaikaisten yhteyksien aiheuttamat häiriöt 

prosesseille ovat erittäin kalliita. Esimerkiksi toimistoverkossa tapahtuva 

sovellus- tai virusongelma voi vaikuttaa automaatioverkon ja sitä kautta 

tuotantoprosessien toimivuuteen. 

 

Automaatioverkkoja yhdistetään muihin verkkoihin reitittimen kautta. 

Reitittimen suodatusominaisuuksilla saadaan verkkojen välistä 

liikennöintiä valvottua ja käyttöoikeuksia hallittua. Reitittimen ylläpito 

valtuutetaan joko automaatio- tai toimistoverkon ylläpitäjälle. Tällaisessa 

tapauksessa molempien verkkojen ylläpitäjien yhteistyö on liikennöinnin 

hallinnan kannalta välttämätöntä. 
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Kuva 15 Verkkojen yhdistäminen reitit timellä 

 

Lisäreititin tuo sen edun, että verkkojen ylläpitoalueet voidaan jakaa 

selkeästi, ja molempien verkkojen ylläpitäjät voivat määrittää omat ACL-

listansa (Access Control List) reitittimille. 

 

 
Kuva 16 Verkkojen yhdistäminen kahdella reitittimellä 

 

Yhdistäminen kahdella reitittimellä on hiukan kalliimpi ratkaisu, mutta se 

takaa entistä varmemman toimivuuden. Tämä ratkaisu on edellä esitetyistä 
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vaihto-ehdoista kuitenkin ylläpidon kannalta joustavin liittämistapa ja 

saattaa tulla kyseeseen, jos molempien verkkojen ylläpitäjät vaativat oman 

reitittimensä.  

 

Jos verkkoja on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa, kannattaa harkita 

reitittävää kytkintä, jossa on entistä enemmän portteja ja samat liikennettä 

suodattavat ominaisuudet kuin reitittimessäkin. 
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8  Tietoturva 

 

Palomuuri on turvajärjestelmä, joka koostuu yleensä laitteiden ja 

ohjelmistojen yhdistelmästä. Palomuuri on tarkoitettu suojaamaan 

organisaation verkkoa ulkoisia uhkia vastaan. Palomuurit estävät suoran 

kommunikoinnin verkon ulkopuolisten tietokoneiden kanssa. Kaikki 

sisään tuleva ja verkosta lähtevä liikenne reititetään proxy-palvelimen 

kautta, joka sijaitsee yrityksen oman verkon ulkopuolella. Käytön valvonta 

tallentaa tapahtumat päiväkirjaan (lokiin). Lokista käyvät ilmi muun 

muassa hyväksytyt ja estetyt verkkoon kirjautumiset ja verkon käytön 

volyymit. Autentikointi (käyttäjien tunnistaminen) auttaa verkon valvojaa 

tunnistamaan laittomat ja tarkoituksettomat toiminnot. Reititin voidaan 

määritellä priorisoimaan liikennettä ja toimimaan verkon palomuurina. 

Tietoturvaan sisältyvät olennaisesti ohjelmalliset tietoturvan parantamis- 

keinot, kuten virusten torjunta ja tunnistusohjelmistot.  

 

) , 5 ( : $ / /

, 1 7 ( 5 1 ( 7
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) , 5 ( : $ / /

 

Kuva 17 LAN-verkon suojaus 

 

Tietoturvan keskeiset ominaisuudet 

- Tarpeettoman liikenteen minimointi ja estäminen muista 

verkkosegmenteistä 

- Tietoliikenneprotokollien turvaominaisuuksien hyödyntäminen 

- Liikenteen rajaaminen eri verkkojen välillä 

- Tietoturvan helppo hallittavuus ja seuranta 

- Fyysinen tietoturvallisuus kts. liite1 
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9  Tulevaisuuden näkymät  

Kenttäväyliin halutaan uusia ominaisuuksia ja niiden kehittäminen 

suuntautuu voimakkaasti Etherne t- ja TCP/UDP/IP-protokollien suuntaan. 

Ethernet on johtavassan asemassa toimistojen verkkoratkaisuna ja 

lähitulevaisuudessa se valtaa markkinoita perinteisiltä kenttäväyliltä myös 

teollisuuden kenttätason automaatiossa. Kenttäväylissä 

yhteisstandardisointi mahdollistaisi nykyisten standardien poistamisen 

(profibus,ff...). Ethernet-protokolla on tunnettu ja hyvin hallittu 

menetelmä. Se on maailmanlaajuinen standardi. Ethernet tukee verkkojen 

yhdistämistä, josta seuraa uusia kehittämismahdollisuuksia. Tätä 

ominaisuutta pidetään nykyään tärkeänä. TCP/UDP/IP-protokolla sallii 

monien sovellusten yhtäaikaisen käytön. Suuremman tiedonhallinnan 

suuntaan kehittyviin automaatiojärjestelmiin Ethernet sopii hyvin laajan 

käyttönsä ja tiedonsiirtonopeutensa vuoksi.   

Teollisuus-Ethernetin maailmanlaajuista standardisointia edesauttaa 

kattojärjestö, joka tunnetaan nimellä Industrial Automation for Open 

Networking Alliance (IOANA). Kehittäjillä on erilaisia näkemyksiä 

kehitystyöstä, mutta kaikille yhteistä on IEEE802.xx-standardin mukainen 

tiedonsiirtoteknologia, väylävarausmenetelmä (CSMA/CD), Internet- 

protokolla (IP) ja TCP- tai UPD-protokolla. Pyrkimys on päästä eroon 

lukuisista kenttäväyläprotokollista. IEEE on julkaissut jo standardin 

802.3af, jossa tehonsyöttö ja Ethernet ovat samassa 4-parisessa kaapelissa 

/11/. 
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10  Suunnittelun työn kulku 

Tietoverkkosuunnittelu on työnkulultaan käytännössä samantapaista kuin 

kaikki muu tekninen suunnittelupalvelu. Suunnittelu etenee esisuun-

nittelusta toteutussuunnitteluun sekä käyttöönottoon. Kuvassa 18 on 

esitetty eri roolit ja toimijat suunnitteluprosessissa. 

 

 

Kuva 18 Roolien ja rajapintojen määrittely 

Kuva 19 Kokonaissuunnittelun kulku 

 

Ylemmän tason suunnitteluratkaisut asettavat vaatimuksia alemman tason 

suunnitteluratkaisuille. Lisäksi tietyn alan suunnitteluratkaisu voi samalla 

olla suunnitteluperuste toisen alan suunnittelulle /8/. 

SUUNITTELUN 

PERUSTEET 

TUOTTEET 

SUUNNITELMAT 
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11  Tietoverkkosuunnittelun työn kulku  

Tietoverkkosuunnittelu jakautuu kolmeen vaiheeseen: esisuunnitteluun, 

toteutussuunniteluun ja käyttöönottoon. Liitteenä 2 on kuvaus vaiheista ja 

niiden pääkohdista /2;3;4;5/.  

11.1  Esisuunnittelu 

Asiakas ja toimittaja tekevät yhteistyössä esisuunnittelun vaiheet. 

Liitteessä 3 on esitetty esisuunnittelun va iheet, sisältö ja työn kulku. 

Esisuunnittelu käynnistyy lähtö-/nykytilanteen kartoituksella, tuloksena 

tuotetaan seuraavat osat: 

- Teknologiavaihtoehdot 

- Standardit 

o Määritetään toimituksessa noudatettavat määräykset ja normit 

o Tilaajan tehdasstandardit, kansainväliset standardit 

- Ohjeet toimittajia varten 

o Asiakkaan standardit ja määritykset 

- Numerointiohjeet 

o Nimeämiset kaapeleille, kaapeille, laitteille… 

- Verkkotopologia 

- Alustava VLAN-jako 

o VLAN-jaossa määrätään valmistajille käytettävä IP-osoite 

avaruus 

- Runkokaapelointi- layout 

o Esitetään keskustenväliset kaapeloinnit ja niiden varareitit 

- Suunnittelulaajuus 

- Kustannusarvio 
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Esisuunnittelussa tuotetut dokumentit ovat kohteen investoinnin perusta. 

 Tuotetut dokumentit ovat samalla toteutussuunnittelun lähtötietoja.  

Esisuunnitelman laatimiseen tarvitaan seuraavia lähtötietoja: 

- Olemassa olevan verkon kartoitus 

- Ympäristön vaatimukset 

- Teknologiaratkaisu 

- Tehdasorganisaatio 

- Layoutit 

- Master diagram Liite 7 

11.2  Toteutussuunnittelu 

Perussuunnittelu 

Perussuunnittelussa tehdään päätös teknologiaratkaisusta, jonka jälkeen 

hankkeesta lähetetään laite- ja teknologiatoimittajille tarjouspyynnöt, (liite 

10). Tarjouspyyntöjen mukana toimitetaan esisuunnittelussa tehdyt 

piirustukset, määritykset ja standardivaatimukset. Laite- ja teknologia-

toimittajat antavat omat tarjouksensa, jotka vertaillaan ja tarvittaessa 

toimittajien kanssa tarkistetaan. Valitun toimittajan kanssa tehdään raami-

sopimus, joka sisältää toimittajan tarjoaman ratkaisun, aikataulun ja 

alustavat kustannukset.  Liitteessä 4 on esitetty perussuunnittelun vaiheet 

ja työnkulku.  

 

Perussuunnittelussa tuotetut suunnitelmat ovat yksityiskohtaisen 

suunnittelun lähtötietoja. Perussuunnittelussa tehdään seuraavat osat: 

 

- Teknologiaratkaisun päätös 

- Tyyppikuvat 

- Kyselyt à Vertailut à Raamisopimus 

- Rajapintojen koordinointi 

 

Valittujen toimittajien kanssa edetään sovellus- ja asennussuunnitteluun.  
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Sovellussuunnittelu 

Sovellussuunnittelussa tehdään suunnitelma automaatioverkon 

asennuksesta. Suunnittelun vaihe ita ovat (liite5): 

 

- Laitevalinnat 

- Kaappi- layoutit  

- Kaapelointisuunnittelu 

- Hankinnat 

 

Asennussuunnittelu 

Vaiheessa suunnitellaan, sijoitetaan ja dokumentoidaan koko verkko-

ympäristö hankekohteeseen. Suunnittelussa tehdään seuraavat osat  

(liite 5):  

 

- Työpisterasioiden sijoitussuunnittelu (liite 11) 

- Runkokaapeleiden reititys (liite 6) 

- Piiri- ja johdotuskaaviot 

- Kaapelilista (liite 14) 

- Ristikytkentälistat 

- Asennuslaajuus 

- Nimikilpilista 
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Looginen suunnittelu 

Looginen suunnittelu on vaihe, jossa koko verkkoasetukset suunnitellaan. 

Vaihe sisältää seuraavat osat (liite 2): 

 

- Lopullinen VLAN-jako (liite 9) 

- Aliverkon jako ja IP-osoitesuunnittelu 

- Pääsylistat 

o ACL-listat 

- Konfigurointi 

 

Automaatioverkon laitteiden käytössä olevat IP-osoitteet, käytettävät 

protokollat, sekä yleiset verkkoon liittyvät topologiakuvat tulee liittää 

kokonaisuudeksi verkkodokumentaatioon. Topologiakuvilla vianselvitystä 

pystytään nopeuttamaan. Protokollatiedot tarvitaan pääsylistojen 

luomiseksi automaatio- ja toimistoverkon välille. 

 

11.3  Käyttöönotto 

Käyttöönotossa tehdään koulutuksen, käyttöönoton ja jatkuvan käytön 

ohjeet. Tarkastussuunnittelu sisältää kohteet ja menetelmät, joilla todetaan 

vastaako toteutus tehtyä suunnitelmaa. Lopputoimenpiteissä tarkastuk-

sessa ja testauksissa todetut poikkeamat ja muutokset todetaan ja 

dokumentoidaan. 
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12  Verkkosuunnittelun dokumentit  

Suunnittelussa tehdään luettelossa mainitut dokumentit, joista osa on 

esimerkkinä liitteissä. 

Suunnittelussa tuotettavat dokumentit ovat: 

 

- Runkokuitujen kaapelointikaavio. (liite 6) 

- Järjestelmäkaavio. (liite 7) 

- Kytkintopologia. (liite 8) 

- VLAN-kaavio. (liite 9) 

- Tarjouspyynnön sisältö. (liite 10) 

- Rasioiden sijoituskuva. (liite 11) 

- Kaapelointikaavio. (liite 12) 

- Ristikytkentä (Cat ja Kuidut).  

- Laitteistokokoonpano. (liite 13) 

(Verkkolaitekaapit) 

- Kaapelilistat. (liite 14) 

(Runkokuidut, kenttäkoteloiden kuidut, ristikytkentäkuidut ja 

verkkolaitekaappien syöttö- ja maadoituskaapelit) 

- Kytkentäkaavio. (liite 15) 

(Profibus-kuiturenkaat)  

- Runkokuitujen sovellukset.  

- Yleiskaapelointijärjestelmä, toimituksen laajuus ja 

asennustyyppipiirustukset 

- IP-Osoitteet ja porttilista 
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13  Yhteenveto  

 

Tässä tutkintotyössä tavoitteena oli kuvata automaatioverkon suunnittelua 

ja toimintaa, perehtyä verkkolaitteisiin, kaapelointiin, verkon korkeaan 

käytettävyyteen sekä automaatio- ja toimistoverkon liittämiseen. 

Toisena tavoitteena oli toteuttaa automaatioverkon suunnitteluohje, jota 

voidaan soveltaa suunnitteluosastoilla. 

 

Automaatioverkko aiheena oli laaja, ja työtä piti rajata, jotta aiheesta voi 

saada kokonaiskäsityksen. Aiheeseen liittyy lukuisa määrä standardeja, 

käsitteistöä ja protokollia, joihin perehtyminen oli haastavaa. Työn 

tavoitteissa rajattiin pois yksityiskohtaisten protokollien ja standardien 

läpikäynti sekä automaativerkon alimpien osien käsittely esim. profibus-, 

field foundation-verkot. 

 

Automaatioverkon häiriötön toiminta on kriittinen alue automaatio-

prosessien toimivuudelle. Suunnittelussa ja toteutuksessa varmuus ja 

korkea käytettävyys ovat keskeisiä vaatimuksia. 

Tutkintotyössä käsiteltiin verkon toteutuksen kannalta tärkeitä osia ja 

standardimäärityksiä yleiskaapeloinnista, verkkotasojen liitynnöistä sekä 

tietoturvallisuudesta. Työ käsitteli viimeisimpiä verkkototeutuksen 

periaatteita. 

 

Tutkintotyössä tehdyn suunnitteluohjeen tarkoituksena on olla kattava 

yleisohje suunnitteluprojekteissa. Yleisohjeeseen poikkeuksia tai 

korvaavia osia tuovat mahdolliset asiakaskohtaiset määräykset. 
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Verkon varmistus  
 
 
 
Prosessi automaatioverkon yleiset suunnitteluperiaatteet 

 

Lähi- ja prosessiverkon suunnitteluperiaatteena on vältettävä SPOF (Single 

Point Of Failure) kohteita palvelun kannalta. Suunnittelussa on otettava 

huomioon yksittäisen komponent in viasta aiheutuvat vaikutukset, sekä otettava 

huomioon aika, joka verkon toiminnan palauttamiseen kuluu. Prosessiverkon 

rakentamisessa olisi hyvä käyttää automaattisia protokollia ja varmentavia 

laitteita.  

 

Esimerkki automaatioverkon toiminnasta 

 

Automaatioverkon laitteet liitetään kytkimiin. Reunakytkinten porttien 

nopeudet asetetaan kiinteiksi, jolloin automaattista neuvottelua nopeudesta ja 

duplexisuudesta ei käydä. Nopeudeksi asetetaan esimerkiksi 10Mb ja 

duplexisuudeksi half. Kytkimet tulee kahdentaa mahdollisimman suurta 

käytettävyyttä silmälläpitäen. Tällöin on vikatilanteessa mahdollista valita 

vaihtoehtoinen reitti automaatiolaitteen ja kytkimen välille, jolloin yhteydet 

saadaan jälleen muodostumaan. Kytkimet kaapeloidaan kuitulinkein verkon 

runkokytkimille. Tulisi käyt tää runkokytkimiä, joilla voidaan pitää yllä nopea 

redundanttisuutta. RSTP eli Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w) 

mahdollistaa alle sekunnissa vaihtoehtoisen siirtotien käyttöön oton. Näin 

pystytään tarjoamaan nopeaa katkotonta yhteyttä kaikissa tilanteissa.  

Virityspuulla (spanning tree) tarkoitetaan tapaa estää silmukat kytkinverkoissa. 

Uplink kuituyhteydet runkoon lähtevät molemmista kytkimistä eri 

runkokytkimille. Automaatioverkon laitteet määritellään omaan 

porttikohtaiseen VLANiin. VLAN:sta toiseen liikennöinti vaatii verkkotason 

reititystä, jota tarjoaa keskitetysti runkokytkin. Runkokytkimellä voidaan 

tarvittaessa rajoittaa eri VLANien liikennettä. Myöskään toimistoverkossa 

rikkoutunut laite ei aiheuta ylimääräistä hitautta automaatioverkon osissa. 

VLAN kaavion avulla määritetään eri laitevalmistajien IP-osoite avaruudet. 
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Runkokytkimet hajautetaan eri pisteisiin, joista on myös omat WAN-yhteydet 

ulkomaailmaan, operaattorin toimittamien reitittimien kautta. Eli on mahdollista 

tarjota palveluita osalle verkkoa, vaikka toinen runkokytkin ja reititin olisivat 

poissa käytöstä. 

 

Kahdennus  

Kahdennus on lähes välttämätön automaatiojärjestelmissä luotettavuuden 

kannalta. Automaatioväyliltä vaaditaan 99,97% toimintavarmuutta. 

Laitteet, kaapelointi ja tehonsyöttö on suunniteltu ja rakennettu siten, että niitä 

voidaan huoltaa käynnissä olevina. 

 

esim. Serverin laskettu käyttöikä yksinään ja kahdennettuna on 

 

yksi serveri   > 12 vuotta 

kahdennettu serveri  > 47 vuotta 

 

 

Turvallisuus- ja luotettavuusvaatimusten perusteella suunnitellaan järjestelmän 

redundanttius. 

Turvallisuuden suunnittelu on järjestelmän riskien hallintaa, luotettavuuden 

suunnittelu on järjestelmän riittävän käytettävyyden takaamista. Sekä 

turvallisuuden että käytettävyyden kannalta on järjestelmän toimintoja 

monistettava, yleensä kahdennus riittää. 

 

Kaikki kaapelointi kahdennetaan tai jopa tehdään kolminkertaiseksi. Kuvassa 

on esitetty kuitukaapelointien kahdennus siten, että keskukset kaapeloidaan 

kiertämään toisen keskuksen ristikytkennän kautta.. 
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Kuva 1 Runkokuitujen redundanttisuus 

 

Prosessiautomaatio- ja LAN-verkon yhdistäminen 

 

Reitityspalvelut keskitetään verkon runkokytkimille. Verkkotason palveluiden 

turvaaminen voidaan toteuttaa VRRP-protokollaa (Virtual Router Redundancy 

Protocol) käyttäen. VRRP-protokolla toimii siten, että yksi reititin on ns. master 

ja toinen reitin toimiin backup reitittimenä, jos pääreititin pettää. Protokolla 

myös jakaa liikennettä reitittimille, jos molemmat ovat toiminnassa. Tällä 

tavoin saadaan täysin redundanttinen sisäverkko. Automaatiolaitteiden 

liittämisessä ei ole muita rajoituksia kuin selvitys käytettävistä protokollista, 

jolloin on mahdollista määritellä pääsylistat sallitulle liikenteelle. 
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LAN- ja WAN-verkon yhdistäminen 

 
Yhteydet toimipisteistä ulos ovat myös kahdennetut. Ulkoyhteyksien 

redundanttisuus toteutetaan OSPF-reititysprotokollaa (Open Shortest Path First) 

käyttäen. Näin saadaan optimaalisesti vikatilanteeseen reagoiva verkkoratkaisu.  

 

 
Kuva 2: Sisäverkon VRRP-ratkaisu 
 

Fyysinen suojaus  
 

Fyysisellä suojauksella tarkoitetaan käyttöoikeuksien myöntämistä, salasanoja 

sekä toiminnalle tärkeiden laitteistojen turvalliseen ympäristöön sijoittamista. 

Kuitulinkit tulee sijoittaa turvallisiin lukittuihin tiloihin, jotta estetään 

ulkopuolisten laitteiden pääsy verkkoon. Riski tekijöitä ovat: tuli, vesi, kaasu, 

murto, magneettinen säteily, räjähdys, pöly ja ilkivalta. Langattomat yhteydet 

vaativat vahvaa suojausta jotta niihin ei murtautumaan. 
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Tarjouspyynnön sisältö 

 

Yleiskaapelointijärjestelmän tarjouspyynnön sisältöön kuuluvat seuraavat  

kohdat: 

 

1. Yleistä 

2. Hankintamenetelmä 

3. Hankintalaajuus 

4. Tarjous 

Liitteiksi 

1. Takuut 

2. Tekninen erittely 

3. Toimituksen laajuus 

4. Kaapelointikaaviot 

5. Hinnat 

6. Teknisten asiakirjojen toimitus 

(aikataulu) 

7. Aikataulut 

(Projektin valmistumispäivämäärä) 

 











Cat 6 Verkkokaapelit

Assembly: Room no: Cable no: Name 1: Name 2: From: To: Route: Supplier: Installer: Estim.length:
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
xx-yy-KK positio Nro. xx-yy-KK positio Cat 6 FTP verkkokaapeli 2x(4x2x0.5) xx-yy-KK positio xx-yy-KK positio 50 m
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