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M O N I S TA  T E K N O L O G I A A N  liittyvistä 
teemoista, kuten algoritmeista, keskustel-
laan usein joko ylioptimistisen innokkuu-
den tai kontrollia vaativan kauhistelun nä-
kökulmasta. Ilmiö ei ole uusi. Näkökulmaa 
kannattaa laajentaa kahdella aikaperspek-
tiivillä. 

TOISEN NIISTÄ  tarjoaa nopea katsaus his-
toriaan. Esimerkiksi kirjapainotaidon kek-
simisestä 1400-luvulla kului 150 vuotta en-
simmäisen säännöllisen sanomalehden il-
mestymiseen, kirjoittaa professori Jeff Jar-
vis. Painettu sanomalehti ei ollut kirjapaino-
taidon ilmeinen ja suora 
tuotos, vaan uuden tek-
nologian päälle hitaas-
ti rakentunut innovaa-
tio. Kirjapainotaidosta 
oli ehtinyt 1600-luvulla 
tulla jo kaikkien tunte-
ma, ei ketään kiinnosta-
va teknologia. 
 
IHMISET  suhtautuvat 
useimpiin uusiin tek-
nologioihin Jarvisin 
mukaan aina samalla 
syklillä: Vau, mitä kaik-
kea hienoa voimme saa-
da tämän avulla aikaan. 
Voi ei, tätä on kontrolloitava. Äh, ketä enää 
kiinnostaa. Ja vasta viimeiseksi: mitä uutta 
voin rakentaa tämän avulla. 
 
WIRED-LEHDEN perustajiin kuuluva toi-
mittaja ja kirjailija Kevin Kelly antaa käytän-
nön esimerkin teollistumisen ajan alkuvai-
heilta. Ihmiset kehittivät keinotekoisia ener-
gialähteitä ja tapoja siirtää energiaa pitkiä 
matkoja johtoja pitkin. Vallankumous syn-
tyi kuitenkin esimerkiksi siitä, kun kuka ta-
hansa saattoi ottaa energian käyttöönsä ja 
soveltaa sitä aiemmin sähköistämättömiin 
tehtäviin kuten veden pumppaamiseen. 

MYÖS INTERNET on mullistanut asioita sa-
masta syystä. Internet ikään kuin tulee töp- 
selistä ja kuka tahansa, jolla on hyvä idea, 
voi hyödyntää sitä. Internetin syntyhistori-
an voi ajoittaa 60–70-luvuille ja monet te-
koälynkin matemaattisista malleista ovat 
peräisin karkeasti samalta ajalta. Kauhis-
telun ja kyllästymisen vaiheet on ehditty 
käydä läpi useampaan kertaan – nykyinen 
keskustelu ei ole uusi ilmiö. 
 
TEOLLISUUDESSA  LUODA AN yhtä aikaa 
uusia innovaatioita ja hyödynnetään ole-
massa olevia. Siinä vaiheessa, kun suuren 

yleisön mielenkiinto on jo 
lakannut ja hypen pahin pö-
ly laskeutunut, elämäämme 
oikeasti mullistavat muu-
tokset saattavat olla käsillä. 
 
TOINEN, pidempi perspek-
tiivi on monelle tuttu kosmi-
nen kalenteri: jos maailman-
kaikkeuden historia puriste-
taan yhteen kalenterivuo-
teen, Linnunratamme syn-
tyi maaliskuussa, maapal-
lo syyskuussa ja ensimmäi-
set monisoluiset joulukuun 
alussa. Tulta on osattu käyt-
tää reilu vartti ja maanvilje-

lys on puolen minuutin ikäinen. Arkhime-
deen fysiikka on tunnettu kuusi sekuntia ja 
renessanssista on kaksi sekuntia. 
 
KESKELLÄ  KRIISIAIKAA  on hyvä katsoa 
eteenpäin, kahdessa perspektiivissä: millai-
sia innovaatioita luovat mielemme ovat par-
haillaan kehittämässä yrityksissä, yliopis-
toissa ja autotalleissa. Ja jos olemme ke-
hittäneet lähes kaiken teknologiamme vii-
meisen muutaman sekunnin aikana, miltä 
maailmankaikkeus näyttää seuraavan mi-
nuutin tai tunnin kuluttua, siis kosmisessa 
mittakaavassa?  

Maailma minuutin kuluttua

Timo Nurmi
Head of Communications 
Posti Group Oyj

Puheenvuoro 04 VISUAL 
COMPONENTS 
Pullonkaulat pois 
tuotannosta

”Integroidun 
kiintestön huolto 
tietää jo etukäteen, 
missä vika on.”

”Automaatio ei  
vie ihmisiltä töitä,  
vaan muuttaa  
työn luonnetta.”

Honeywellin tuotehallintajohtaja  
John Boothroyd

VTT:n johtava tutkija 
Peter Ýlen 

”Haluamme madaltaa 
yritysten kynnystä 
siirtyä automaatioon.”
Flexmill Oy:n toimitusjohtaja  
Martti Kivelä 

G lobaalit kysymykset 
askarruttavat ihmisiä 
maanosasta toiseen. Mi-
ten hillitsemme ilmas-

tonmuutosta ja säästämme energiaa? 
Miten takaamme turvallisen työhön 
paluun koronan jälkeen?

Työympäristöjen turvallisuus 
osui Honeywellin osaamisen yti-
meen, ja yhtiö teetätti tutkimuksen 
työntekijöiden odotuksista. Tulok-
sista kävi ilmi, että yli 75 prosenttia 
etätyöntekijöistä ei koe työpaikalle 
paluuta täysin turvalliseksi.

Honeywellin tuotehallintajohtaja 
John Boothroyd toteaa, että käyttä-
jäkokemuksella on väliä. Yritys toi-
mii rakennusautomaation digitali-
soimisen eturintamassa ja seuraa 
tarkasti erilaisista ympäristöistä – 
liikerakennuksista, yliopistoista, 

Algoritmit ja analytiikka  
ovat ruuvimeisselin si-
jaan kiinteistönhuollon,  
sijoittajan, osakkeen-
omistajan ja käyttäjän  
tulevaisuuden työkalut.

museoista, oopperataloista – saatuja 
käyttäjäkokemuksia. Pandemia on 
synnyttänyt muun muassa tarpeen 
turvata riittävät turvavälit sisätilois-
sa ja ohjata ihmisvirtoja turvallisesti 
paikasta toiseen. Honeywellin rat-
kaisujen avulla tilojen käyttöä voi-
daan seurata rakennuksen turvajär-
jestelmään yhdistettävien anturei-
den ja videokameroiden avulla.

Integroidut rakennukset ovat 
herättäneet enenevää kiinnostus-
ta muun muassa kiinteistöalalla. 
Kiinteistönomistajat haluavat tarjo-
ta asiakkailleen toimistotiloja, joissa 
käyttäjämukavuus on huippuluok-
kaa; sellaisiin työtiloihin on helppo 
houkutella huippuosaajia. 

– Kun työskentelyolot ovat hy-
vät, työskentely on tehokasta. Se 
tuo hyötyjä työnantajalle ja loppu-
peleissä myös tilan vuokraajalle. 

Näköpiirissä suurta kasvua
Liikerakennusten älykkäät toimin-
taympäristöt koostuvat automaa-
tion avulla toisiinsa integroiduista 
talotekniikan toiminnoista. Älyk-
käiden rakennusten määrän odo-
tetaan kasvavan tulevina vuosina, 
sillä hyödyt ovat ilmeiset. Säästöjä 
syntyy ennakoivuudesta. 

Reaaliaikaisesti kertyvän datan 
analysointi ja jalostaminen tekoä-
lyn avulla tarjoaa arvokasta tietoa 

kiinteistönomistajalle, vuokralai-
sille, käyttäjälle sekä sijoittajille. 

– Integroidut rakennukset ovat 
olleet etulyöntiasemassa jo koro-
napandemian aikana, sillä ne ovat 
pystyneet reagoimaan odottamat-
tomaan uhkaan nopeammin kuin 
integroitumattomat. Esimerkiksi il-
manlaadulla on iso merkitys ihmis-
ten hyvinvointiin, tyytyväisyyteen 
ja työskentelyn tehokkuuteen.

Säästöjä ennakoinnilla
Honeywellin Enterprise Performan-
ce Management -järjestelmään poh-

Honeywellin pilvipalvelualusta Forge kytketään kiinteistön olemassa 
olevaan rakennusautomaatioon, jolloin etähallinnasta tulee mahdollista.

jaavan pilvipalvelualusta Forgen 
avulla kiinteistöä voidaan hoitaa 
etätyöpisteestä käsin tai vaikkapa 
oman matkapuhelimen näytöltä.

Forge kerää talotekniikan avain-
tietoja, analysoi dataa ja kertoo hy-
vissä ajoin, missä toiminnoissa on 
huollon tai tarkastuksen paikka, tai 
mikä toiminto on vaarassa rikkou-
tua. Kun ennen huoltohenkilö häly-
tettiin paikalle putkivuodon vuoksi, 
aikaa tuhraantui vuotokohdan löy-
tämiseen. Työ oli tehotonta. Sen si-
jaan integroidun kiinteistön huolto-
henkilö tietää jo etukäteen, missä 

vika on. Työ on tehokasta.
Ennakoiva toiminta näkyy toimi-

joiden tuloksissa viivan alla. Sääs-
töjä karttuu paitsi energiankulutuk-
sesta, myös LVI-kustannuksista ja 
veden- ja sähkönkulutuksesta.  

Älyteknologiaa kirkolle
Suomen evankelisluterilainen kirk-
ko valitsi Honeywellin Iqvision-val-
vontajärjestelmän tehostamaan 
kiinteistöjensä kunnossapitoa. 

– Kirkolla on noin 8 000 kiinteis-
töä, ja mietimme, millaista tietoa 
niistä kerätään ja miten tieto on hal-
littavissa yhdestä paikasta. Olem-
me tien alussa, mutta järjestelmä 
on valmiina Enterprise Performance 
Managementia varten. Forgen myö-
tävaikutuksella voisimme linkittää 
tiedon pilvessä olevaan big dataan, 
kertoo Honeywellin liiketoiminnan 
kehittämispäällikkö Toni Wikberg.

Kirkon kiinteistöjen huolto ja 
kunnossapito on nyt tarkempaa, ja 
Wikberg näkee mahdollisuuksia laa-
jemminkin. Hän uskoo, että suuret 
suomalaiset kiinteistöhuollon yri-
tykset hyötyisivät Forgesta. 

Rakennusteknologian digitalisoi-
tuminen on hidas prosessi, mutta 
älyteknologia on tullut jäädäkseen.

Integroidut toimintaympäristöt hyötyvät reaaliaikaisesta etäseurannasta, joka auttaa hoitamaan ja ylläpitämään kiinteistöjä ennakoivasti. 

Äly on tulevaisuuden työkalu 

teksti helen partti
kuvat honeywell

LISÄTIETOA TUTKIMUKSESTA:  
BUILDINGS.HONEYWELL.COM

CARL ZEISS 
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testaamiseen. Kaikki materiaalivir-
rat käydään läpi ja robottien käyttö 
sisällytetään osaksi suurempaa ko-
konaisuutta, Salminen jatkaa.

Myös visualisoinneista tulee ko-
ko ajan todenmukaisempia. Aiem-
paa tehokkaammat tietokoneet 
mahdollistavat tarkat yksityiskoh-
dat ja mukaansatempaavan virtu-
aalitodellisuuden.

Simulaatio-ohjelmia myös yhdis-
tetään suoraan niihin ohjausjärjes-
telmiin ja laitteisiin, joita tullaan to-

Pullonkaulat pois tuotannosta

A GCO Powerin täytyi laa-
jentaa dieselmootto-
ritehdastaan Nokialla. 
Linnavuoren tehdas val-

mistaa vuodessa noin 30 000 diesel-
moottoria pääasiassa maatalousko-
neissa käytettäväksi. Investoinnis-
ta oli tulossa iso, joten se piti tehdä 
huolella. Ennen kuin yhtäkään uutta 
laitetta tilattiin, AGCO Power päätti 
simuloida suunnitelmansa pääkom-
ponenttien koneistusjärjestelmästä.

Simulointi tarkoitti yritykselle 
laajennussuunnitelman jäljittele-
mistä todenkaltaisesti tietokoneella. 

– AGCO Power kertoi meille suun-
nitelmat eri tuotantovaiheista. Tä-
män jälkeen siirsimme simuloin-
tiohjelmaan tilanteet ja ideat niin, 
että tuotteet, koneet ja varastot tu-

livat huomioiduksi. Tämän perus-
teella pystyttiin esittämään suun-
niteltu toiminta tietokoneella kol-
miulotteisesti. AGCO Power pystyi 
kokeilemaan tehtaan käyttämistä 
ruudulla kuin kyseessä olisi ollut 
tietokonepeli, kertoo johtaja Jouni 
Eronen Jeteconilta.

Peliltä näyttävällä simulaatiolla 
testataan, toimiiko suunnitelmas-
sa kaikki todella toivotusti ja mitä 
yksityiskohtia kannattaisi muuttaa.

– Simuloimme, jotta osaamme 
tehdä oikeita päätöksiä, perustelee 
valmistuspäällikkö Ville Yli-Jama 
AGCO Powerilta.

Prosessia testaamalla nähdään, 
liikkuvatko robotit ja tavarat ongel-
mitta. Jos jokin pullonkaula hidas-
taa toimintaa, se huomataan. Sa-
malla tehtaan suunnittelijoille syn-
tyy ideoita siitä, miten järjestelyjä 
voitaisiin parantaa edelleen.

Simulointinsa seurauksena AGCO 
Power pystyi parantamaan omia 
suunnitelmiaan. Kun jostain löydet-
tiin pullonkauloja esimerkiksi liian 
vähäisten välineiden takia, laitteita 
voitiin lisätä. Vastaavasti suunnitel-
mista poistettiin laitteita, jos niitä si-
muloinnin perustella riitti pienem-
pikin määrä.

– Simuloinnin merkitys kasvaa 
jatkuvasti, sillä tuotekirjot laajene-
vat ja tuotteiden elinkaaret ovat ly-

hyempiä. Yli-Jama lisää.
Simulaatiolla AGCO Power vertaili 

myös sitä, miten eri laitetoimittajien 
ratkaisut soveltuvat tuotantoon.

Simuloinnin suosio kasvaa
Oikeiksi todetut ratkaisut paranta-
vat kilpailukykyä ja näkyvät lopul-
ta viivan alla myönteisesti.

– Yhä useammat yritykset si-
muloivat suunnitelmiaan ennen 
kuin lopullisia päätöksiä investoin-
tien yksityiskohdista tehdään, ker-
too Visual Componentsin myynti-
päällikkö Mikko Salminen.

Yritykset simuloivat aiempaa 
useammin, koska tällöin ne myös 
pääsevät suunnittelemaan nopeam-
min. Samat simulointityökalut so-
veltuvat useisiin kohteisiin kokoon-
panoteollisuudesta ja pakkauslin-
joista robotiikkaan asti. 

– Työkalujamme käytetään yhä 
enemmän kokonaisten prosessien 

AGCO Power hyödynsi tehdassimulaatiota dieselmoottorilinjastonsa laajentamisessa. Se kannatti, sillä alustavien suunnitelmien pullonkaulat saatiin sen avulla karsittua pois.

dellisuudessakin käyttämään. Tä-
mä antaa yhä tarkemman kuvan sii-
tä, mitä tapahtuu, jos suunnitelmat 
toteutetaan. Tästä on merkittävää 
hyötyä etenkin siksi, että järjestel-
mät monimutkaistuvat koko ajan.

– Tämä tarve tulee esiin inves-
tointi- ja muutostilanteiden suun-
nitteluvaiheessa etenkin, kun koh-
de on monimutkainen, siinä on vai-
keasti hahmotettavia kokonaisuuk-
sia tai toteutuksen riskit halutaan 
eliminoida, Eronen sanoo.

Tehdassimulaatio on kuin peli, joka näyttää, miten linjasto toimii.

Moni yritys testaa tehtai-
densa muutossuunnitel-
mat simulaatiossa ennen 
lopullista investointia. 
Tämä auttaa löytämään 
ongelmat ja parannus- 
ratkaisut ajoissa.

teksti visa noronen
kuva eino ansio

“
Simuloimme,  
jotta osaamme 
tehdä oikeita  
päätöksiä.

Automaatio tehostaa työtä ja vapauttaa ihmisen  
yksitoikkoisista ja raskaista työtehtävistä. Automaa-
tion merkitys muuttaa kaikkia toimialoja, luo uusia 
työtehtäviä sekä kasvattaa hyvinvointia.

Automaatio 
tuo suuren 
murroksen

M onesti automaation 
kehityksen olete-
taan alkaneen teolli-
sen vallankumouk- 

sen myötä. Automaation parissa 
pitkään työskennellyt VTT:n joh-
tava tutkija Peter Ylén kuitenkin 
muistuttaa, että automaation juu-
ret ovat yli 2000 vuoden päässä. 
Suomessa automatisoituminen al-
koi jo vuosia sitten kaupungistumi-
sen yhteydessä. 

– Ensin maataloudessa otettiin 
käyttöön automaation mahdolli-
suuksia, jolloin koneet vapautti-
vat työvoimaa tiloilta esimerkiksi 
tuotantolaitoksiin. Teollisuudes-
sa automaatio korvasi ensin vain 
pieniä ja yksinkertaisia työvaiheita. 
Vähitellen automaatiojärjestelmil-
le on alettu siirtää entistä laajem-
pia tehtäväkokonaisuuksia, Ylén 
huomauttaa.

Suomen Automaatioseuran hal-
lituksen jäsenen ja suomalaisen 
suuryritys Valmetin liiketoimin-
tapäällikkö Heli Karailan mukaan 
teollisuusautomaatiolla voidaan 
nykyisin lisätä huomattavasti työn 
tehokkuutta ja tuotteiden laatua, 
mutta myös parantaa tuotantotoi-
minnan vastuullisuutta – automaa-
tio muun muassa mahdollistaa raa-
ka-aineen- ja energiankäytön opti-

moinnin sekä päästöjen tehokkaan 
minimoinnin.

Asiantuntijatyökin muuttuu
Automaatiota on jo otettu käyttöön 
esimerkiksi pankki-, logistiikka- ja 
vähittäiskaupan alalla sekä liiketoi-
minnan johtamisessa ja taloushal-
linnossa. Karaila ja Ylén uskovat, 
että seuraavaksi automaatio tulee 
muuttamaan asiantuntijoiden työ-
tä lääkäreistä lakimiehiin. Kumpi-
kin uskoo automaation helpotta-
van tulevaisuudessa myös tervey-
denhuoltosektorin ja palvelualojen 
orastavaa työvoimapulaa.

– Edessä on suuri murros. Au-
tomaatio ei suinkaan vie ihmisiltä 
työtä vaan muuttaa työn luonnetta. 
Syntyy myös täysin uusia ammatte-
ja. Rutiinitehtäviä automatisoidaan 
koneen tehtäväksi. Ihminen vain 
antaa ohjeita ja valvoo koneiden 
toimintaa. Työaikaa jää luovaan 
työhön, tärkeiden päätösten teke-
miseen ja toisten ihmisten kohtaa-
miseen. Esimerkiksi koronan myö-
tä laajasti käyttöön otettujen etäpa-
laverienkin taustalla on valtavasti 
automaatiota, Ylén selventää.

Tulevaisuuden automaatiorat-
kaisut toimivat huomaamattomasti 
taustalla, eikä niiden käyttö vaadi 
käyttäjältään erityisosaamista. Au-

tomaation mahdollisuuksien ja toi-
minnan ymmärtämisestä yleisellä 
tasolla tulee kuitenkin uusi, entis-
tä yleisempi kansalaistaito. 

– Nykyään jo peruskoulun luo-
killa opetellaan koodauksen perus-
teita. Yleinen ymmärrys tietotur-
vasta ja automaatiosta tulee var-
masti kasvamaan. Prosessien au-
tomaation kehittäminen on kuiten-
kin jatkossakin asiantuntijatyötä, 
Karaila toteaa.

Tietoturvalla valtava rooli
Karaila ja Ylén painottavat, että jo-
kaisen automaatioalan ammattilai-
sen on ymmärrettävä tietoturvaan 
liittyvät keskeiset toimintaperiaat-
teet. Automaatiojärjestelmät on ra-
kennettava torjumaan tehokkaasti 
erilaisia uhkia, vihamielisiä hyök-
käyksiä ja kyberrikollisuutta. Orga-
nisaatioiden IT- ja automaatioam-
mattilaisten ohella johdon on si-
touduttava tietoturvan vahvistami-
seen. Tietoturvaratkaisut on räätä-
löitävä aina organisaatiokohtaisesti 
huomioiden muun muassa organi-
saation prosessit, verkostot ja riskit.

Suomen Automaatioseura ry jul-

kaisee huhtikuussa alan ammatti-
laisille ja opiskelijoille suunnatun 
teoksen Automaation tietoturva 
– kriittisen tuotannon turvaami-
nen. Kirja on jatko-osa seuran jul-
kaisemalle Teollisuusautomaation  
tietoturva -teokselle. Suomenkieli-
sen teoksen ovat rahoittaneet Au-
tomaatiosäätiö ja Huoltovarmuus-
keskus. Kirjan toimituskunnas-
sa ovat toimineet aktiivisesti Pasi 
Ahonen Kyberhallinta Pasi Ahonen 
Oy:stä, Markku Tyynelä Valmetilta 
sekä Jari Seppälä Tampereen yli- 
opistolta.

– Kirja on suunnattu erityisesti 
energia-, vesi-, sote-, elintarvike-, 
kemia-, lääke- ja metsäalojen au-

VTT:n johtava tutkija Peter Ylén Automaatiosäätiöstä ja Suomen Automaatioseuran hallituksen jäsen, 
Valmetin liiketoimintapäällikkö Heli Karaila näkevät automaation valtavan potentiaalin.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva joona raevuori

“
Automaatio ei  
vie ihmisiltä töitä  
vaan muuttaa 
työn luonnetta  
tulevaisuudessa.

tomaation tietoturvan tarpeisiin, 
mutta teosta voidaan hyödyntää 
myös muilla toimialoilla. Kirjoitta-
miseen on osallistunut yli 30 tieto-
turva-alan asiantuntijaa. Jatkossa 
kirjaan toteutetaan lisämateriaalia, 
joka julkaistaan Automaatioseuran 
sivuilla, kirjahankkeen projektipääl-
likkönä toiminut Karaila kertoo.

Suomen Automaatioseura ry:n 
tarkoituksena on edistää automaa-
tiotekniikan teorian ja sovellusten 
kehittämistä sekä erilaisten koke-
musten jakamista jäsenten sekä au-
tomaation käyttäjien kesken.

Seuran toiminta kattaa koko-
naisvaltaisesti automaatioalan tut-
kimuksen, suunnittelun, valmistuk-
sen, markkinoinnin, käytön ja kun-
nossapidon osa-alueet. Seura tar-
joaa jäsenilleen ainutlaatuisen ke-
hitys- ja vuorovaikutusympäristön. 

Keväällä 2021 ilmestyvästä uu-
desta kirjasta Automaation tietotur-
va – kriittisen tuotannon turvaami-
nen löytyy lisätietoa Suomen Auto-
maatioseuran verkkosivuilta.

Suomen Automaatioseura ry
n Järjestää muun muassa  
automaatioalan tapahtumia, 
kongresseja, messuja, semi-
naareja ja webinaareja. 

n Julkaisee alan kirjallisuutta 
ja on mukana julkaisemassa 
Automaatioväylä-ammatti-
lehteä.

n Automaatiosäätiö tukee 
alan tieteellistä ja koulutus-
toimintaa erilaisin stipendein 
ja palkinnoin.

n Suomen Automaatio-
seura on vuonna 1953 pe-
rustettu teknistieteellinen 
järjestö.

n  Tavoitteena edistää laaja- 
alaisesti automaatioteknii-
kan teorian ja sovellusten 
kehittämistä.

n Tukee alan ammattilaisia, 
opiskelijoita, yritysten sekä 
yhteisöjen kehittymistä ja 
verkostoitumista.

AUTOMAATIOSEURA.FI/AUTOMAATION- 
TIETOTURVA
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Simuloinnilla on mahdollista 
saavuttaa merkittäviä säästöjä

Semantumin Jouni Savolainen ja ABB:n projektipäällikkö Antti Lukkari suunnittelevat paremmin opti-
moituja ja tehokkaampia teollisuuslaitoksia prosessisimulaatioiden avulla. 

I nnovaatioilla on nyt kysyn-
tää teollisuuden prosessien 
tehostamisessa. Globaali tek-
nologiayritys ABB ja kotimai-

nen simulaatioihin erikoistunut oh-
jelmistotalo Semantum lähestyivät 
asiaa uudesta kulmasta Metsä Bo-
ardin Simpeleen kartonkitehtaal-
la. Ennestäänkin kilpailukykyi-
sen tehtaan pumppausprosessista 
löytyi potentiaalia yli 30 prosentin 
säästöihin energiankulutuksessa.

Semantum ja ABB kehittivät yh-
dessä menetelmän laitevalintojen 

tekemiseksi elinkaarikustannusten 
kannalta optimaalisella tavalla. Dy-
naaminen prosessisimulointi teh-
tiin pilvessä, ja laitevalinnat pump-
pu-, moottori- ja taajuusmuuttaja-
tuotteille tuotettiin yhteissimulaa-
tiolla erilaisia käyttöskenaarioita 
vertaillen.

– Dynaamista prosessisimuloin-
tia on käytetty jo ainakin 40 vuot-
ta, mutta uusi asia tässä on se, että 
mallinsimme koko toiminta-alueen 
ja pystyimme yhteissimuloinnilla 
tarkastelemaan eri laitteiden valin-

nat samanaikaisesti. Näin prosessi 
pystyttiin optimoimaan kokonai-
suutena, kertoo ohjelmistotalo Se-
mantumin hallituksen puheenjoh-
taja Tommi Karhela.

Mitoitus kerralla kuntoon
Semantumin ja ABB:n hankkeessa 
on keskitytty nesteiden pumppauk-
sen mallintamiseen teollisessa pro-
sessissa. Collaborative Digital Twin 
-menetelmällä voidaan suunnitel-
la ja mitoittaa järjestelmiä yhdessä 
kaikkien laitetoimittajien kanssa. 

– Lähdimme Semantumin kans-
sa haastamaan perinteistä mallia, 
jossa kaikki laitteet mitoitetaan 
erikseen. Vertailemalla prosessin 
dynaamisia simulaatioita saamme 
systeemistä pois ylimääräiset riski-
marginaalit, kertoo projektijohtaja 
Antti Lukkari ABB:ltä. 

– Simulointi on ennen kaikkea 
päätöksenteon työkalu. Tarve pa-
remmalle päätöksenteolle kasvaa, 
ja dynaaminen simulaatio on no-
pea sekä kustannustehokas mene-
telmä tuottaa tietoa hankintapää-
tösten pohjaksi. Digital Twin on 
eräänlainen tehokas loppuhionta, 
jossa optimoidaan prosessista vii-
meisetkin löysät pois. Se voisi hy-
vin olla osa jokaista päätöksente-
koprosessia, Karhela lisää.

Hillitsevä ilmastovaikutus
ABB:n ja Semantumin kehittämäl-
le uudelle yhteissimulaatiomallille 
on globaalit markkinat. Motiva ar-
vioi tuoreessa tutkimuksessaan, et-
tä teollisuusalan pumppausjärjes-
telmät muodostavat peräti 20 pro-
sentin osuuden koko maailman 
sähkönkäytöstä. Motivan arviois-
sa näissä järjestelmissä piilee jopa 
30 prosentin tehostamispotentiaali. 

Rahaksi ja hiilidioksidiksi muun-
nettuna kyseisessä Motivan arvi-
ossa mainitut prosenttimäärät tar-
koittavat huikeaa 160 miljardia eu-
roa ja 550 gigatonnia maailmanlaa-
juisesti. Laskelman määrät vastaa-
vat Suomen valtion budjettia 2,5 
vuoden ajalta ja 45 000-kertaises-

ti koko Suomen kotimaanliikenteen 
vuosipäästöjä. 

Teollisuusalalla vanhentuneiden 
laitteiden uusiminen voisi vähen-
tää maailman hiilidioksidipäästö-
jä jopa 1,5 prosenttia. Tavoitteen 
saavuttamisessa ja kohteiden pri-
orisoinnissa dynaaminen simulaa-
tio on tehokas apukeino.

Vähäpäästöisyydellä voittaa
Yksittäisen teollisuuslaitoksen nä-
kökulmasta kilpailukyvyn kohenta-
minen energiatehokkuutta paran-
tamalla ja hiilijalanjälkeä pienen-
tämällä on merkittävä asia, sillä 
tänä päivänä teollisuusalan osta-
jat kiinnittävät alihankkijoidensa 
hiilipäästöihin jatkuvasti enem-
män huomiota. Myös sijoittajat 
ovat aktivoituneet asian suhteen, 
ja sen vuoksi sellaiset teollisuusyri-
tykset, joilla on parhaat strategiat 
hiilidioksidin vähentämiseen löy-
tävät pääomaa markkinoilta mui-
ta toimijoita helpommin ja edulli-
sempaan hintaan.

Lisäksi dynaamisesta simulaa-
tiosta saadaan kestävä, elinkaari-
kustannukset huomioiva työkalu 
yrityksen laitehankinnoista vastaa-
vien päättäjien käyttöön. 

– Digital Twin on skaalautuva 
ja yrityksille suhteellisen vaivaton 
tapa optimoida hankinnat, toteaa 
Lukkari. 

Yhteinen kehityshanke antaa 
jalansijaa maailmanmarkkinoille. 
ABB voi tarjota simulaatiota omal-
le asiakaskunnalleen osana koko-
naispalvelua, ja Semantum pystyy 
toteuttamaan simulaatioon vaa-
dittavat ohjelmat sekä asiantun-
tijapalvelut. Digital Twin soveltuu 
esimerkiksi energiateollisuuden, 
kemianlaitosten, paperi- ja sellu-
tehtaiden, ja metallinjalostuslai-
tosten käyttöön. 

Metsä Boardin Simpeleen kar-
tonkitehtaan pilotti on nyt vaihees-
sa, jossa laitehankintapäätökset on 
tehty ja simulaation tulosten toteu-
tumista voidaan alkaa seurata ai-
dossa prosessissa.

Ilmastonmuutos vaatii  
teollisuudelta panostusta 
energiatehokkuuteen.  
ABB:n ja Semantumin 
hankkeessa lymyää iso 
säästöpotentiaali niin 
energiatehokkuudessa 
kuin rahassakin mitaten.

teksti mika niiniranta 
kuva patrik pesonen

Mittavin säästöpotentiaali 
piilee teollisuuden pumpuissa

n Modernien laitteiden 
energiatehokkuudessa ja 
elinkaarikustannuksissa 
päästään jopa kymmenien 
prosenttien säästöihin.

n ABB:n ja Semantumin  
yhdessä kehittämä, moderni  
simulaatiopohjainen lähes-
tymistapa mahdollistaa lai-
toksen kokonaisoptimoinnin 
järkevällä tavalla.

n Teollisuusalan ehkäpä 
suurin säästöpotentiaali  
piilee vanhentuneissa ja 
ylimitoitetuissa teollisen 
pumppaamisen laitteissa. 

n Motivan arvioon perus-
tuvan laskelman mukaan 
potentiaalia on peräti 160 
miljardin euron ja 550 hiili-
dioksidigigatonnin säästöi-
hin vuosittain.

Hiontatyön automatisointi on Suomessa vielä vähäistä. Flexmill haluaa auttaa kotimaisia yrityksiä kohti 
tehokkaampaa ja turvallisempaa pintojen viimeistelytyötä robotisaatio- ja automaatio-osaamisellaan.

Rankka, pölyinen ja työterveyttä vaarantava hionta-
työ on mahdollista hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti 
tietokoneen ruudulta. Flexmill tarjoaa automaatio- 
ratkaisuja pinnan huolelliseen viimeistelyyn. 

teksti ritva-liisa sannemann  kuva flexmill

V almistava teollisuus on 
jo ryhtynyt automati-
soimaan hitsausta, leik-
kausta ja kappaleenkä-

sittelyä, mutta kynnys pinnan vii-
meistelyn robotisoimiseksi on vielä 
korkea, vaikka useat yritykset ovat 
kohdanneet vaikeuksia löytää am-
mattitaitoista työvoimaa alalle.

– Me olemme kehittäneet erilais-
ten pintojen viimeistelyyn ratkaisu-
ja, jotka soveltuvat myös piensarja-
tuotantoon. Ratkaisut räätälöidään 
yrityksen tarpeisiin parhaan mah-
dollisen käyttöasteen saavuttami-
seksi, kertoo Flexmill Oy:n myynti-
päällikkö Olli-Pekka Holamo. 

Yritys on toimittanut reilun kym-
menen vuoden ajan järjestelmiä len-
tokoneiden suihkuturbiinimootto-
reiden siipien hiontaan. Viime ai-
koina yritys on suunnannut kehi-
tystyön pienten ja keskisuurten 
yritysten automaatioratkaisuihin. 

– Meillä on hiontatyön prosessi 

Hiontatyö siirtyy 
näytön taakse

hallussa ja useita lähestymistapoja, 
joilla robotti ohjelmoidaan luomaan 
uusia työstöratoja, Holamo toteaa.

Koekäyttö ennen ostamista
Yritykset voivat tuoda eri kokoisia 
ja mallisia kappaleita testattavak-
si Flexmillin halliin Nurmijärvelle. 
Materiaali voi olla metallia, puu-
ta, komposiittia, muovia tai poslii-
nia. Tuotantosolussa tehtävä koea-
jo osoittaa, soveltuuko automaatio 
tuotteelle.

– Haluamme madaltaa yritysten 
kynnystä, jotta mahdollisimman 
moni rohkenisi siirtyä automaa-
tioon, kertoo Flexmill Oy:n toimi-
tusjohtaja Martti Kivelä.

Pelkästä testauksesta ei välttä-
mättä veloiteta mitään. Valmiiden 
järjestelmien toimittamisesta las-
kutetaan aina sopimuksen mukaan. 

Flexmillin järjestelmät koostu-
vat tuotantosoluista ja käyttöliit-
tymistä, jotka soveltuvat useille 

teollisuuden aloille, kuten hitsaa-
ville, koneistaville ja komposiitte-
ja käyttäville yrityksille sekä puun-
jalostusteollisuuteen. 

Flexmillillä on kyky ratkaista 
pinnan viimeistelyyn liittyvät on-
gelmat. Yritys suunnittelee itse pro-
sessityökalut ja myös omistaa nii-
den patentit. Vastaava osaaminen 
on toimialalla harvinaista.

Parempaa tehoa ja laatua
Kansainväliset standardit asettavat 
hionnalle entistä tiukempia vaati-

muksia, jotka automatisoitu proses-
si pystyy täyttämään. 

– Tarjoamme yrityksille lisää tuo-
tantokapasiteettia ja työntekijöille 
työnkuvan muutosta sekä ammat-
titaidon digitalisoitumista, Holamo 
huomauttaa.

Kun pinnan viimeistelyä ohja-
taan tietokoneen ruudulta näppä-
rän käyttöjärjestelmän kautta, työn-
tekijän tehtäväksi jää ainoastaan 
hipaista kosketusnäyttöä ja valvoa 
prosessia. Flexmill huolehtii työn-
tekijöiden koulutuksesta.

Järjestelmä maksaa itsensä takai-
sin muutamassa vuodessa tuotan-
non ja tuottavuuden kasvun myö-
tä. Kivelän ja Holamon mielestä ko-
timaisten tuotteiden kilpailukykyä 
ja jalostusastetta pitää kasvattaa, sil-
lä Suomi on robottitiheydessä vas-
ta sijalla 21.

– Jos yritys haluaa kasvaa, sen pi-
tää uskaltaa tehdä investointeja. Ka-
pasiteettia nostamalla yritys kartut-
taa asiakasmääriä, alihankintaket-
jujen työtä ja samalla työllisyyttä, 
Kivelä ja Holamo tähdentävät.
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