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Vuollo Olli. (2018) IoT sovitin palovaroittimeen. Oulun yliopisto, sähkötekniikan 
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TIIVISTELMÄ 

Työn tarkoituksena on tutkia, markkinoilta löytyviä langattomia 

palovaroitinjärjestelmiä, sekä tutkia palovaroittimiin kytkettäviä lisäosia, joilla 

palovaroittimesta tulee älykäs. Tarkoituksena on myös toteuttaa IoT sovitin, 

jolla haluttu älykkyys saavutetaan.  

IoT sovittimen tulee havaita hälytys ja ilmoittaa käyttäjälle havaitusta 

hälytyksestä. Palovaroittimen hälytys voidaan havaita kolmella eri tavalla, jotka 

ovat virranmittaus, äänen havaitseminen sekä värinän havaitseminen. Ääni 

havaitaan äänisensorilla ja värinä piezo-elementillä. Työssä esitetään näiden 

havainnointimenetelmien toteutustavat ja testataan ääneen perustuvaa 

ilmaisinta IoT sovittimessa. Toteutettu IoT sovitin todettiin toimivaksi. Se 

havaitsi hälytyksen ja lähetti ilmoituksen havaitusta hälytyksestä käyttäjälle. 

 

Avainsanat: palovaroitin, esineiden internet, sensori 

 



 

 

Vuollo O. (2018) IoT Device to the Smoke Detector. University of Oulu, 

Department of Electrical Engineering. Bachelor’s Thesis, 28 p. 

ABSTRACT 

The main target of this thesis is to study different wireless smoke detector 

systems found on the market. Plug-ins which are connected to smoke detectors 

that help interconnect smoke detectors are also investigated. The aim is also to 

design and test an IoT device that brings more intelligence to the smoke detector 

functionality.   

The main function of the proposed IoT device is to detect the alarm of the 

smoke detector and inform the user about the alarm. The alarm of the smoke 

detector can be detected at least in three different ways. Current measurement, 

sound detection and vibration detection are methods that can be utilized for 

alarm detection. The sound is detected by sound sensor and vibration is 

detected by piezo element. All of these detection types are introduced and the 

sound detection was chosen to be implemented. The implemented IoT device 

detected an alarm and sent a notification to the user. 

 

Key words: smoke detector, Internet of Thing, sensor 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum 

FSK Frequency Shift Keying 

DSSS Direct Sequencing Spread Spectrum 

IoT Internet of Things 

LCD Liquid Crystal Display  

NC No Connection 

SMS Short Message Service 

THSS Time Hopping Spread Spectrum 

UWB Ultra Wideband 

 

A ampeeri, virran yksikkö 

dB desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

Gbps gigabittiä per sekunti 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

I virta 

M Hälytyksen havaitsemisen raja-arvo 

R vastus 

V voltti 

  

Ω ohmi, resistanssin yksikkö 

 

 



 

 

1. JOHDANTO 
 

Vuonna 2016 suomalaisissa kodeissa syttyi 2971 tulipaloa aiheuttaen 80 

palokuolemaa, sekä suuria aineellisia ja terveydellisiä haittoja. 2010 ja 2016 välisenä 

aikana rakennuspaloissa on keskimäärin kuollut 82 ihmistä ja loukkaantunut 693. 

Vuonna 2016 syttyneissä paloissa palovaroitin toimi 1049:ssä asuinrakennuspalossa, 

443:ssa palovaroitin ei toiminut ja 877:ssa asuinrakennuspalossa sitä ei ollut 

lainkaan. Vuoden 2016 palokuolemissa, kymmenessä palossa palovaroitin toimi, 

seitsemässä ei toiminut, neljässäkymmenessä tapauksessa ei ole tietoa 

palovaroittimen toiminnasta ja viidessätoista tapauksessa ei ollut palovaroitinta 

ollenkaan. Kuten tilastosta nähdään, palovaroittimen toiminnalla on iso rooli 

palokuolemissa. Rakennuspalojen aiheuttamia rakennus- ja omaisuusvahinkoja oli 

142 miljoonaa euroa vuonna 2016. Suurin osa korvauksista on vakuutusyhtiöiden 

maksettavana. [1], [2], [3]  

Sähkölaitteet ja ruoan valmistus kuuluvat yleisimpiin rakennuspalojen syihin. 

Palokuolemista seitsemän johtui sähkölaitteen sytyttämästä rakennuspalosta vuonna 

2016. 790:ssä rakennuspalossa syttymissyynä olivat sähkölaitteet ja ruoan valmistus 

oli syynä 888:ssa palossa. Yleisin sähkölaite, joka aiheuttaa palon syttymisen, on 

liesi. Toiseksi eniten paloja sytyttävät kylmälaitteet, kiukaat ja pesukoneet. 

Sähkölaitteen savuttaessa tai syttyessä palamaan sulake ei sammuta sähkölaitetta, 

vaan sähkölaite pysyy päällä. Ratkaisu voisi olla sähkökaapissa tai pistorasiassa, joka 

pysäyttäisi virrantulon. IoT:n (internet of things) yleistymisen myötä tämänkaltaiset 

ongelmat ovat helposti ratkaistavissa. Osien tullessa koko ajan paremmin saataville 

ja edullisemmiksi, tämänkaltaisen ratkaisun massatuotantokin on mahdollista 

aloittaa. [1], [2] 

IoT:ta on kutsuttu jo seuraavaksi teolliseksi vallankumoukseksi, koska se muuttaa 

tavan olla yhteydessä fyysiseen maailmaan. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa älyn 

lisäämistä tuotteisiin, jotka ovat yhteydessä verkkoon. IoT:n uutisoinnissa on 

käytetty paljon sanaa ”mullistaa”, joka on aivan oikea sana kuvaamaan IoT:ta. 

Vuonna 2016 Gartner arveli noin 6,4 miljardin laitteen olevan yhteydessä verkkoon, 

kun taas vuodelle 2020 vastaava ennuste on noin 20 miljardia laitetta. Vuonna 2016 

kuluttajat ja teollisuus käyttivät yhteensä noin 1,37 triljoonaa dollaria IoT-laitteisiin, 

kun vastaavan luvun ennustetaan olevan 3 triljoonaa dollaria vuonna 2020. Kasvua 

tulee näiden ennusteiden mukaan tapahtumaan paljon, minkä takia 

tietoliikennekaistoilla tulee olemaan paljon ruuhkaa. [4] 

Tässä 5G:n uskotaan tulevan apuun, ottamalla käyttämättömiä tai vähemmän 

käytettyjä taajuuksia käyttöön. Nopeudet kasvavat myös 5G:n myötä satakertaisiksi 

nykyisestä 4G:stä, sillä puhutaan 10 Gbps:sta ja nopeammista yhteyksistä. Latenssin 

pieneneminen on myös yksi tärkeimmistä 5G:n tuomista asioista, joka tulisi saada 1 

ms:iin. Tämän myötä ollaan askeleen lähempänä itseajavia autoja ja robotteja, jotka 

voivat tehdä kirurgisia leikkauksia, ja joita voidaan ohjata tuhansien kilometrien 

päästä. Laitteiden määrän kasvaessa tietoturvan merkitys korostuu, mutta tietoturvaa 

ei tarkastella tässä työssä. [5]  

Palovaroittimeen kytkettävä lisäosa, joka tunnistaa hälytyksen, voi pelastaa 

ihmishenkiä. IoT sovittimen avulla asunnon omistaja on tietoinen, jos talossa 

tapahtuu hälytys ja ilmaisin voidaan ohjelmoida katkaisemaan virta paloa 

ruokkivasta sähkölaitteesta. 
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2. PALOVAROITTIMET 
 

Tässä kappaleessa tutustaan palovaroittimen toimintaan, ja olemassa oleviin 

palovaroitintyyppeihin. Kappaleessa tutkitaan myös palovaroittimien virrankulutusta 

ja kaupallisia langattomia palovaroitinjärjestelmiä. 

2.1. Palovaroittimen käyttö 

 

Palovaroittimet asennetaan aina kattoon ja mielellään vähintään puolen metrin 

päähän seinästä. Talon jokaisessa kerroksessa tulisi olla vähintään yksi toimiva 

varoitin. Vuoden 2009 helmikuun jälkeen valmistuneissa rakennuksissa tulee olla 

verkkovirtaan kytketty palovaroitin, jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Näiden 

asentaminen kuuluu sähköalan asiantuntijoille. Huoneessa jossa nukutaan, olisi myös 

hyvä olla palovaroitin. Asunnon uloskäyntireiteillä olevat varoittimet havaitsevat 

muissa tiloissa syttyvän tulipalon. Palovaroitinta ei kannata sijoittaa pölyisiin ja 

kosteisiin huoneisiin tai keittiöön, sillä näissä tiloissa varoitin saattaa reagoida 

turhaan, ja aiheuttaa väärän hälytyksen. [3], [6] 

    Palovaroitinta täytyy testata toistuvasti, jotta se pysyy toimintakykyisenä. Pariston 

vaihto kuuluu myös tehdä itse. Vuonna 2016 palovaroitin ei toiminut 443 tulipalossa. 

Varoittimen purkaminen on kiellettyä, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Ionisoivan 

palovaroittimen purkamisessa ilmaan voi päästä Amerikium-241:tä. Se aiheuttaa 

vaaran vain, jos sitä pääsee hengitykseen. [3] 

 

2.2. Palovaroitin tyypit 

Palovaroittimien toiminta perustuu siihen, että ne havaitsevat ilmassa olevan savun ja 

reagoivat sen kanssa. Sen jälkeen ne alkavat hälyttää kovaäänisesti. Palovaroitin on 

säädösten mukainen, jos hälytys on voimakkuudeltaan 85 dB kolmen metrin 

etäisyydellä ilmaisimesta. [3], [6] 

     Palovaroitintyyppejä on kahdenlaisia: ionisoivia palovaroittimia, jotka perustuvat 

ionisaatioon sekä optisia palovaroittimia, jotka perustuvat optiseen tarkkailuun. 

Optisessa palovaroittimessa infrapunaledi lähettää valosäteen, joka ei heijastu 

mihinkään normaalisti, mutta palon syttyessä savun hiukkaset aiheuttavat säteen 

heijastumisen. Säteen osuessa sensoriin, sensori aiheuttaa palovaroittimen 

hälytyksen. Sensorina käytetään fotodiodia. Kuvassa 1 on esitetty optisen 

palovaroittimen olennaiset osat, ja siinä valosäteet ovat taittuneet savusta ja osuvat 

sensoriin. A-puolella on valonlähde ja B-puolella on sensori. [5], [8] 
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Kuva 1. Optinen palovaroitin hälytyksessä. A kuvaa infrapunalediä ja B kuvaa 

valotunnistinta. 

 

 

Yleisemmin käytetty palovaroitintyyppi on ionisoiva palovaroitin, koska se on 

edullisempi ja se havaitsee paremmin pienemmän määrän savua, jonka syntyminen 

on yleisempää liekehtivässä palossa. Ionisoiva palovaroitin sisältää pieniä määriä 

amerikium-241:tä, jota käytetään sen alfasäteilylähteenä. Ionisoivan palovaroittimen 

idea on todella yksinkertainen. Se koostuu kahdesta vastakkaisesta levystä, 

jännitelähteestä, joka luo jännitteen levyjen yli sekä säteilylähteestä, joka ionisoi 

säteilyä. Kuvassa 2 on esitetty nämä ionisoivan palovaroittimen perusosat. [7], [8] 

     Pieni sähkövirta syntyy, kun Amerikiumin-241:n tuottamat alfahiukkaset 

ionisoivat happi- ja typpiatomit ionisointikammion ilmassa. Negatiiviset elektronit 

liikkuvat positiivisesti varautuneelle levylle ja positiiviset atomit liikkuvat taas 

negatiivisesti varautuneelle levylle. Palovaroittimen tekniikka havaitsee tämän 

todella pienen sähkövirran, joka syntyy tästä elektronien ja ionien liikkeestä. Savun 

päästessä hälyttimeen, ionit kiinnittyvät savun sisältämiin hiukkasiin. Tämän ansiosta 

on vähemmän ioneja johtamassa sähkövirtaa, jonka seurauksena sähkövirta 

heikkenee. Virran väheneminen huomataan varoittimessa, ja hälytin alkaa hälyttää. 

Palovaroittimen aiheuttama Amerikium-säteily on todella pientä ja se on pääasiassa 

alfasäteilyä. Alfasäteily ei läpäise edes paperiarkkia, joten siitä ei ole ihmiselle 

vaaraa. [5], [8] 
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Kuva 2. Ionisoivan palovaroittimen ionisointikammio koostuu säteilylähteestä ja 

kahdesta levystä, joiden yli menee jännite. 

2.3. Palovaroittimen virrankulutus 

 

Palovaroittimet ovat yleensä paristokäyttöisiä. Varoitin voi myös saada virtansa 

sähköverkosta, jolloin sen toiminta on varmistettu paristolla tai akulla. Markkinoilta 

löytyy myös kennokäyttöisiä palovaroittimia. Orient Alertin sähköverkosta virtansa 

ottavan optisen palovaroittimen virrankulutus on normaalissa tilassa 15 µA ja 

hälytyksessä 30 mA. Varoittimessa on yhdeksän voltin paristo varavirtalähteenä [9]. 

Virrankulutus vaihtelee eri malleissa. Yleisenä hyvänä tapana pidetään, että 

palovaroittimen paristo vaihdettaisiin joka vuosi. Palovaroitinpäivä järjestetään 

muistutuksena vaihtaa paristo ja tarkistaa palovaroittimen toimintakunto. 

Markkinoilla on myös viiden ja kymmenen vuoden virtalähteellä varustettuja 

palovaroittimia. [3] 

    Virrankulutuksessa on pieniä eroja riippuen palovaroittimen tyypistä, mutta erot 

ovat todella pieniä. Langattomissa palovaroittimissa virrankulutus on suurempaa 

kuin tavallisissa johtuen radiomoduulista. Useissa uusissa palovaroittimissa on myös 

lämpöilmaisin. Lämpöilmaisimena niissä toimii lämpöanturi. Lämpötilan noustessa 

yli 58 °C palovaroitin alkaa hälyttää. Lämpöilmaisin on hyvä lisä turvallisuuteen, 

mutta se lisää virrankulutusta. Pelkkiä lämpöilmaisimia käytetään paikoissa, joissa 

normaalit palovaroittimet aiheuttaisivat vääriä hälytyksiä, kuten keittiöissä. [10] 

2.4. Langaton palovaroitinjärjestelmä 

 

Suurissa rakennuksissa on järkevintä käyttää toisiinsa kytkettyjä palovaroittimia, 

joko langattomia tai langallisia. Langattomat palovaroittimet kommunikoivat 

keskenään radiosignaalien avulla, ja sen avulla varoittimia voi olla useampikin 

kytkettynä yhteen. Yhden varoittimen havaitessa savua se, alkaa hälyttämään ja 

lähettämään radiosignaalia. Toinen palovaroitin havaitsee radiosignaalin ja alkaa 

myös hälyttää. Tämä palovaroitin myös lähettää radiosignaalia, mikäli piiriin on 

kytketty enemmänkin palovaroittimia. Yleisin käytetty taajuus langattomissa 

palovaroittimissa on 433 MHz. Tämä taajuus soveltuu parhaiten sisätiloihin, ja sen 
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kantama on noin 50 metriä. Kuvassa 3 on esimerkki 20 palovaroittimen 

langattomasta palovaroitinjärjestelmästä. [12] 

 

 
Kuva 3. Esimerkki langattomasta palovaroitinjärjestelmästä, jossa on 20 

palovaroitinta. 

 

Langattomissa palovaroittimissa käytetään radiomoduuleja, jotka toimivat yleensä 

433 MHz:n tai 869,2125 MHz:n lisenssivapaalla taajuudella. Boschin 

palovaroittimissa käytetään modulointimenetelmänä FSK:ta (Freguency Shift 

Keying) [10]. Modulointimenetelminä käytetään myös amplitudimodulaatiota, 

vaihemodulaatiota, hajaspektriä (Spread spectrum) ja UWB (Ultra Wideband) 

modulaatiota. Näiden lisäksi käytetään edellä mainittujen modulaatiomenetelmien 

yhdistelmiä. [12] 

Hajaspektritekniikkaa käytetään yleisesti langattomissa palovaroittimissa, sillä se 

on immuunimpi kohinalle sekä häirinnälle, ja näin ollen sillä on turvallisempi 

kommunikoida. Hajaspektritekniikoita on olemassa FHSS (Frequency Hopping 

Spread Spectrum), DSSS (Direct Sequencing Spread Spectrum) ja THSS (Time 

Hopping Spread Spectrum). FHSS:ia käytetään palovaroitinvalmistaja CWSI:n 

palovaroittimissa.  CWSI:n palovaroittimissa käytetään 900 MHz:n taajuutta. 

Taajuushyppelyssä lähettäjä vaihtaa taajuutta tietyn algoritmin mukaan. Lähetetty 

signaali on näennäissatunnainen. Lähetin ja vastaanotin tietävät tämän 

satunnaisuuden, jolloin sanoman dekoodaus onnistuu. Palovaroitinjärjestelmissä 

voidaan käyttää taajuushyppelyä, koska tiedonsiirtoa lähettimen ja vastaanottimen 

välillä ei ole kovin paljoa ja hyppysekvenssit ovat lyhyitä. [12]  

Monella palovaroitinvalmistajalla kuten Honeywellillä, optiset langattomat 

palovaroittimet sisältävät optisen anturikammion ja mikroprosessorin. Nämä 

helpottavat estämään vääriä hälytyksiä. Mikroprosessori mahdollistaa sen, että 

palovaroitin voi keskittyä oikeisiin hälytyksiin. Prosessoriin on tehtaalla kalibroitu 

oikeat herkkyydet väärien hälytysten estämiseksi. Kammion voi puhdistaa 

mahdollisen palon jälkeen epäpuhtauksien poistamiseksi. [13] 
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3. ÄLYKÄS PALOVAROITIN 
 

Internet of Things eli IoT tarkoittaa laitteiden ja koneiden liittämistä Internettiin ja 

sieltä käsin tapahtuvaan laitteiden ohjaukseen ja monitorointiin. Suomessa IoT:sta 

käytetään termiä Esineiden Internet. Laitteita voidaan siis joko ohjata, anturoida tai 

ylipäätään hallita verkon välityksellä. IoT on yleistymässä ja koko ajan kasvamassa 

suuremmaksi alaksi. IoT:n pyrkimyksenä on, että elämä ja koti verkottuvat. Myös 

palovaroittimiin on tehty IoT ratkaisuja, mutta tutkittavaa ja kehitettävää on vielä 

paljon. [14] 

Yleensä palovaroittimet ovat kytketty turvakeskuksiin, joihin kuuluvat 

murtohälyttimet ja turvakamerat. Siemensin langattomien palovaroittimien 

radiomoduulilla voidaan liittyä KNX kotiautomaatiojärjestelmään [15][14]. Nest 

family on hyvä esimerkki yleisestä kotiautomaatiojärjestelmästä, johon kuuluu 

palovaroitin, turvakamera ja termostaatti, ja näitä kaikkia voidaan tarkkailla ja ohjata 

kännykästä Nest app -sovelluksella [16]. Palovaroittimet muuttuvat koko ajan 

viisaammiksi IoT:n ansiosta, kuten edellä mainittu Nest- järjestelmä. Tässä 

järjestelmässä olevien palovaroittimien havaitessa hiilidioksidia, hälytystä ei 

suoriteta välittömästi.  Laitteet hälyttävät vasta kun se on havainnut hiilimonoksidia. 

Nestin palovaroitin maksaa 119 dollaria. 

Yhtenä älykkäänä vaihtoehtona markkinoille on tullut elektroniikkayritys Roostin 

älykäs paristo. Laite on helppo ottaa käyttöön: paristo lisätään palovaroittimeen, 

kytketään langattomaan lähiverkkoon, ja älypuhelimeen ladataan valmistajan 

sovellus. Sovellus lähettää ilmoituksia pariston vähäisestä virtatasosta ja hälytyksistä 

älypuhelimeen. Roostin paristo maksaa 34,99 dollaria ja pariston käyttöikä on 

valmistajan mukaan noin 3 – 5 vuotta, riippuen pariston kapasiteetista. Pidemmällä 

aikavälillä tämä tulee kalliiksi. [17] 

Tässä työssä kaavailtu IoT sovitin on palovaroittimeen lisättävä ulkoinen osa, joka 

lisätään palovaroittimen sisälle tai ulkopuolelle, niin ettei palovaroittimeen tarvitse 

tehdä mitään muutoksia. Sovittimen osien tulisi maksaa mahdollisimman vähän, jotta 

tuotteesta tulisi mahdollisimman kannattava. On erilaisia vaihtoehtoja, kuinka IoT 

sovitin voidaan tehdä. IoT sovittimen olisi tarkoitus olla nukuksissa eli 

normaalitilassa suurin osa ajasta, kuten kuvan 4 vuokaaviossa on esitetty. Sovittimen 

ollessa nukuksissa virrankulutus saadaan optimoitua pieneksi. Kuten vuokaaviossa 

on esitetty, laitteen olisi tarkoitus lähettää viesti vastaanottimeen, jotta tiedetään, että 

sovitin on kunnossa. Viestin lähettämisen jälkeen laite palaa normaalitilaan. 

Sovittimen havaitessa palovaroittimen hälytyksen, se ottaa yhteyden 

vastaanottimeen, ja vastaanotin tekee sen mitä sen on ohjelmoitu tekemään. 
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Kuva 4. Vuokaavio, jossa on esitettynä palovaroittimeen lisättävän IoT sovittimen 

toiminta. 

 

Älykkään palovaroitinjärjestelmän yleiskuva on esitetty kuvassa 5. 

Palovaroittimen hälytyksessä aiheuttama kova ääni voidaan havaita äänisensorilla, 5c 

kuvassa 5. Hälytyksen aiheuttama virrankulutuksen kasvu voidaan havaita 

virranmittauspiirillä, 5a, tai summerin aiheuttama värinä voidaan havaita piezo-

elementillä, 5b. Sensoreiden havaitessa hälytyksen, radiomoduuli, 5d, on yhteydessä 

reitittimeen, 5e. Sitten reititin voi IP-viestinnän, 5f, kautta olla yhteydessä, 5g, 

käyttäjään lähettämällä ilmoitus hälytyksestä käyttäjälle. Reititin voi myös lähettää 

tiedon hälytyksestä älypistorasialle, 5h, joka katkaisee virran syötön laitteeseen. 

Mikrokontrollereina käytetään mahdollisimman pieniä laitteita, joissa on 

riittävästi suorituskykyä. Mikrokontrollerin sisääntulojen ja ulostulojen avulla siihen 

voidaan liittää ulkoisia komponentteja, kuten sensoreita. Yhtenä vaihtoehtona on 

WLAN mikrokontrolleri ESP8266, joka sisältää WiFi-sirun [19]. Se sisältää 

radiomoduulin, joten sillä voidaan liittää esineitä langattomasti lähiverkkoon. 

Arduino Unoa voi käyttää suunnitteluvaiheessa, muttei lopulliseen tuotteeseen, sillä 

se kasvattaa sovittimen kokoa liikaa. Kuvassa 6 on Arduino Uno vasemmalla ja 

ESP8266 oikealla. Kuva havainnollistaa alustoiden kokoeron. ESP8266 voidaan 

ohjelmoida python pohjaisella Lua-kielellä Node-MCU ohjelmistoympäristöllä tai 

C++:lla Arduino IDEn ohjelmistoympäristöllä, jotka ovat moduulin yleisimmät 

ohjelmointitavat [18]. 

 

Lähettää 
elossaoloviestin 
vastaanottimeen 

 Normaalitila 
Havaitsee 
hälytyksen 

  

 

Yhteys 
vastaanottimeen 
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Kuva 5. Yleiskuva järjestelmästä palovaroittimen hälyttäessä. 

 

 

 
Kuva 6. Vasemmalla Arduino Uno ja oikealla ESP8266. 

 

3.1. Hälytyksen havaitsemismenetelmät 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten hälytys havaitaan palovaroittimeen lisättävällä IoT 

sovittimella, niin ettei palovaroittimeen tarvitse tehdä muutoksia. Jokaisessa 

vaihtoehdoissa on sekä hyvät, että huonot puolet. Äänisensorilla havaitseminen on 

halpa ja yksinkertainen vaihtoehto, mutta sensori on komponenteista johtuen sen 

verran iso, ettei se mahdu palovaroittimen sisälle, joten se tarvitsee ulkoisen laatikon. 

Sensoreiden herkkyys täytyy säätää tarkkaan, ettei aiheudu turhia hälytyksiä häiriöstä 

johtuen.  Virranmittaaminen on yksi tapa havaita hälytys, ja se on hieman 
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monimutkaisempi tapa kuin muut havaitsemismenetelmät. Piezo-menetelmällä 

voidaan myös aistia hälytys ja siihen tarvitaan piezo-elementti, joka havaitsee 

summerin värähtelystä hälytyksen. 

3.1.1. Virran mittaaminen 

Virrankulutuksesta saadaan selville, onko palovaroitin hälytystilassa vai 

normaalitilassa. Hälytystilassa palovaroittimen virrankulutus lisääntyy. Kun hälytys 

havaitaan virranmittaamisella, tehdään pariston kiinnityspaikkaan ja pariston napojen 

väliin tunnistimet, joissa IoT sovitin on kiinni. IoT sovittimen pitää tunnistaa hälytys 

virrankulutuksesta, ja sen on tarkoitus ottaa virta palovaroittimen paristosta. Ulkoista 

virtalähdettä ei siis tarvita, mikä säästää tilaa. Näin IoT sovitin voidaan laittaa 

palovaroittimen sisälle. Virrankulutus tietenkin lisääntyy, mutta kun laite 

optimoidaan olemaan nukuksissa suurimman osa ajasta, ei kulutus lisäänny liikaa.  

    Ohmin lain ansiosta virralla läpi piirin ja jännitteellä piirissä on lineaarinen yhteys. 

Ohmin lain mukaan virran johtuminen kahteen pisteen välissä johtimessa on 

verrannollinen jännite-eroon yli näiden pisteiden. Virran mittaaminen tehdään 

perinteiseen tapaan kytkemällä matala resistanssinen vastus eli shunttivastus rinnan. 

Sen tarkoituksena on sulkea suurin osa piirissä kulkevasta virrasta pois 

virtamittarilta, mikä on suunniteltu käsittelemään vain muutamaa milliampeeria 

kääntämään neulaa täyteen skaalaukseen [20]. Virran mittaaminen onnistuu myös 

valmiilla sensorilla, kuten Allegro ACS712:lla [21]. Laitteen hinnan minimoimisen 

vuoksi ei ole kuitenkaan järkevää käyttää valmista sensoria.  

Virran mittaamiseen käytetään mikrokontrolleria. Mikrokontrollereiden 

analogisiin sisääntuloihin voi yleensä tulla vain 0 – 5 voltin suuruinen jännite, kun 

taas palovaroittimen paristosta tulee yhdeksän voltin suuruinen jännite. Tästä johtuen 

jännite täytyy saada pienemmäksi. Jännite saadaan pienennettyä jännitejaolla tai 

regulaattorilla. Jännitejako tehdään kahdella vastuksella 𝑅1 ja 𝑅2, kuten kuvassa 7 on 

esitetty. Regulaattorin taas täytyy pystyä laskemaan jännite 9 voltista 5 volttiin, ja se 

nähdään regulaattorin spekseistä.  

 

 
Kuva 7. Virranmittauksen jännitejaon piirikaavio. 
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Sisääntuloon tulee yhdeksän voltin suuruinen jännite ja ulostuloon viiden voltin 

suuruinen jännite. Näin saadaan laskettua jännitejaon kaavasta vastusten arvot. 

Vastuksina käytetään isoja vastuksen arvoja. Tällöin vastukset kuluttavat vähemmän 

virtaa, siksi valitaan vastuksiksi kilo ohmin luokkaa olevat vastukset. Kaavalla 1 

saadaan laskettua vastusten resistanssien suuruudet. 

  

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 

 

                                   (1) 

𝑅1 vastukseksi valitaan 8 kΩ:n vastus. Kaavalla 1 saadaan laskettua 𝑅2:n 

suuruudeksi 10 kΩ. [20] 

Kytketään vastus rinnakkaiskytkentänä ja mitataan jännite vastuksen yli. Kuvassa 

8 on esimerkki virranmittaukseen tarvittavasta jännitteenmittaus piiristä. Siinä 

alemman vastuksen paikalle tulee shunttivastus. [20] 

 

 
Kuva 8. Virranmittaukseen tarvittava jännitteenmittaus piiri. 

 

Liitteessä 1 on Eaglella suunniteltu virranmittauksen kytkentäkaavio, joka on 

testausversio. Siinä on käytetty regulaattoria jännitejakoon, vahvistinta 

virranmittauksessa ja LCD-näyttöä, jossa näkyisi Arduinolla lasketut virran arvot. 

Siinä on käytetty Linear Technologyn LT3080 jänniteregulaattoria, joka toimii 1,2 V 

– 36 V välillä [22].  LCD-näyttö ei ole pakollinen ja se aiheuttaakin vain turhaa 

virrankulutusta. Virranmittauspiirissä liitteessä 1 on käytetty viiden mΩ:n kokoista 

shunttivastusta, jonka yli virta on mitattu.  Tässä testausversiossa on myös käytetty 

Arduinoa, jota ei lopulliseen sovittimeen tule. Liitteessä 1 käytetään 

virranmittaamisen apuna virranmittausvahvistinta (current sense amplifier) 

LT6105:sta, joka on kytketty Arduinon analogiseen ulostuloon [23]. 

3.1.2. Värinästä havaitseminen 

Piezo-elementtiä käytetään yleensä tärinän tai kopinan havaitsemiseen tai 

äänilähteenä tuottamaan värähtelyä. Tässä tapauksessa sitä käytetään havaitsemiseen. 

Elementillä havaitaan palovaroittimen summerin tärinä. Elementti tulee asentaa 
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palovaroittimeen kiinni, jotta se havaitsee värinän, mutta se tulee asentaa niin, ettei 

se sulje palovaroittimen aukkoja. Piezo-elementtejä valmistetaan eri herkkyyksillä. 

Jos elementti ei havaitse hälytystä, se voi olla virheellinen tai se ei ole tarpeeksi 

herkkä. 

Piezo-elementin kytkeminen on yksinkertaista, sillä se vain kytketään kiinni 

mikrokontrolleriin. Piezo-elementissä on yleensä kaksi johtoa, joista punainen johto 

kytketään analogiseen sisääntuloon, ja musta johto mikrokontrollerin maahan. 

Joissakin piezo-elementeissä on kolme johtoa, ja näissä kolmas johto on 

takaisinkytkentä. 

3.1.3. Äänen havaitseminen 

Hälytyksen aiheuttaman yli 85 dB:n hälytyksen havaitsemiseen tarvitaan mikrofoni. 

Markkinoilta löytyy valmiita äänisensoreita, joita kutsutaan myös 

mikrofoonisensoreiksi. Sensorit ovat halpoja, joten on syytä miettiä niiden 

valmistamista itse. Herkkyyden säätäminen tehdään potentiometrillä, ja se täytyy 

tehdä kunnolla, jotta hiljaiset äänet eivät aiheuta vääriä hälytyksiä.  

Äänisensorin tekeminen on melko yksinkertaista, sillä siihen ei tarvita kuin 

mikrofoni, potentiometri ja vahvistimia. Työssä käytetty äänisensori oli Groven 

valmistama, ja se näkyy kuvassa 9a [24]. Siinä on analogiset ulostulot, mutta 

suurimmassa osassa äänisensoreita on digitaaliset ulostulot. Kuvassa 9b on 

piirrettynä Groven äänisensorin kytkentäkaavio. Kytkentäkaaviosta ja kuvasta 9a 

nähdään, että isoimmat komponentit ovat kaksi vahvistinta, mikrofoni ja ulostulot. 

Äänisensorin mikrofoni muuttaa äänivärähtelyn värähtelyksi, se toimii muuntimena. 

Äänisensorin vahvistimet taas vahvistavat signaalin voimakkuutta. Groven 

äänisensorissa on myös seitsemän vastusta ja kolme kondensaattoria. 

 

 
a) Työssä käytetty Groven äänisensori. 
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b) Äänisensorin kytkentäkaavio. 

Kuva 9. Äänisensorin kuva ja kytkentäkaavio, joista näkyy tärkeimmät 

komponentit. 

3.2. Pohdinta 

Kaupalliset älylliset palovaroitinratkaisut ovat kalliita, joten halvemmalle IoT 

sovittimelle voisi hyvinkin olla kysyntää. Koska osat ovat halpoja ja helposti 

saatavilla, kannattavan IoT sovittiminen valmistaminen on mahdollista. 

Hälytyksen havaitsemismenetelmistä piezo-elementti on pieni, joten sen saa 

helposti asennettua palovaroittimen sisälle tai pieneksi lisäosaksi ulkopuolelle. Piezo-

elementin täytyy olla kiinni palovaroittimessa, mutta sitä ei saa asentaa, niin että se 

sulkee palovaroittimen aukkoja. Piezo-elementti ei aiheuta vääriä hälytyksiä yhtä 

herkästi kuin äänisensori. Palovaroittimen värinän mallintaminen taas on vaikeampaa 

kuin sen äänen mallintaminen. Äänisensori toimii melko samalla tavalla kuin piezo-

elementti, mutta nämä väärät hälytykset voivat muodostua ongelmaksi. Se on myös 

hieman isompi kuin piezo-elementti. Virranmittauksella havaitseminen on 

monimutkaisempaa, mutta siinä on helpompaa ottaa virta palovaroittimen paristosta 

virranmittauksen yhteydessä. Virranmittaukseen ei kannata käyttää 

virranmittaussensoria, sillä se kuluttaa liikaa virtaa, vaan se kannattaa toteuttaa 

omalla virranmittauspiiritoteutuksella. 
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4. IOT SOVITTIMEN TOTEUTUS 
 

Tässä työssä osoitettaessa konseptin toimivuutta, palovaroittimen hälytys havaittiin 

äänisensorilla ja mikrokontrollerina käytettiin ESP8266:sta. Käytetyssä 

äänisensorissa ei ollut potentiometriä, joten sensorin herkkyyttä ei voinut säätää. 

Potentiometristä ei kuitenkaan aiheudu muuta eroa, joten esiteltävät koodit ovat 

toimivia myös sen kanssa. Potentiometri säätää sen jännitteen raja-arvon, joka 

vaaditaan hälytyksen aiheuttamiseen. Herkkyyden säätäminen tapahtuu pyörittämällä 

potentiometrin ruuvia. Jos ruuvia väännetään vastapäivään, hälytyksen 

aiheuttamiseen vaaditaan kovempi ääni, kun taas myötäpäivään käännettäessä 

hälytyksen aiheuttaa pienempi äänenvoimakkuus. 

Ensin asennettiin ESP8266:ta varten ajurit, jotta tietokone tunnisti 

mikrokontrollerin. Ajureiden lataamisen jälkeen ESP8266 löytyi portista kolme. 

Seuraavaksi kytkettiin äänisensorin johdot ESP8266:seen seuraavanlaisesti; VCC, 

punainen johto, kytkettiin 3 voltin jännitteeseen, GND, musta johto, maahan, SIG, 

keltainen johto, A0:aan ja NC (no connection), valkoinen johto voidaan jättää 

kytkemättä. Kytkentä on esitetty kuvassa 10. 

 

 
Kuva 10. Äänisensorin kytkentä ESP8266:een. 

 

Koodiin täytyy miettiä sopivan kokoinen raja-arvo, jonka ylitys aiheuttaa 

hälytyksen. Raja-arvo, M, voidaan laskea kaavalla 

  

𝑀 =  
1,95 𝑉 × 1024 

5 𝑉
= 399,6  

                       

                 (2) 

 

 

 

jossa 1024 on digitaalinen maksimiarvo, viisi volttia on analoginen maksimijännite, 

jonka ESP8266 voi ottaa vastaan ja 1,95 V on kynnysjännite joka aiheuttaa 

hälytyksen. Näin laskemalla raja-arvoksi saatiin 399,6, joka voidaan pyöristää 

400:ksi. 

Sitten kokeiltiin, toimiiko äänisensori oikein tekemällä testauskoodi, joka löytyy 

liitteestä 2. ESP8266:seen ladattiin tämä koodi Arduino IDE:n avulla. Näiden 

vaiheiden jälkeen äänisensorin havaitessa äänen pitäisi ESP8266:n sisäinen LED-

valo syttyä ja Arduino IDE:n komentoriville tulla ilmoitus ”Alarm”. Liitteen 1 
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koodilla on hyvä säätää äänisensorin oikea herkkyys potentiometrille, jos käytössä on 

potentiometrillinen äänisensori. 

Kun äänisensorin toimivuus on varmistettu, päästiin tekemään lopullinen laite, 

joka lähettää viestin käyttäjälle havaitessaan hälytyksen. Mikrokontrolleri ESP8266 

yhdistetään langattomaan lähiverkkoon, jonka kautta ilmoitus hälytyksestä lähetetään 

käyttäjälle. Äänisensorin kytkentä ESP8266:een pysyy samanlaisena. Liitteessä 3 on 

tehty koodi, jolla yhdistyminen lähiverkkoon ja viestintä tapahtuu, palovaroittimen 

hälytyksen havaitsemisen lisäksi. Siinä käytetään hyödyksi IFTTT:tä (If This Then 

That), joka on selainpohjainen sovellus, johon löytyy valmiita erilaisia pieniä 

sovellusohjelmia [25]. IFTTT:n sivuille täytyy tehdä käyttäjä ja etsiä tapaukseen 

sopiva sovellusohjelma. Kuvassa 11 on kuva työssä käytetystä sovellusohjelmasta 

IFTTT:n sivuilta. Sovellusohjelma on yksinkertainen, koska sen ei tarvitse kuin 

vastaanottaa hälytys ja lähettää siitä ilmoitus käyttäjälle halutulla tavalla. Jos 

valmista sovellusta ei löydy, niin se täytyy tehdä itse. Tässä työssä käytettiin 

hyödyksi valmiina olevaa sovellusohjelmaa.  

 

 
Kuva 11. IFTTT:n sovellusohjelman asetuksia. 
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Liitteen 3 koodissa määritellään ensin asetukset, jotka määrittävät 

mikrokontrollerin sisään- ja ulostulot, lähiverkon tiedot ja IFTTT sovelluksen omat 

käyttäjäkohtaiset asetukset. IFTTT:n avain löytyi sivulta 

https://ifttt.com/maker_webhooks kohdasta Documentation. Tiedonsiirtonopeus on 

määritetty seuraavaksi, ja se oli 9600 baudia. Tämä on melko hidas nopeus, mutta 

riittävä näin vähäiseen tiedonsiirtoon. Tiedonsiirtonopeus täytyi muuttaa myös 

Arduino IDE:n asetuksista, kuten kuvassa 12 on esitetty. Kuvassa näkyy myös muita 

käytettyjä asetuksia, kuten käytetty ESP8266. 

 

 
Kuva 12. Arduino IDEssä käytettyjä asetuksia. 

 

Liitteen 3 koodissa käytetään liitteen 2 koodia hyväksi, jolla hälytys havaittiin. 

Hälytyksen havaitsemisen jälkeen koodissa tehdään lähiverkkoon yhdistäminen, joka 

käyttää WiFiClient luokkaa luodakseen TCP-yhteyden. Arduino IDEn 

komentoriville tulee ilmoitus onnistuneesta verkkoon liittymisestä. URL-yhteys 

pyynnöllä saadaan yhteys IFTTT:hen, silloin kun hälytys on havaittu. Kun 

palveluntarjoajaan on saatu http -yhteys, tulee tästä ilmoitus Arduino IDE:n 

komentoriville, kuten kuvassa 13 on esitetty. Kuvan 13 kolmella alimmalla rivillä 

näkyy ilmoitus onnistuneesta hälytyksen havaitsemisesta, ja siitä kuinka yhteys 

katkaistaan hälytyksen jälkeen. 

 

 
Kuva 13. Arduino IDEn komentorivin ilmoitus havaitusta hälytyksestä. 
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5. YHTEENVETO 
 

Työn alussa tutkittiin palovaroittimen käyttöä ja toimintaa. Palovaroitin täytyy 

asentaa aina kattoon ja mielellään puolen metrin päähän seinästä. Varoitinta tulee 

testata toistuvasti sen toimivuuden varmistamiseksi. Varoittimen hälytyksen on 

oltavat voimakkuudeltaan 85 dB kolmen metrin päässä hälyttimestä, ollakseen 

säädösten mukainen. Yleisimmät palovaroitintyypit ovat ionisoiva ja optinen 

palovaroitin. 

Langattomat palovaroitinjärjestelmät kommunikoivat keskenään radiosignaalien 

avulla, ja ovat hyödyllisiä isoissa rakennuksissa. Palovaroitinjärjestelmissä käytetään 

eri taajuuksia ja modulointimenetelmiä valmistajasta riippuen.  

Työssä tutkittiin markkinoilta löytyviä älykkäitä palovaroitinjärjestelmiä, kuten 

Nest Familya. Siihen kuuluvat myös turvakamerat ja termostaatit, joiden vuoksi sen 

hintakin on korkeampi. Markkinoilta löytyy elektroniikkayritys Roostin valmistama 

älykäsparisto, joka ilmoittaa palovaroittimen hälytyksestä ja vähäisestä virtatasosta. 

Toteutettavan IoT sovittimen täytyi havaita palovaroittimen hälytys, ja ilmoittaa 

siitä käyttäjälle. Sovitin lisätään palovaroittimeen niin, ettei palovaroittimeen tarvitse 

tehdä muutoksia. Sovitin on ulkoinen osa, joka lisätään palovaroittimen sisälle tai 

ulkopuolelle. Sovitin on lepotilassa suurimman osan ajasta, jotta se kuluttaisi 

mahdollisimman vähän virtaa. Se lähettää vain puolen minuutin välein viestin 

vastaanottimeen, jotta vastaanotin tietää kaiken olevan kunnossa. 

Työssä tutkittiin kolmea eri havaitsemistapaa, joilla havaitaan palovaroittimen 

hälytys. Havaitsemistavat ovat virran mittaaminen, äänen havaitseminen sekä 

värinän havaitseminen. Palovaroitin aiheuttaa yli 85 dB:n hälytysäänen, joka 

aiheuttaa myös värinää. Tämä näkyy virrankulutuksessa selvänä piikkinä. 

Virrankulutus on normaalitilassa noin 15 µA ja hälytyksessä noin 30 mA. Kova ääni 

voidaan havaita äänisensorilla, värinä piezo-elementillä ja virrankulutuksen kasvu 

virranmittauspiirillä. 

Piezo-elementti on sensoreista yksinkertaisin ja halvin. Se on myös melko pieni, 

joten se mahtuu palovaroittimen sisälle. Äänisensori on myös yksinkertainen ja 

halpa, mutta kokoa on vähän enemmän kuin piezo-elementillä. Se aiheuttaa myös 

herkemmin väärän hälytyksen. Virranmittauspiiri on monimutkaisempi, mutta sen 

saa helposti kytkettyä palovaroittimen paristoon, jolloin ei tarvita ulkoista 

virtalähdettä. Virrankulutus on myös pientä, jos virranmittauspiiri tehdään itse. 

Hälytyksen varoitinäänen havaitsemisesta tehtiin äänisensoriin perustuva IoT 

sovitin, joka lähetti käyttäjälle viestin havaitessaan hälytyksen. Äänisensori 

kytkettiin mikrokontrolleri ESP8266:een, joka ohjelmoitiin havaitsemaan tapahtunut 

hälytys ja ilmoittamaan siitä käyttäjälle. Sen havaitessa äänen, se oli yhteydessä 

langattomaan lähiverkkoon ja lähetti IFTTT:n kautta käyttäjälle viestin. 

Äänisensorissa ei ollut potentiometriä, joten sen herkkyyttä ei voitu säätää. Tästä 

johtuen hälytys tapahtui hiljaisistakin äänistä. 
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Liite 1. Virranmittauksen kytkentäkaavio 
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Liite 2. Äänisensorin testauskoodi 
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Liite 3. Äänisensorin viestintäkoodi 
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