
   

 

KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA 

IOT:N KEHITTYMISEN AIHEUTTAMAT VAATIMUKSET KONEILLE JA    

ANTUREILLE 

Janne Saukkoriipi 

KANDIDAATINTYÖ 

2017 

Ohjaaja(t): Toni Liedes 

 



 

TIIVISTELMÄ 

IoT:n kehittymisen aiheuttamat vaatimukset koneille ja antureille 

Janne Saukkoriipi 

Oulun yliopisto, Konetekniikan koulutusohjelma 

Kandidaatintyö 2017, 26 s.  

Työn ohjaaja(t): Toni Liedes 

 

Tämän työn tavoitteena on kertoa lukijalle esineiden internetin kehittymisestä sekä sen 

aiheuttamista vaatimuksista koneille ja antureille.  Työssä tutustutaan yleisesti esineiden 

internetiin kertomalla lyhyesti sen historiasta, toiminnasta sekä kehityksestä. Lukijalle 

kerrotaan yleisimmistä antureista, niiden toimintaperiaatteista, kehityksen suunnista sekä 

merkityksestä esineiden internetille. Työssä pyritään esimerkkien avulla selvittämään 

lukijalle, mitä internetin lisääminen koneisiin ja antureihin tarkoittaa sekä millaisia 

visioita se mahdollistaa. Työn lähteinä käytetään pääasiassa alan tuoreimpia tutkimuksia 

sekä eri palveluiden tarjoajien tarjoamaa tietoa.  

 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että esineiden internetin hyödyntämisen keinoja 

on lähes rajattomasti. Parhaimman hyödyn esineiden internetistä saa kuitenkin 

huomioimalla sen tuomat mahdollisuudet jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Tällä tavoin 

voidaan välttää turhia kustannuksia sekä parantaa esineiden internetin tuomia hyötyjä 

merkittävästi.   
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This thesis aims to tell to its reader about the requirements for the machines and sensors 

set up by the development of the Internet of Things. It shortly explains the basic 

principles, the history and the advancements of the Internet of Things. The reader will be 

told about the basic functions of the sensors, the development sensors have taken and 

what meaning it has had on the Internet of Things. Examples are used to show what kind 

of affect does the Internet of Things have on machines and sensors and what kind of 

visions it enables. Mainly used references are the newest industry research available and 

information offered by various service providers. 

As conclusion of this thesis it can be determined that there is nearly an endless amount of 

possibilities to utilize the Internet of Things. The best outcome is accomplished by paying 

attention to those possibilities early in the designing process. This way the benefits of the 

Internet of Things can be improved substantially.  
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1 JOHDANTO 

Alkujaan tekniikan kehittyminen on ollut erittäin hidasta, johtuen yksinkertaisesti tiedon 

levittämisen vaikeudesta. Tieto ei yksinkertaisesti säilynyt sukupolvelta toiselle, jonka 

takia uudet sukupolvet joutuivat aloittamaan ikään kuin alusta. Kirjapainotaito teki 

kuitenkin tiedon levittämisestä helppoa, halpaa ja nopeaa. Siksi se onkin monesti nimetty 

yhdeksi maailman tärkeimmistä keksinnöistä. (Wikipedia 2017b) 

Ensimmäinen teollinen vallankumous toi höyrykoneet, jotka toimivat tehtaiden tai 

koneiden voimanlähteinä, jonka myötä tuli muun muassa uudenlaisia vetureita ja laivoja, 

jotka mullistivat matkanteon. Toisen teollisen vallankumouksen suurimmat keksinnöt 

olivat sähkö- ja polttomoottori, jotka loivat pohjan esimerkiksi sähköenergian 

tuotannolle, autoille, lentokoneille ja puhelimille. Kolmas teollisuuden vallankumous tuli 

1900-luvun puolivälin jälkeen mikropiirin keksimisen myötä, joka mahdollisti 

tietokoneiden kehittymisen. (Wikipedia 2017b) 

Nyt esineiden internet on kuitenkin mahdollisesti se seuraava teollinen vallankumous. 

Sen on mahdollistanut anturitekniikan kehittyminen sekä tietoverkkojen leviäminen ja 

nopeutuminen. Laitteet ja esineet pystyvät kommunikoimaan keskenään ja toimimaan 

siten ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa. Tämä tuo valtavasti mahdollisuuksia, mutta myös 

haasteita eri anturien ja koneiden suunnittelijoille. Antureilta vaaditaan muun muassa 

pienempää kokoa sekä tehokkaampaa laskentakykyä. Toisaalla vanhoja koneita pyritään 

koko ajan nykyaikaistamaan ja uusia suunnitellaan älyominaisuuksia tukeviksi ja 

hyödyntäviksi.  

Tässä työssä tutustutaan aluksi yleisesti esineiden internetin perusteisiin, sekä siinä 

esiintyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Sen jälkeen kerrotaan yleisesti antureiden 

toiminnasta, ominaisuuksista sekä anturitekniikan kehityksestä. Neljännessä luvussa 

kerrotaan, kuinka älyominaisuudet voidaan huomioida koneensuunnittelun näkökulmasta 

sekä mainitaan muutamia visioita tulevaisuuden koneista. Työn tavoitteena on luoda 

lukijalle yleiskäsitys esineiden internetistä ja siihen liittyvistä eri kehityksen suunnista. 

Työn aiheen valintaan vaikutti allekirjoittaneen kiinnostus esineiden internetin ja 

koneensuunnittelun yhdistämisestä käytännön tasolla.  
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2 ESINEIDEN INTERNET 

Esineiden internetillä (engl. Internet of Things, lyhyemmin IoT) tarkoitetaan internet-

verkon laajentumista esineisiin, joita voidaan mitata ja ohjata internetverkon yli. (Li S et 

al 2015).  

2.1 Yleisesti esineiden internetistä 

Esineiden internet (IoT) on ollut olemassa terminä jo pitkään. Ensimmäisenä kerran 

englannin kielistä termiä ehdotti Kevin Ashton vuonna 1999 (Li S et al 2015). Esineiden 

internetissä erilaiset laitteet pystyvät aistimaan ympäristön fyysisiä tapahtumia ja 

kommunikoimaan muiden laitteiden tai ihmisten kanssa. Koko konsepti perustuu useiden 

eri antureiden tuottaman informaation analysoimiseen ja hyödyntämiseen eri prosessien 

automatisoinnissa tai palveluiden kehittämisessä. Älykäs esine tuottaa tietoa, jonka se 

siirtää joko langattomasti tai langallisesti mikroprosessorille, joka lähettää tiedon 

internetin pilvipalveluun. Pilvipalvelu analysoi jaetun tiedon ja jakaa sen muille sitä 

tarvitseville käyttäjille. Kyseinen toimintaketju (Kuva 1) toimii myös vastakkaiseen 

suuntaan, jolloin ihminen antaa käskyn internetin kautta laitteelle, joka esimerkiksi 

toimilaitteiden avulla vaikuttaa laitteen ympäristöön halutulla tavalla. Esineiden 

internetin pääpaino on nimenomaan tuotetussa datassa ja sen jakamisessa, eikä kahden 

eri pisteen välisessä kommunikoinnissa. Esimerkiksi kodissa voi toimia useita eri 

älylaitteita. Jokainen kodinkone voidaan kytkeä internetiin, jonka kautta niitä voidaan 

käyttää tai niiden käyttöä voidaan valvoa. Mahdollisia sovellutuksia älypuhelimelle olisi 

esimerkiksi kahvinkeittimen päälle kytkeminen, pesukoneen jäljellä olevan toiminta-ajan 

tarkastaminen, tavaroiden jäljittäminen tai säästää energiaa kytkemällä tarpeettomat 

valaistukset pois päältä. (Li S et al 2015; Quva 2017). 
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Kuva 1. Esineiden internetin lohkokaavio. (mukaillen Quva 2017) 

Nykyään esineiden internet voidaan jakaa kolmeen eri osaan tarkentamaan 

käyttökohdetta, vaikkakin eri termejä saatetaan edelleen käyttää rinnakkain.  Yleisimmät 

termit ovat esineiden internet, teollinen internet ja tavaroiden internet (Kuva 2). Esineiden 

internetin termiä käytetään myös yleisesti puhuttaessa IoT:sta. Sen määritelmä käsittää 

myös älykkäät laitteet, jotka kommunikoivat internet-verkon kautta keskenään tai 

pilvipalvelun kanssa. Teollisella internetillä tarkoitetaan yleisesti yrityksen toiminnan 

tehostamista, joka voi tarkoittaa älykkäitä laitteita, jotka antureidensa avulla välittävät 

tietoa laitteen tai koneen tilasta sekä ympäristön olosuhteista. Tarkoituksena on yrityksen 

toiminnan tietyn osa-alueen tehostaminen tai vaikka laadun parantaminen. Tavaroiden 

internetissä yksittäisillä tavaroilla on oma identiteettinsä, muttei muita älykkäitä 

ominaisuuksia. Tällä tavalla yksilöllisen tunnisteen omaavasta tavarasta, esimerkiksi 

kirjasta, voidaan hankkia helposti tarvittavaa lisätietoa. (Quva 2017). 
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Kuva 2. IoT:n termien jaottelu. (Quva 2017) 

2.2 Esineiden internetin vaatimukset ja haasteet 

Esineiden internetissä esineen on pystyttävä kolmeen asiaan ollakseen älykäs: sen pitää 

tunnistaa itsensä, sen täytyy pystyä kommunikoimaan sekä vuorovaikuttamaan muiden 

esineiden kanssa. Näiden vaatimusten täyttymiseksi täytyy esineellä olla tiettyjä 

ominaisuuksia.  Jotta esine pystyisi tunnistamaan itsensä, sillä pitää olla esinekohtainen 

tunnus ja nimi. Nimi kertoo ihmiselle laitteen kuvauksen ja tunnus on koneiden 

luettavissa oleva sarja, jota koneet käytettävät kommunikointiin. Kommunikointikyky 

tarkoittaa kykyä tulla löydetyksi, viestien vastaanottamista sekä niihin vastaamista. Tähän 

esine tarvitsee omaa laskentakykyä, jotta se pystyy tunnistamaan viestin lähettäjän ja 

toimimaan sen edellyttämällä tavalla. Vuorovaikutuskyky edellyttää joko kykyä aistia 

fyysinen tapahtuma anturin avulla tai tuottaa fyysinen tapahtuma toimilaitteella. 

(Miorandi et al 2012). 

Esineiden internetin perustana toimivat siis erilaiset anturit, jotka hankkivat informaatiota 

eri fyysisistä tapahtumista. Tästä johtuen antureiden teknologian kehittyminen on 
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suuressa roolissa. Antureiden teknologiasta sekä niihin liittyvistä haasteista lisää 

seuraavassa osiossa.  

Kun anturi on tuottanut tietoa, seuraavaksi se pitää saada siirrettyä mikroprosessorin 

kautta internetiin. Tästä johtuen langattomien internetyhteyksien paraneminen on 

luonnollisesti tärkeä tekijä IoT:n kasvun kannalta. Nykyiset internetnopeudet ovat jo 

riittävän nopeita, mutta suurin haaste liittyy tarvittavaan kaistanleveyteen. Kansainvälisen 

yrityksen Gartnerin arvioiden mukaan vuonna 2016 internetiin on yhdistetty yli 6 

miljardia laitetta. 2020 internetiin kytkettyjen laitteiden määrä ylittäisi jo 20 miljardia 

laitetta (Gartner 2015). Tarvitaan huomattavan suurta kaistanleveyttä, jotta kaikkien 

laitteiden tuottama tieto saataisiin siirrettyä ilman merkittävää viivettä. Tuleva 5G-verkko 

tulee täyttämään tämän vaatimuksen. 4G:hen verrattuna 5G-verkko tulee olemaan 

nopeampi, sekä erityisesti paljon suuremman kaistanleveyden omaava. (Gartner 2015; 

Osseiran et al 2014) 

Kun älyesineiden määrä kasvaa, järjestelmien suurena haasteena on kaiken ennalta-

arvattomuus. Koska maailma on hyvin dynaaminen, esineet voivat liikkua ihmisten 

mukana muodostaen uusia yhteyksiä täysin ennalta-arvaamattomasti, täytyy laitteisiin 

sisällyttää itsehallintaa sekä autonomisia ominaisuuksia. Pienemmässä mittakaavassa 

voitaisiin simuloida tilanteita tuomalla eri esineitä eri tilanteihin, mutta IoT:n valtavassa 

mittakaavassa on loputon määrä eri yhdistelmiä. Näin ollen älylaitteiden täytyy pystyä 

toimivaan itsenäisesti, mutta toisaalta taas liian paljon itsehallintaa voi johtaa siihen, ettei 

laite toimikaan enää halutulla lailla. (Miorandi et al 2012). 

Esille on myös noussut kysymys siitä, että kenelle IoT:n tuottama valtava määrä dataa 

kuuluu. Onko data laitteita tuottavan yrityksen käytettävissä ja hyödynnettävissä 

esimerkiksi tuotteen kehityksessä vai kuuluuko data varsinaiselle käyttäjälle? Data 

itsessään voi olla hyvinkin arvokasta. Esimerkiksi eri työkoneista voidaan kerätä valtava 

määrä tietoa eri osien rasituksista, käyttölämpötiloista sekä käyttötavasta. Näitä tietoja 

koneen valmistaja voisi hyödyntää esimerkiksi parempien öljyjen valinnassa, akselien 

paremmassa mitoituksessa ja koneiden tehojen optimoinnissa käyttökohteen mukaan. 

Valmistajat pystyvät suorittamaan testiajoja eri tilanteissa itsekin, mutta suuren yrityksen 

eri asiakkaiden käyttötarkoitukset sekä käyttöympäristöt ovat usein niin monipuolisia, 
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ettei kaikkea voida testata. Datalla on siis selvästi arvoa, mutta kenelle se kuuluu? Tieto 

on saatavilla internetin välityksellä reaaliajassa asiakkaalle, mutta haluaako asiakas antaa 

tietoja valmistajalle, vaikka se voisi edes auttaa tehokkaampien koneiden tuloa 

markkinoille? Näihin kysymyksiin tarvitaan tulevaisuudessa vastaukset. Tämä takia 

IoT:n ehkä suurimpana haasteena tulevatkin olemaan erilaiset moraaliset kysymykset, 

jotka liittyvät käyttäjän yksityisyyteen ja tietoturvaan. Tässä työssä sivuutetaan IoT:n 

tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset.  

2.3 IoT:n sovellutuksia 

Esineiden internetin tuomat mahdollisuudet tulevat mullistamaan joka päiväisen 

elämämme. Älykodit tekevät vauhdilla tuloaan ja nyt jo kehitellään mahdollisia 

älykaupunkeja sekä älytehtaita. Älykodeissa kaikki kodinkoneet, ilmastointi, valaistukset 

ja pienkoneista lähtien on yhdistetty kodin verkkoon, ja siten ohjattavissa älypuhelimella. 

Mahdollisuuksien määrä näkyy hyvin kuvasta 3. Suomessakin on kasvava määrä 

yrityksiä, jotka myyvät tuotepaketteinaan älykotiin tarvittavia laitteita. Palveluja tarjoavia 

yrityksiä ovat esimerkiksi Somfy, Cozify ja Lounea Älykoti. Näistä esimerkiksi Somfy 

myy lukuisia eri tunnistimia sekä tarjoaa käyttöliittymän, jonka avulla näitä tunnistimia 

voidaan ohjata tai lukea esimerkiksi älypuhelimella. Somfyn tuotevalikoimaan kuuluu 

esimerkiksi moottoriohjauksen asentaminen sälekaihtimiin, autotallin oveen, pihan 

portteihin ja markiiseihin. Markiisin tuotepakettiin kuuluu myös useita antureita, jotka 

tarkkailevat esimerkiksi tuulen voimakkuutta sekä auringon valoa. Ohjausyksikkö avaa 

markiisin automaattisesti aurinkoisena päivänä tai vaihtoehtoisesti sulkee markiisin 

oikein tuulisena päivänä. (Somfy 2017)  
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Kuva 3. Älykotiin mahdollisesti kuuluvia laitteita. (Michael L. 2016) 

Kuluttajien lisäksi yrityksille on tarjolla erilaisia keinoja hyödyntää IoT:n tuomia 

mahdollisuuksia. Yritykset investoivat teollisen internetiin, koska se tuo kilpailuetua 

muihin verrattuna ja sen avulla yritysten voitto-osuudet kasvavat. Tuotteiden 

ominaisuuksien parantamisen lisäksi, sen avulla voidaan säästää huomattavasti energian 

tarpeessa, ennakoida mahdollisia konerikkoja jolloin niihin voidaan varautua aiemmin ja 

varmistaa tuotteen laatu. Energian säästökeinoja ovat esimerkiksi yksinkertainen 

älyvalaistus, joka sammuu tai säätää valon kirkkautta tarpeen mukaan. Tuotteiden laadun 

varmistaminen on merkittävää esimerkiksi pitkiä matkoja kulkevien rahtilaivojen 

tapauksissa. Kuljetuksen mukaan sijoitetaan muutama anturi tarkkailemaan lämpötilaa, 

kosteutta ja niiden vaihteluja. Näillä voidaan varmistaa, ettei esimerkiksi lääkkeet tai 

hedelmät joudu sellaisiin olosuhteisiin, jonka jälkeen niiden laatu heikentyisi. (BBC 

2015) 
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3 ANTUROINTI 

Anturointi on olennainen osa IoT:ta, koska ilman antureita järjestelmät olisivat täysin 

irrallaan reaalimaailmasta. Anturit toimivat järjestelmien aisteina, jotka kertovat mitä 

ympäristössä tapahtuu. Anturi lähettää signaalin ohjausyksikölle, joka tarvittaessa 

muuntaa signaalin analogisesta digitaaliseksi ja siirtää tiedon mikroprosessorille. 

Mikroprosessori jakaa tiedon internetin kautta muille laitteille ja tekee tarvittavia 

toimenpiteitä eri toimilaitteiden avulla. (Wikipedia 2017a) 

3.1 Anturit 

Anturit jaotellaan usein niiden mittaussuureen mukaisesti. Kaikilla antureilla mitataan 

jotain fysikaalista suuretta. Käytetyimpiä antureita IoT:ssa ovat esimerkiksi paine-anturi, 

lämpötila-anturi, paikka-anturi, nopeus-anturi, kiihtyvyys-anturi ja voima-anturi 

(Wikipedia 2017a). Paine-anturia voitaisiin esimerkiksi käyttää ilmaisemaan, onko jokin 

tuoli käytössä sillä hetkellä. Käyttöpaikkana voisi olla esimerkiksi yliopiston kirjasto, 

jonka vapaiden opiskelupaikkojen määrän voisi tarkistaa internetistä reaaliajassa. 

Lämpötila-anturia käyttää jokainen kotonaan sisälämpötilan tarkkailuun, mutta monet 

yritykset kauppaavat tuotepaketteja esimerkiksi talvimökille (Finlandia Automation 

2017). Näihin tuotepaketteihin kuuluu antureiden lisäksi internetpalvelu, jonka avulla 

mökin lämpötilaa voi muuttaa etäältä. Tällä tavoin mökin ollessa tyhjillään, lämpötila 

voidaan pitää minimissä lämmityskustannusten laskemiseksi ja nostaa lämpötila 

mieluisaksi jo ennen mökille saapumista. Nopeus- ja kiihtyvyysanturia käytetään 

aistimaan esineen liikettä ja monet logistiikkayritykset käyttävät näitä kertomaan 

kuorma-autojensa ajonopeuksia. Voima-anturina voi toimia esimerkiksi venymäliuska-

anturi, jonka avulla voidaan mitata siirtymiä ja rasituksia eri kohdissa koneita ja 

teollisuudessa niitä käytetään hyvin paljon erinäisten koneiden kulutusrasitusten 

mittaamiseen. Teollisuudessa on käytössä myös valtavasti eri prosesseja varten tehtyjä 

antureita, joita tavallinen kuluttaja ei tarvitse. (Wikipedia 2017a) 

Tekniikan kehittymisen mukana on pyritty tekemään useaa eri suuretta mittaavia antureita 

tehokkuuden parantamiseksi sekä tilan säästämiseksi. Esimerkiksi liiketunnistimet 
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yleisimmin hyödyntävät passiivista infrapunatunnistinta (lyhennettynä PIR), jossa anturi 

mittaa infrapunasäteilyä ja liikettä. Kuvassa 4 esiintyvä anturi tunnistaa infrapunasäteilyn 

voimakkuuden vaihtelut, jotka johtuvat lämmönlähteen liikkeestä valvonta-alueella. 

Kyseinen anturi maksaa noin kuusi euroa, on kooltaan noin kahden euron kolikon 

kokoinen ja on suunnattu erityisesti kuluttajille. (Wikipedia 2015; Ihmevekotin 2017) 

 

Kuva 4. Säädettävä PIR-liiketunnistin HC-SR501 –anturi. (Ihmevekotin 2017) 

3.2 Langaton ja langallinen anturointi 

Tiedonsiirto voidaan jakaa kahteen kategoriaan, langalliseen ja langattomaan 

tiedonsiirtoon. Langallisessa anturissa tieto kulkee johtoa pitkin mikroprosessorille. 

Useimmiten myös anturin vaatima käyttövirta tuodaan samaa johtoa pitkin anturille 

koneen akulta. Ennen tekniikan kehittymistä, langallinen anturointi oli ainoa ratkaisu, 

koska langattomat tiedonsiirtokeinot olivat liian heikkoja ja akkujen koot liian suuria. 

Nykyään langattomalla tiedonsiirrolla anturi voidaan asettaa paikkoihin, joihin johdon 

vieminen olisi vaikeaa tai esimerkiksi ympäristön olosuhteiden takia johdon käyttäminen 

ei olisi pitkäikäinen ratkaisu. Molemmissa on kuitenkin vielä omat etunsa.   

Langallinen anturointi on vanhempaa teknologiaa, mutta täysin toimivaa. Se on usein 

halvempi tapa ja tietyissä tapauksissa yhtä tehokas. Langallinen anturointi on varmempi 

toiminen ja kestävämpi ratkaisu. Pienikokoisissa laitteissa kuten älypuhelimissa on useita 

mikroantureita, joiden tuottama data voidaan viedä helposti haluttuun paikkaan, johtuen 

hyvin pienistä välimatkoista. Toisaalta taas esimerkiksi kaivinkoneessa, eri asento- tai 
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korkeusanturien paikat ovat suuremmalla etäisyydellä ohjausyksiköstä, jolloin johtojen 

vaatima tila ja kiinnitys on mietittävä tarkemmin. Kaivinkoneessa myös johto tuo omat 

tarkkuusvaatimuksensa, johtuen ympäristön olosuhteiden haitoista joita ovat esimerkiksi 

vesi, lika ja lämpötila. Johtojen kiinnitysten on estettävä veden ja lian päätyminen anturin 

sisälle ja alhaisissa lämpötiloissa johdon silti säilytettävä taipuisuus ilman katkeamista. 

Langallinen tiedonsiirto ei ole yhtä herkkä häiriöille kuin langaton ja sen tiedonsiirron 

viive on pienempi kuin langattomassa tiedonsiirrossa. Kuvassa 5 esitetty langattoman 

sekä langallisen tiedonkulun lohkokaaviot. 

 

Kuva 5. Langallisen ja langattoman tiedonkulun lohkokaaviot. (SHM 2017)  

Langattoman anturoinnin käyttö on kasvanut johtuen langattomien yhteyksien 

nopeutumisesta sekä akkujen keston paranemisesta. Langattomat anturit voidaan myös 

sijoittaa huomattavasti vapaammin, jolloin mitattavat suureet saadaan mahdollisimman 

tarkasti. Myös tapauksissa, joissa halutaan saada esimerkiksi kymmeniä eri arvoja 

mitattua yhtä aikaa, on käytännöllisempää käyttää langattomia antureita kuin johtaa 

kaikkien anturien tarvitsemat johdot. Nykyajan akkujen kestoikäkin voidaan mitata jo 

vuosissa, koska anturien virrankulutus on laskenut ja akkujen kapasiteetit kehittyneet. 

Kuvassa 6 on esimerkiksi kuluttajille sopiva Monnit Wireless Temperature Sensor –

lämpötila-anturi käyttää 3 voltin nappiparistoa ja sen kestoiäksi luvataan 1-2 vuotta. 

Kyseinen anturi voi ilmoittaa lämpötilan SMS-tekstiviestinä tai sähköpostina. (Antenet 

2010). 
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Kuva 6. Monnit Wireless Temperature Sensor (Antenet 2010) 

3.3 Anturitekniikan kehitys 

Esineiden internetin yleistymisen kannalta anturien hinnat ja tehokkuus ovat jo vaaditulla 

tasolla. Tekniikan kehittyessä tarkkuudet paranevat, vasteet lyhenevät, virheet sekä 

virrankulutus pienenevät, jotka kaikki tukevat esineiden internetin yleistymistä. Myös 

moniparametriset anturit yleistyvät vauhdilla ja niiden parametrien määrä kasvaa 

jatkuvasti. Näin säästytään useilta eri antureilta ja koko systeemi yksinkertaistuu.   

Anturiteknologian kehittyminen pienentää antureita jatkuvasti. Joidenkin antureiden 

koko on jo mennyt niin pieneksi, että niitä on alettu nimittää mikroantureiksi, joista yksi 

esimerkki on Honeywellin valmistama HumidIcon HIH-6130 –anturi, joka mittaa ilman 

lämpötilaa sekä kosteutta (ks. Kuva 7). Se on kooltaan noin 2mm x 4mm x 5mm. 

(Honeywell 2011). Wikipedian määritelmän mukaan anturia voi kutsua mikroanturiksi, 

jos vähintään yksi sen fyysinen dimensio on mikrometriluokkaa (Wikipedia 2017a). 

Mikroanturit eivät eroa normaaleista antureista muuten kuin kokonsa puolesta. Niiden 

eduiksi voitaisiin lukea pienen kokonsa lisäksi pieni massa, vähäinen tehonkulutus, kyky 

nopeisiin mittauksiin sekä herkkyys ja tarkkuus. Pieni massainen anturi ei juuri häiritse 

kohdetta eikä siten vääristä tuloksia. Mikroantureita voidaan erityisesti hyödyntää 

lääketieteessä bioelektroniikassa. Kehitteillä on ollut mikroantureita, jotka asetettaisiin 

ihon alle ja pystyisivät sieltä tarkkailemaan monia tärkeitä arvoja ilman verinäytettä. 

(Wikipedia 2017a) 
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Kuva 7. Honeywellin HumidIconTM HIH-6130 –anturi. (Honeywell 2011)  

3.4 Wireless Sensor Network 

Wireless Sensor Network (WSN) on suuresta määrästä antureita koostuva verkko, jotka 

keräävät tietoa tietyltä alueelta ja lähettävät ne kaikki samalle prosessorille. Anturiverkon 

kasvua palvelee antureiden koon pieneminen sekä yksittäisten anturien halpeneminen. 

Kyseille anturiverkolle on kehitteillä useita eri käyttökohteita. Eräässä konseptissa 

antureiden koko ja hinta on tullut niin pieneksi, jotta niitä voidaan levittää suuria määriä 

halutulle alueelle. Käytännössä konsepti toimii siten, että hankitaan valtava määrä 

antureita, jotka levitetään alueelle esimerkiksi helikopterilla täysin sattumanvaraisesti 

ilman mitään tarkkoja sijaintivaatimuksia. Osa antureista saattaa sijaita lähekkäin ja 

osassa välimatkat voivat olla suurempia. Anturit itsessään ovat langattomia ja omaavat 

yhden tai useamman mittaussuureen. Eroina normaaleihin antureihin olisi, että normaalin 

pisteestä pisteeseen kommunikaation sijaan ne levittäisivät tietoa toisille antureille, jotka 

välittäisivät tietoa eteenpäin, kunnes ohjausyksikköä lähimpänä oleva anturi lähettäisi 

tiedon ohjausyksikölle (ks. Kuva 8). Anturit eivät omaisi henkilökohtaista tunnusta ja ne 

pystyisivät itsessään suorittamaan tarpeellisia laskutoimituksia arvioimaan tiedon 

tärkeyttä. Yksittäisen anturien merkitys olisi todella pieni, joten satunnaiset 

rikkoontumiset eivät aiheuttaisi ongelmia. (Akyildiz et al 2002)   
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Käyttökohteita konseptille on useita. Esimerkiksi metsäpalojen tarkkailussa antureita 

voisi levittää lähialueille, josta ne pystyisivät ilmaisemaan sijaintinsa ja esimerkiksi häkä 

kaasun pitoisuutta ilmassa. Näin kartalle voitaisiin muodostaa melko tarkka rajaus palon 

leviämisestä ja tehdä tarvittavia pelastustoimia paremmalla tarkkuudella. Toisena 

turvallisuutta parantavana mahdollisuutena olisi levittää antureita vaarallisten aineiden 

käsittelyä suorittavien tehtaiden ympäristöön varmistamaan, ettei minkäänlaisia päästöjä 

pääse leviämään ympäristöön. Ja mikäli päästöjä havaittaisiin, anturit ilmaisisivat 

päästöalueen hyvinkin tarkasti, joka helpottaisi jatkotoimenpiteitä.  Militääri käyttöönkin 

konseptia on ehdoteltu, jossa antureita levitettäisiin halutulle alueelle tarkkailemaan ja 

keräämään tietoa. Koska yksittäisten anturien merkitys ei ole suuri ja antureita olisi 

esimerkiksi tuhansittain, ei kaikkien anturien tuhoaminen olisi nopeaa tai välttämättä edes 

mahdollista. (Akyildiz et al 2002) 

 

Kuva 8. Wireless Sensor Networkin toimintaperiaate. (Shanika 2015) 
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4 IOT:N HYÖDYNTÄMINEN KONEISSA 

Esineiden internetin vasta viimeaikainen esille tulo on johtanut siihen, että useimpia jo 

olemassa olevia koneita ei ole suunniteltu toimimaan älykkäästi. Johtuen uusien koneiden 

hinnoista, on usein halvemmaksi tullut kiinnittää koneeseen päälle tarvittavat anturit ja 

prosessori, jotta koneelle ollaan voitu lisätä älytoimintoja. Tämä on mahdollistanut 

vanhempien koneiden muuntamisen nykyaikaisemmaksi, jotta niiden tehokkuus ei olisi 

merkittävästi huonompi verrattuna uusiin koneisiin. Nykyään kuitenkin älytoiminnot 

voidaan huomioida jo koneen suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan parantaa koneen 

ominaisuuksia. Esimerkiksi anturit voidaan sijoittaa vaadituille paikoille mittaamaan 

haluttua suuretta mahdollisimman tarkasti. Niiden huolto ja tarvittaessa vaihto voidaan 

tehdä helposti toteutettavaksi sekä mahdolliset johdot voidaan sijoittaa rungon sisälle 

suojaan. Tässä luvussa keskitytään siihen, mitä huomioitavaa älytoiminnot vaativat uuden 

koneen suunnitteluvaiheessa, mitä sillä saavutetaan ja sekä tulevaisuuden visiota 

älykkäistä koneista.  

4.1 Älykkään koneen suunnittelu 

Uusien työkoneiden kehittämisessä koneen mahdolliset älyominaisuudet voidaan 

huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Usein koneen kunnossapidon kannalta halutaan 

koneesta mitata useita eri suureita, joiden avulla koneenosien kuntoa voidaan seurata 

tarkasti. Näin esimerkiksi koneenosan rikkoutumisen alkaminen voidaan havaita 

aiemmin ja suorittaa ennakoivia korjaustoimenpiteitä. Välttämättä kaikkia mahdollisia 

osia koneessa ei kannata anturoida vaan keskittyä koneen tärkeimpiin komponentteihin. 

Tärkeimpiin komponentteihin kuuluisi toiminnan kannalta välttämättömät osat sekä 

erityisesti suurien rasitusten alle joutuvat osat. Näin vältytään tiedon ylikeruulta, jossa 

tietoa tulee niin valtavasti, että sen kaiken käsittely syö turhaan resursseja. Tiedon 

keräämisen lisäksi koneen pitää pystyä käsittelemään tiedon tärkeyttä, välittämään tieto 

eteenpäin ja tarvittaessa tekemään itsenäisiä päätöksiä tiedon perusteella. Jotta kerätty 

tieto olisi mahdollisimman tarkkaa ja hyödyllistä, on anturit oltava oikealla paikalla sekä 

oikein kiinnitetty. Seuraavassa kuvassa 9 esimerkki anturin paikan merkityksestä 

kunnonvalvonnan värähtelymittauksissa.  
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Kuva 9. Kuva anturin paikan valinnasta akselin värähtelymittauksessa (PSK5702).  

Kuvassa 9 näkyy kuinka esimerkiksi pyörivän akselin värähtelymittauksen anturit pitää 

sijoittaa PSK 5702 –standardin mukaisesti. Väärin sijoittamalla mitatut suureet eivät ole 

riittävän tarkkoja tai sisältävät tarpeetonta tietoa. Anturoinnin avulla voidaan esimerkiksi 

seurata laakerin kuntoa reaaliajassa ja sen mukaan arvioida esimerkiksi rasvaamisen 

tarvetta. Näin voidaan välttyä yllättäviltä laakeririkoilta. Työkoneissa voidaan jo 

suunnitteluvaiheessa varmistaa oikeanlaiset paikat sekä kiinnitysmenetelmät antureille. 

Kiinnittämällä anturi juuri oikeaan paikkaan mahdollisimman lähelle värähtelyn 

aiheuttajaa, sen tarkkuus ja siten sen tuoma hyöty saadaan mahdollisimman suureksi. 

Suunnittelemalla akselin päädyn runko oikein, voidaan anturin vaihto tehdä helpoksi ja 

sekä valita käyttöön langallinen anturi, mikäli sellainen koetaan tarpeelliseksi. Muita 

mahdollisia kohteita voisi olla esimerkiksi kuorma-auton renkaiden paineiden 

seuraaminen automaattisesti. Renkaisiin itsessään voitaisiin suunnitella langaton 

paineanturi, jonka avulla rengaspaineita voidaan tarkkailla ja varmistaa, että paineet ovat 

silloiselle kuormalle sopivia.  

Anturien avulla voidaan siis tehdä kunnonvalvonnasta tehokkaampaa ja siten parantaa 

koneen käyttöikää. Anturoinnilla voidaan myös parantaa koneen toimintaa, mutta mikäli 

koneelle halutaan muita älytoimintoja, on sille suunniteltava tehokas mikroprosessori ja 
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keinot kommunikoida muiden koneiden tai ihmisen kanssa. Tehokkaan mikroprosessorin 

avulla kone voi varoittaa tulevista rikoista tai esimerkiksi laskelmoida ajoreittiä.  

Älykkään koneen esimerkkinä voidaan käyttää uusia autonomisia traktoreita, jotka tällä 

hetkellä kehittyvät vauhdilla. Älykkäistä traktoreista on poistettu kokonaan hytti, koska 

ne eivät tarvitse ihmisen ohjausta (ks. Kuva 10). Traktoriin on asennettu tutkia, kameroita 

ja valtava määrä sensoreita, jotta ne pystyvät toimimaan itsenäisesti ja turvallisesti. 

Kyseessä on hyvä esimerkki siitä, kuinka jo koneen suunnittelun alkuvaiheissa on 

tutkittu, että mitä kone todella tarvitsee ja mistä komponenteista voidaan luopua. 

Vanhemmasta ja hytillisestä traktorista voitaisiin muokata nykyaikaisempi lisäämällä 

tarvittavaa elektroniikkaa, mutta koska näiden komponenttien avulla joistakin vanhoista 

osista tulee hyödyttömiä, on paljon järkevämpää ja kustannustehokkaampaa luoda täysin 

uusi kone kyseisillä ominaisuuksilla. Kustannussäästöjä tulee esimerkiksi pienimmistä 

raaka-ainekustannuksista johtuen hytin puuttumisesta ja massan vähenemisen myötä 

polttoaineen kulutuksen laskusta. (Atherton 2016)   

 

Kuva 10. Case IH Agriculturen valmistama Autonomous Concept Vehicle –traktori. 
(Atherton 2016) 

Kuvan 10 traktori on yksi markkinoille tulevista ”älykkäistä” traktoreista, joissa ihmisen 

rooli muuttuu ohjaajasta vain valvojaksi. Mikäli traktori tunnistaa liikkuvan tai paikallaan 

olevan esteen, se lähettää ilmoituksen valvojalle ja odottaa kunnes valvoja luo 

vaihtoehtoisen reitin. Traktorin voi asettaa ajamaan haluttua reittiä ja näin valvoja voi 
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esimerkiksi ohjata toista traktoria samaan aikaan ja näin tehostaa työtä. Tämä kaikki on 

mahdollista, kun koneen kokonaisuus on suunniteltu tukemaan juuri itsenäistä toimintaa. 

Kyseinen valmistaja myy myös tuotepaketteja, joilla vanhoille traktoreille voidaan antaa 

lähes samat ominaisuudet. (Atherton 2016) 

4.2 Tulevaisuuden visiot 

Normaaliin antureilla suoritettavaan työkoneen kunnonvalvontaan verrattuna työkoneissa 

IoT:lla on tarkoitus lähettää tieto internetin välityksellä juuri oikeiden henkilöiden tai 

koneiden saataville. Näin koneen huollosta vastaava henkilö voi tutkia tilanteen etänä, ja 

ehdottaa sen jälkeen mahdollisia korjaustoimenpiteitä tai toimintaohjeita tilanteen 

pahenemisen estämiseksi. Toimintaohjeena voisi olla jonkun tietyn lisälaitteen tai koneen 

ominaisuuden käytön välttämistä. Mikäli tapahtuu esimerkiksi rengasrikko tai muu 

toiminnan pysäyttävä häiriö, kone ilmoittaisi automaattisesti rikon luonteen ja koneen 

sijainnin. Näin tieto välittyisi nopeasti eteenpäin ja mahdolliset huoltojoukot saataisiin 

koneen luo nopeammin, jolloin koneen turhaa seisonta-aikaa vähennettäisiin. Tämä 

parantaisi kunnonvalvonnan ja huoltotoiminnan yhteistyötä. Useimmat koneenosat 

antavat varoitusmerkkejä ennen hajoamistaan ja on entistä tehokkaampaa, mikäli voidaan 

ennakoida tuleva häiriö ja korjata se ennen pysäyttävän vian syntymistä.  

Älykkäiden koneiden sovellusmahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Työkoneiden 

kohdalla päästään täysin itsenäiseen toimintaan ja on täysin mahdollista, että ihminen 

vain asettaa tietyt tavoitteet ja useita työkoneita keskenään suorittavat tavoitteen vaatimia 

tehtäviä ilman erityisempää valvontaa. Talvella lumenaurauksen voisi täysin 

automatisoida. Anturit eri puolilla kaupunkia aistisivat satavan lumen määrää, tarkkailen 

koska lumen määrä ylittää asetetun raja-arvon. Tämän jälkeen tietokone ilmoittaisi 

työkoneille mitkä alueet pitää aurata ja ne pystyisivät keskenään tekemään aluerajauksia 

kullekin työkoneelle. Kaikki tiet tulisivat aurattua, mutta kuitenkin niin, etteivät koneet 

auraisi jo aurattuja teitä. Koneet olisi varustettu tarvittavilla sensoreilla ja tutkilla, jotta 

auraukset tapahtuisi turvallisesti ja riittävän tarkasti. Auraukset suoritettuaan koneet 

palaisivat toimipisteelle tankattavaksi ja tarvittaessa huollettavaksi.  
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Tämäkin visio on pian täysin mahdollista. Jo tällä hetkellä on kuluttajille myynnissä 

robottiruohonleikkureita, jotka pystyvät suorittamaan leikkuun monen leikkurin 

yhteistyönä sekä palaamaan latauspisteelle, mikäli akkujen virta lähestyy loppua. 

(Lappalainen 2014). Toisaalla itseajavat autot ovat olleet jo vuosia testiajoissa 

ympärimaailmaa ja ottavat huimia kehitysaskelia. Näiden kahden sovellutuksen 

yhdistelmä olisi jo hyvin lähellä äskeistä automaattista lumenaurausta. Älykkäiden 

työkoneidenkin kanssa tulevat eteen samat moraaliset kysymykset kuten itseajavan auton 

kanssa, mutta nämä eivät ole niinkään teknisiä ongelmia vaan asioita, jotka vaativat vain 

yhdessä sovittuja sääntöjä.  On myös selvää, ettei kaikkia koneita kannata tehdä 

mahdollisimman älykkäiksi. On vertailtava älytoiminnoista saatavaa hyötyä sekä niiden 

hintaa, ja etsittävä sopiva kompromissi. Anturien lisääminen ja internetiin kytkeminen 

eivät ole taloudellisesti merkittäviä asioita, mutta hienoimmat ohjausjärjestelmät sekä 

esimerkiksi konenäön lisääminen on taloudellisesti vielä sen verran kallista, ettei niitä 

kannata lisätä, ellei saatava hyöty ole tarpeeksi suuri.  
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5 YHTEENVETO 

Nykyään yhä useammat yritykset pyrkivät nykyaikaistamaan tuotteitaan esineiden 

internetin avulla. Internetin lisääminen laitteisiin tuo mahdollisuuden seurata ja ohjata 

laitetta etäältä, jolloin niiden nykyisiä ominaisuuksia voidaan parantaa tai niihin voidaan 

lisätä täysin uusia. Yrityksille se tuo uudenlaisia keinoja välittää tietoa, lisätä tuotteen 

tehokkuutta tai parantaa sen laatua. Suurimmat tekniset haasteet esineiden internetissä 

liittyvät sen tuottaman informaation käsittelyyn, tiedonsiirtoon ja laitteiden sopivan 

autonomisuuden kehittämiseen. Muita siihen liittyviä haasteita ovat muun muassa 

tuotetun datan arvo sekä sen käyttöön liittyvät kysymykset, käyttäjien yksityisyys sekä 

tietoturva.  

Anturit toimivat esineiden internetin yhteytenä reaalimaailmaan ja ovat siten merkittävä 

osa sen kasvua. Anturien teknologia on kehittynyt huimasti viime vuosikymmenten 

aikana, joka on johtanut anturien halpenemiseen ja niiden koon pienemiseen jopa 

mikrometrien kokoluokkaan. Langattomien tiedonsiirtoyhteyksien ja akkuteknologian 

kehittyminen on vuorostaan muuttanut langattomat anturit helpoksi ja tehokkaaksi 

tavaksi toteuttaa anturointi laitteille.  

Useimmat vanhat koneet pyritään nykyaikaistamaan lisäämällä niihin tarvittavaa 

elektroniikkaa anturien ja prosessorien muodossa. Tällä tavalla vanhemmille koneille on 

saatu lisättyä älyominaisuuksia, joiden avulla niiden tehokkuus ja käytettävyys on 

kasvatettu lähes uusien koneiden tasolle. Kuitenkin huomioimalla älyominaisuudet jo 

koneensuunnitteluvaiheessa, voidaan koneesta jättää turhia komponentteja pois ja 

parantaa sen älyominaisuuksia. Tämä on johtanut esimerkiksi uusien autonomisten 

traktorien hyttien poistamiseen koneen massan vähentämiseksi ja siten 

polttoaineenkulutuksen laskemiseen. Koneiden kunnossapitoa voidaan helpottaa 

suunnitteluvaiheessa suunnittelemalla anturien kiinnityspisteet mahdollisimman tarkasti 

optimaaliselle paikalleen. Tämä kaikki voi tulevaisuudessa mahdollistaa useiden 

koneiden muodostaman kokonaisuuden, täysin itsenäisen ja ihmisestä riippumattoman 

työskentelyn.  
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