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1. Johdanto
1.1 Tausta
Kiinteistö- sekä prosessiautomaatioalalla on meneillään murros, jossa esineiden internet
(IoT, Internet of Things) tulee näyttelemään keskeistä roolia. Eri asiantuntijoiden mukaan
tällä hetkellä eletään aikaa, jolloin esineiden internetin suosio on korkeimmillaan alasta riippumatta. Tästä johtuen myös erilaisten teknologioiden määrä on suhteellisen suuri. Talotekniikka tulee näyttelemään merkittävää roolia esineiden internetin alalla. Onkin arvioitu, että
vuoteen 2022 mennessä esineiden internetin ratkaisujen yhteenlaskettu liikevaihto on noin
655 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja suurin yksittäinen ala on älykkäät rakennukset. [1],
[2]
Suurin ongelma kiinteistöjen digitalisaatiossa eivät ole nykyiset teknologiat, vaan enemmänkin ihmiset niiden takana. Ongelmia on työtavoissa ja asenteissa. Nämä ongelmat voidaan
kuitenkin ratkaista yhteistyöllä ja ennen kaikkea avoimuudella, jotka ovat tämänkin työn lähtökohtia ja pääpainoja. Digitalisaation kehityksen edellytyksenä on tiedon sujuva ja tehokas
siirtäminen eri järjestelmien välillä sekä tiedon tehokas keräys ja analysointi.
Nykyisiin rajapintoihin liittyviä ongelmia ovat ennen kaikkea suuri rajapintojen lukumäärä,
avoimuuden puute sekä räätälöidyt rajapintaratkaisut. Nämä ongelmat aiheuttavat yhteensopimattomuutta, vaikeuttavat integrointia sekä tiedonsiirtoa ja -keräystä, nostavat kustannuksia sekä hidastavat alan kehitystä. Talotekniikan alalla käytetään lisäksi yleisesti räätälöityjä
rajapintaratkaisuja, joissa ongelmana on usein puutteelliset rajapintakuvaukset sekä puutteita
avoimuudessa.

1.2 Tavoite
Diplomityö keskittyy talotekniikan tiedonsiirron ja -keräykseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tarkemmin työ keskittyy talotekniikan alla esiintyvään lukuisten rajapintojen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen. Työn päätavoitteena on löytää suositus käytettäville
rajapinnoille talotekniikassa. Rajapintasuositus toimii ohjeistuksena alan toimijoille. Suositus sisältää rajapinnan vaatimukset, jotka ovat määritelty yhteistyössä alan eri toimijoiden
kanssa. Työn osatavoitteena on laatia selvitys talotekniikan avoimien tiedonsiirtoprotokollien nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta.

1.3 Tutkimusmenetelmät
Kirjallisuuskatsauksen lähteiksi on valittu tieteellisiä nykytilatutkimuksia, artikkeleita alan
merkittävimmistä julkaisuista sekä eri protokollien vastuuorganisaatioiden julkaisuja sekä
verkkosivuja. Kirjallisuuskatsaus toteutetaan nykytilatutkimuksena ja tällöin on mielekästä
tutkia alalla jo julkaistuja tieteellisiä nykytilatutkimuksia sekä artikkeleita. Osa tutkittavista
protokollista ovat niin uusia, ettei niistä ole saatavilla tieteellisiä julkaisuja. Tällaisissa tapauksissa lähteinä käytettiin protokollien vastuuorganisaatioiden julkaisuja sekä haastatteluita.
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Diplomityön yhdeksi osaksi valikoitui haastattelututkimus, koska työssä selvitetään alan nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä. Haastattelututkimuksella saadaan ajankohtaista ja konkreettista tietoa tiedonsiirtorajapintojen käytöstä ja ominaisuuksista, tulevaisuuden näkymistä
sekä tietoturvaan liittyvistä asenteista, uhista sekä suojautumiskeinoista alan ammattilaisilta
ja asiantuntijoilta. Haastattelut on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus
soveltuu tutkimuksiin, joissa pyritään ymmärtämään ilmiötä tai asiaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi valikoitui menetelmäksi, koska sen avulla pystytään luomaan ilmiöstä tiivistetty ja
yleistetty kuvaus sekä löytämään yhteyksiä vastauksien väliltä.
Diplomityöhön haettiin materiaalia myös avoimesta työpajasta. Avoin työpaja on tehokas
tapa kerätä suuri otanta alan asiantuntijoiden sekä aiheesta kiinnostuneista henkilöiden kokemuksista sekä mielipiteistä. Työpajalla saadaan kattavat vastaukset haluttuihin kysymyksiin sekä lukuisia erilaisia näkökulmia valittujen aiheiden ongelmiin sekä ratkaisuihin. Työpaja valikoitui menetelmäksi sen tehokkuuden takia. Työpajalla pyrittiin keräämään vastauksia aiheisiin liittyviin kysymyksiin mahdollisimman monesta näkökulmasta sekä mahdollisimman laajasti. Työpajaan oli mahdollista osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet henkilöt
sekä organisaatiot.
Työssä testattiin valikoituja menetelmiä kokeiluhankkeilla. Kokeiluhankkeilla varmistettiin
menetelmien ominaisuudet. Hankeilla tutkittiin menetelmien hyötyjä sekä haittoja ja verrattiin eri menetelmiä keskenään. Kokeiluhankkeet ovat tehokas tapa saada menetelmistä käytännön kokemuksia sekä tietoa. Kokeiluhankkeiden ratkaisuja voidaan käyttää myöhemmässä tutkimuksessa sekä opetuksessa.
Työn viimeinen osa käsittelee rajapintasuositusta. Rajapintasuosituksessa apuna käytettiin
työn ohjausryhmän mielipidettä, nykytilatutkimusta, asiantuntijahaastatteluita, työpajaa sekä
kokeiluhankkeita. Näistä lähteistä muodostettiin suosituksen vaatimukset.

1.4 Rakenne ja rajaus
Työn toisessa luvussa tutkitaan talotekniikan ja esineiden internetin tiedonsiirtorajapintoja.
Työssä kuvataan talotekniikan tiedonsiirtomenetelmät kolmella tasolla. Tasot ovat: kenttätaso, järjestelmätaso sekä hallintataso. Pääpaino tiedonsiirtomenetelmien sekä rajapintojen
tarkastelussa on hallintatasolla. Hallintatason tiedonsiirtoratkaisuja tutkitaan tarkemmin ja
niitä vertaillaan keskenään. Vertailun pääpaino on ominaisuuksissa sekä tietoturvassa. Hallintasoa alemmilla tasoilla, eli järjestelmä- ja kenttätasolla, on lukuisia erilaisia vakiintuneita
ja ei-vakiintuneita tiedonsiirtoratkaisuja, ja hankkeen ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa todettiin, että näitä ei ole mielekästä eikä tarkoituksenmukaista tutkia. Työssä perehdytään myös esineiden internetin tiedonsiirtoprotokolliin. Esineiden internetin tiedonsiirtoprotokollista esitellään yleisimmät ja käytetyimmät tai mielenkiintoisimmat protokollat talotekniikkaympäristössä.
Kolmannessa luvussa käsitellään asiantuntijahaastatteluita. Haastatteluista kuvataan haastattelumenetelmät, tulokset, analyysi sekä yhteenveto. Haastatteluiden sekä nykytilatutkimuksen lisäksi järjestettiin avoin työpaja. Työpajaa käsitellään neljännessä luvussa. Työpajan
tehtävänä oli kerätä tietoa projektin teemoista sekä auttaa osallistujia alan haasteissa ja parantaa yhteistyötä sekä mahdollistaa uusia yhteistyömenetelmiä.
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Viidennessä luvussa on esitetty kokeiluhankkeet. Kokeiluhankkeet olivat avoimia kaikille
mukana oleville sekä kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille. Kokeiluhankkeissa testattiin
aiemman tutkimuksen perusteella valittuja rajapintaratkaisuja käytännössä. Kokeiluhankkeiden tehtävä oli myös rohkaista muita alalla toimivia organisaatioita ottamaan uusia menetelmiä käyttöön.
Kuudennessa luvussa on esitetty rajapintasuositus. Suositusosiossa esitellään myös vaatimusten täyttävät tiedonsiirtoprotokollat. Yhden protokollan suosittaminen ei ole kuitenkaan
mielekästä eikä tarkoituksenmukaista.
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2. Tiedonsiirtoprotokollat talotekniikassa
Tässä kappaleessa käsitellään talotekniikan tiedonsiirto- ja esineiden internetin tiedonsiirtoprotokollia. Toki moni talotekniikassa yleisesti käytetty protokolla esiintyy myös muilla
aloilla. Tarkasteluun on valittu laajimmin käytössä olevat tai muuten tutkimuksen kannalta
mielenkiintoisimmat protokollat. Protokollista esitellään niiden tärkeimmät ominaisuudet ja
selvitetään niiden käyttökohteet sekä käytön laajuus ja päämarkkina-alueet. Ensimmäisessä
kappaleessa esitellään myös muutamia yleisiä kansainvälisiä sekä kansallisia standardeja.
Tiedonsiirtoprotokollat voidaan jakaa talotekniikassa karkeasti kolmeen osaa: kenttätason,
järjestelmätason sekä hallintatason protokolliin. Aina jako ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen ja osa tässäkin kappaleessa kuvatuista protokollista ylittää tasorajaukset. Tasorajoitukset on esitetty kuvassa 1.

HALLINTATASO
VALVOMOT,
HALLINTAOHJELMISTOT, YMS.

JÄRJESTELMÄTASO
OHJAINLAITTEET

KENTTÄTASO
TOIMILAITTEET, ANTURIT, YMS.

Kuva 1. Tasojen kuvaus. Alimman tason muodostaa kenttätaso, keskimmäisen järjestelmätaso ja ylimmän hallintataso [3].
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2.1 Standardit
Tässä kappaleessa esitellään kaikki työssä esiintyvät kansainväliset ja kansalliset standardit
sekä niiden takana olevat järjestöt. Diplomityössä esiintyviä standardeja ovat ISO-, EN- sekä
SFS-standardi. Näiden lisäksi on olemassa myös eri organisaatioiden omia standardeja.
ISO-standardi:
ISO eli International Organization for Standardization on kansainvälinen standardisointijärjestö. ISO-organisaation alla toimii myös muita järjestöjä ja työssä niistä tulee esiin IEC (International Electrotechnical Commission). Käytännössä ISO-standardilla tarkoitetaan siis
kansainvälistä standardia, joka on voimassa ISO-järjestön jäsenmaissa. ISOn tärkeimmät tehtävät ovat standardisoida teknillisiä sääntöjä kansainvälisesti, yksinkertaistaa tuotteiden liikkuvuutta sekä poistaa kansainvälisen kaupan esteitä. [4]
EN-standardi:
EN-standardi, eli eurooppalainen standardi on CEN:n (European Committee for Standardization) myöntämä standardi. Standardi on voimassa 28 EU:n maassa, Islannissa, Norjassa,
Sveitsissä, Makedoniassa, Serbiassa sekä Turkissa. CEN:iin kuulu jokaisesta jäsenmaasta
yksi kansallinen standardisoimisjärjestö. [5] Suomesta järjestöön kuuluu SFS.
ANSI-standardi:
ANSI-lyhenne tulee sanoista American National Standards Institute. ANSI on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tehtävänä on vahvistaa jäsentensä asemaa kansallisella tasolla sekä
globaaleilla markkinoilla standardien kautta, tehden jäsenten tuotteista turvallisempia sekä
ympäristöystävällisempiä. ANSI-standardi on siis Yhdysvaltain kansallisen standardisoimisjärjestön myöntämä standardi. ANSI-standardi on voimassa Yhdysvalloissa. ANSI on Yhdysvaltojen edustaja ISO-järjestössä. [6]
SFS-standardi:
SFS-standardilla tarkoitetaan kansallista standardia, jonka on myöntänyt Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS-standardi on voimassa Suomessa. Suomen Standardisoimisliitto
SFS ry on Suomen edustaja ISO- ja EN-järjestössä. [7]
Standardit voivat olla vahvistettu myös monessa eri järjestössä. Esimerkiksi Suomessa, Euroopassa sekä kansanvälisessä standardisoimisjärjestössä vahvistettu standardi esitetään
muodossa SFS-EN ISO 1234. Näiden lisäksi on olemassa myös yksityisiä standardisoimisjärjestöjä, kuten esimerkiksi ASHRAE, jota käsitellään kappaleessa 2.3.1.

2.2 Kenttätaso
Tässä kappaleessa kuvataan eri kenttätason tiedonsiirtoprotokollia. Kenttätasolla on käytössä
suhteellisen paljon erilaisia tiedonsiirtoprotokollia, ja protokollia on huomattavasti enemmän
kuin muilla tasoilla. Tässä kappaleessa käsiteltävät protokollat ovat KNX sekä LonWorks,
koska ne ovat yleisimmät kenttätasolla käytössä olevista protokollista. On kuitenkin huomi-
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oitavaa, että esimerkiksi BACnet-protokollaa voidaan käyttää myös kenttätasolla. Näiden lisäksi yleisiä kenttätason protokollia ovat esimerkiksi valaistukseen käytetyt DALI- ja DMXprotokollat.

2.2.1 KNX
KNX on vuonna 1999 julkaistu protokolla, joka täyttää sekä EN 50090- että ISO/IEC 14543
-standardit. Vuonna 2004 protokolla standardisoitiin EN-standardiksi ja myöhemmin vuonna
2006 kansainväliseksi ISO/IEC-standardiksi. KNX on erityisesti rakennusautomaatioon kehitetty protokolla, joka on syntynyt European Home Systems Protocol (EHS), BatiBus, ja
European Installation Bus (EIB tai Instabus) protokollien pohjalta. KNX pyrkii yhdistämään
näiden ratkaisujen parhaat puolet. KNX on kehitetty EIB:stä, joten usein sitä kutsutaankin
nimellä EIB/KNX. [3]
Protokollassa ohjaus tapahtuu funktionaalisten lohkojen avulla, jotka sisältävät joukon tietopisteitä ja tiedon objektin, esimerkiksi painonapin, käyttäytymisestä. Käyttäytymistieto voi
olla esimerkiksi ”binary push button”, joka viittaa päälle/pois -tyyppiseen painonappiin. Jokainen funktionaalinen lohko voi olla liitetty yhteen laitteeseen, mutta laitteeseen voi olla
liitetty myös enemmän lohkoja, kuitenkin vähintään yksi. KNX-spesifikaatio määrittelee joukon funktionaalisia lohkoja sekä datapisteiden tyyppejä. Datapisteet ilmaisevat lohkojen sisään- ja ulostulot sekä sovellusparametrit, jotka voivat olla esimerkiksi sisäisiä muuttujia.
Sisäiset muuttujat voivat ilmaista esimerkiksi toimilaitteiden raja-arvoja. [8]
KNX-standardin spesifikaatiossa määritellään kolme datapisteiden sidontatapaa (binding).
Näitä ovat vapaa sidonta (free binding), strukturoitu sidonta (structured binding) sekä kiinnitetty sidonta (tagged binding). Vapaassa sidonnassa saman tietotyypin datapisteet voidaan
sitoa toisiinsa vapaasti. Esimerkiksi valokatkaisijan ja valon datapisteellä on sama tietotyyppi, jolloin nämä tietopisteet voidaan sitoa toisiinsa, ja tällöin tieto katkaisimen datapisteeltä kulkee suoraan valaisimen datapisteelle. Rakenteellisessa sidonnassa noudatetaan rakennetta, joka määritellään datapisteiden linkityksen informaatiomallissa, jonka pohjana toimii laitteiden funktionaaliset lohkot. Esimerkiksi painonapin ulostulon datapisteet täytyy sitoa jonkin toimilaitteen sisääntulon datapisteisiin. Kiinnitettyä sidontaa voidaan käyttää datapisteryhmien tai laiteryhmien sidontaan. Datapisteiden osoitteiden tulisi sisältää informaatio, jonka avulla pystytään tunnistamaan ryhmä, johon datapisteet kuuluvat. Isommassa alueessa voi olla alaryhmiä, jotka voidaan sitoa erikseen toiseen alaryhmään. [8] Sidonta on
olennainen osa KNX-standardia ja sillä saadaan aikaan toiminnallisuutta sekä voidaan kasvattaa semantiikkatasoja.
Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista protokollassa on tarkkailijamalli-pohjainen (observer
pattern-based) tiedonsiirto [8]. Tässä mallissa objektia kutsutaan subjektiksi, joka pitää sisällään listan riippuvuuksista, joita kutsutaan tarkkailijoiksi. Subjekti ilmoittaa kaikille tarkkailijoille automaattisesti mahdollisista tilamuutoksista. Monia tarkkailijalaitteita voidaan informoida tilamuutoksesta yhdellä ryhmäviestillä.
KNX-verkon toiminta perustuu KNX-laitteiden lähettämiin ryhmäosoitteellisiin sanomiin.
Jokaisella verkon solmulla on oma yksilöllinen osoite, joka vastaa laitteen sijaintia verkkorakenteessa. Esimerkiksi, jos laite on reitittimen alla, jonka osoite on 3.3.0, voi laitteen osoite
olla esimerkiksi 3.3.1. KNX tukee myös valinnaista ryhmälähetysosoitteistoa ryhmälaitteille,
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jolloin käytetään Media Access Control (MAC) -osoitteita. [3] Tämä mahdollistaa ominaisuuden, jossa laite osaa itse päätellä kuuluuko se ryhmään, joka tarvitsee väylässä liikkuvan
viestin. KNX-standardi sallii tiedonsiirron eri medioiden avulla. Näitä medioita voi olla
KNX-parikaapeli (KNX/TP), -sähköverkko (KNX/PL), -radiotaajuus (KNX/RF) sekä Ethernet (KNX/IP). KNX julkaisee lähitulevaisuudessa myös www-sovelluspalveluita käyttävän
KNX WS -standardin, jota käsitellään kappaleessa 2.4.2. Näitä kaikkia eri medioita voidaan
käyttää yhdessä KNX-verkossa. Hierarkiamallina KNX-protokollassa käytetään puutopologiaa. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki KNX-verkosta, jossa on käytetty kaikkia mahdollisia
medioita.

Ethernet
IP-runkolinja

1.0.0

IP-reititin

2.0.0

KNX/TP

IP-reititin

...

Energian
syöttö
1.0.1

1.0.33

Päälinja

1.1.0

Linjaliitin

1.13.0

Järjestelmäliitin

KNX/PL

Energian
syöttö

Energian
syöttö
1.1.1

1.1.28

1.13.1

KNX/RF

1.13.89

Kuva 2. KNX-verkon topologia kaikilla medioilla (TP, PL, RF ja IP) [9].

Tietoturva on nykyisin yksi huomionarvoisimmista ominaisuuksista, kun käsitellään kiinteistöjen automaatiojärjestelmiä. Myös kriittisen ja luottamuksellisen tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja KNX listaa näistä muutaman [10]:
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•
•
•
•

Kulutustiedot, jotka eivät saa olla saatavilla kolmansille osapuolille.
Sähköisten lukitusjärjestelmien, esimerkiksi ovikontaktien, signaalit.
Kriittisissä järjestelmissä olevat KNX-laitteet, jotka voivat kommunikoida ainoastaan
todennettujen osapuolien kanssa.
Tiedon suojaus turvallisuuskriittisissä ohjelmissa.

KNX ottaa tietoturva asioihin erittäin paljon kantaa antamalla implementoijille, laitevalmistajille sekä asiantuntijoille ohjeistusta yleisellä tasolla sekä julkaisemalla omia tietoturvasovelluksia ja -standardeja. Osa KNX:n ohjeista ovat tarkoitettu suosituksiksi, mutta osa niistä
on välttämättömiä. Tietoturvaominaisuudet vaihtelevat sen mukaan, mitä mediaa käytetään.
Myös laitteiston fyysisellä sijoituksella on suuri merkitys. Tietoturvan lähtökohta on, että
laitteiden kanssa fyysiseen kontaktiin pääsee ainoastaan tähän oikeutetut henkilöt. Yksi kriittinen kohta järjestelmässä on rakennusten ulkotila. Näihin kohteisiin KNX velvoittaa käytettäväksi suodatusta, jolla vahingollinen liikenne voidaan estää, jos verkkoon päästään käsiksi.
Käytettäessä sähkölinjaa mediana, sähkölinjat voidaan erottaa taajuusaluesuodattimilla.
Nämä suodatukset voidaan suorittaa KNX-järjestelmässä konfiguroinnilla. Toinen lähtökohta on, että kun käytetään KNX IP -protokollaa, täytyy käyttää erillistä, kiinteistön ITjärjestelmästä irrotettua, LAN- tai WLAN-verkkoa. [10]
Kun KNX-verkkoon otetaan yhteys ulkopuolisesta verkosta, täytyy käyttää KNX:n suojattua
rajapintaa. Kun otetaan yhteys ulkopuolisesta verkosta kiinteistön verkkoon, suositellaan
aina käytettäväksi VPN-yhteyttä. VPN-yhteys on tehokas tapa suojata VPN-yhteyksien
päissä olevien laitteiden välinen tiedonsiirto. VPN-yhteyttä käytettäessä ei voida saavuttaa
kuitenkaan varmuutta siitä, että viestin lähettäjä on valtuutettu lähettämään viestin. Tästä
johtuen KNX antaa ohjeistuksen suojatun rajapinnan toteuttamiseen. KNX tarjoaa kaksi konseptia, joita ovat KNX Data Secure sekä KNX IP Secure. Ensimmäinen KNX IP Secure konsepti on tapa suojata verkossa kulkeva viestintä. Toinen konsepti, KNX Data Secure,
mahdollistaa tiedon varmentamisen ja/tai suojauksen salausavaimien avulla. Tätä konseptia
voidaan käyttää kaikilla medioilla, joten se soveltuu myös paikallisiin KNX-verkkoihin. Perusperiaate KNX Data Securessa on, että salausavaimet sijaitsevat laitteissa ja ne asetetaan
ETS-työkalulla. Laiteavaimet muuttuvat tietyn ajan kuluessa, joten vaikka verkkoon saataisiin kytkettyä sinne kuulumaton laite oikealla avaimella, se ei toimi verkossa tiettyä aikaa
kauempaa. [10] KNX toteaa, että näitä käytettäessä KNX-asennus on melkein haavoittumaton. Käytännössä kuitenkin haavoittumatonta järjestelmää on mahdoton luoda ja melkein
haavoittumaton tilanne on haastava määritellä. KNX kehittää tietoturvaominaisuuksia jatkuvasti vastaamaan tulevaisuuden tietoturvahaasteita.
KNX-protokollan heikkouksina voidaan pitää muun muassa sitä, että protokollan spesifikaatiossa ei viitata historiallisen tiedon käsittelyyn, tapahtuma- ja hälytyshuomautuksiin, tehtävien aikataulutukseen eikä skenaarionhallintaominaisuuksiin [8]. Tämä antaa laitevalmistajille vapauden rakentaa nämä ominaisuudet ilman, että heidän täytyisi noudattaa suosituksia.
Tästä johtuen yhteensopivuus ja luotettavuus saattavat kärsiä.
KNX-protokollaan hallinnoi Konnex Association. Organisaation tehtävä on valvoa, kehittää
sekä ylläpitää KNX-tuotteiden yhteensopivuutta sekä standardeja. Konnex myöntää myös
sertifikaatteja laitevalmistajille sekä järjestää koulutusta ja tiedotusta. Konnex hallinnoin
myös KNX-tuotteiden yhteistä suunnittelu- ja käyttöönottotyökalua ETS:ää (Engineer Tool
Software). Tällä hetkellä (22.2.2017) Konnexilla on 405 sertifioitua laitevalmistajapartneria,
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65709 KNX-partneria sekä 392 koulutuskeskusta. Sertifioituja laitevalmistajia on 40:ssä eri
maassa ja Suomessa sertifikaatin on saanut kolme laitevalmistajaa; ABB Oy, BEMI Automation sekä Uponor corporation. KNX-järjestön verkkosivujen mukaan ABB:llä on johtava
rooli organisaatiossa. [11] Laitevalmistajista sekä KNX:n historiasta voidaan tehdä johtopäätös, että protokolla on erityisen suosittu Euroopan markkinoilla. Suomessa protokollaa edustaa KNX Finland ry, joka on Konnexin alainen kansallinen järjestö.

2.2.2 LonWorks
LonWorks on Echelon Corpin vuonna 1988 kehittämä geneerinen ohjausjärjestelmä. LonWorksista voidaan käyttää myös nimitystä Local Operating Network tai lyhennettä LON.
LonWorks-järjestelmä koostuu osista, joita ovat LonTalk-viestintäprotokolla, ohjainlaite
(Neuron Chip) sekä verkkohallintalaite.
LonTalk-protokolla on LonWorksin yksi tärkeimmistä osista. LonTalk on standardisoitu
ANSI/EIA-709 -sekä ANSI/CEA-709 -standardiksi ja on saatavilla myös kansainvälisinä
EN14908- ja ISO/EIC-14908 -standardina [8]. Protokollassa tietoa voidaan siirtää muun muassa parikaapeleilla, datasähköllä, valokuidulla sekä langattomasti.
LonWorks-protokollassa laitteita kutsutaan solmuiksi. Jokaisella solmulla on oma yksilöllinen osoite. Solmujen käyttäytyminen perustuu funktionaalisiin profiileihin. Solmulla voi olla
useampi profiili, mutta vähintään yksi. Funktionaalisissa profiileissa määritellään laitteen
oletettu käyttäytyminen, joka sisältää käyttäytymiskonfiguraatiot sekä verkkomuuttujat.
Verkkomuuttujilla tarkoitetaan datapisteitä, jotka ovat näkyvillä muille verkon laitteille tiedonsiirtoa varten. Jokaisella verkkomuuttujalla on tietyt ominaisuudet. Verkkomuuttujalla on
aina datatyyppi, joka määrittelee muuttujan yksikön, skaalan ja tiedon rakenteen. [8] Esimerkkinä funktionaalisista profiileista voidaan mainita laite, joka käyttäytyy katkaisimen tavalla. Tällöin käytetään katkaisijan funktionaalista profiilia. Profiilissa on näkyvillä ulostulo
verkkomuuttujana ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi ohjaamaan valaisinlaitetta. Valaisinlaite toteutetaan käyttäen valaisimen funktionaalista profiilia, jossa on näkyvillä sisääntuloverkkomuuttuja, jonka avulla voidaan vastaanottaa sisääntuloarvoja ohjaamaan valaisimen
tilaa.
LonWorksissä verkkorakennetta voidaan muokata käyttämällä virtuaalisia verkkorakenteita
fyysisten rakenteiden läpi. Virtuaalisilla verkoilla voidaan erottaa eri toimilaite- ja anturiryhmiä toisistaan. Esimerkiksi virtuaalisten verkkojen avulla valaistusjärjestelmä voidaan erottaa ilmastointijärjestelmästä. Tämä toteutetaan niin sanottujen verkkoalueiden avulla. Jokainen verkkoalue voi käsittää useamman alaverkon. Alaverkot ovat fyysisiä tai loogisia laiteryhmiäryhmiä. Yksi alaverkko voi esimerkiksi käsittää yhden huoneen toimilaitteet. Alaverkossa jokaiselle laitteelle voidaan antaa osoite yksitellen tai käyttämällä lähetystä. Laitteet
voidaan myös ryhmitellä käyttäen ryhmiä. Tällöin laitteen osoite määräytyy sen perusteella,
mihin ryhmään laite kuulu. Ryhmässä oleva laite voi kommunikoida muiden ryhmässä olevien laitteiden kanssa käyttäen ryhmän identifikaatiota. [8] Kuvassa 3 on esitetty solmujen
ryhmitys käyttäen verkkoalueita ja alaverkkoja. Alaverkot käyttävät usein puu-topologiaa,
mutta hierarkiatyyppiä ei ole rajattu standardissa.
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Kuva 3. LON-protokollan laiterakenne toteutettuna puutopologialla [3].

Yksi LonWorksin huonoista puolista liittyy funktionaalisiin profiileihin. Koska profiilit ovat
määritelty protokollan spesifikaatiossa, ei voida olla varmoja, että ne täyttävät laitevalmistajien kaikki tarpeet. Protokollassa ei ole myöskään määritelty verkkomuuttujia, joilla päästään
käsittelemään historiallisia tietoja. Näistä johtuen LonWorks sallii laitevalmistajien luoda
itse laajennuksia, jotka voivat kuitenkin huonontaa protokollan yhteensopivuutta ja skaalautuvuutta. [12]
Vaikka LonWorks on avoin järjestelmä, voidaan sitä käyttäen toteuttaa myös suljettuja järjestelmiä. Vuonna 1994 perustettu LonMark International määrittelee ohjeistuksen LonWork-alustaa käyttävien laitteiden valmistamiselle sekä laitteiden integroinnin yhteensopivuudelle. Näiden avulla pyritään varmistamaan joustava ja toimiva integraatio sekä toimivuus eri laitevalmistajien tuotteiden välillä. LonMark myöntää laitteille sertifikaatteja. Sertifiointiprosessi perustuu laitevalmistajan lähettämiin kuvaustiedostoihin. Prosessisiin ei
kuulu laboratoriotestejä eikä sertifiointiprosessia ole määritelty erikseen standardissa. [3]
Verrattuna esimerkiksi BACnet-sertifiointiin, voidaan LonWorksin sertifiointiprosessia pitää
hyvin kevyenä ja pintapuolisena.
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LonMarkin verkkosivujen perusteella organisaatioon kuuluu tällä hetkellä noin 400 jäsentä
ja noin 50 partneria, joiden tuotteille on myönnetty sertifikaatti [13]. Näiden joukosta mainittakoon ABB, Siemens, Honeywell, Grundfos, Johnson Controls, LG sekä Schneider Electric. Eri arvioiden mukaan vuonna 2010 maailmassa oli noin 90 miljoonaa laitetta, jotka käyttivät LonWorks-alustaa. Echelon Corp itse ilmoittaa, että LonWorks on maailman johtavin
avoin rakennus- ja kotiautomaatio-, teollisuus-, kuljetus- ja julkisen palvelun -ohjausjärjestelmä. Omien kokemuksien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että LonWorks on hieman
vanhentunut protokolla ja muut kilpailevat vaihtoehdot vievät jatkuvasti sen markkina-asemaa.

2.3 Järjestelmätaso
Tässä kappaleessa käsitellään järjestelmätason protokollia. Järjestelmätaso on keskimmäinen
taso, joka sijaitsee kenttä- ja hallintatason välissä. Yleisiä komponentteja järjestelmätasolla
ovat muun muassa ohjainlaitteet, sekä kenttäliityntälaitteet. Käsiteltäviä tiedonsiirtoprotokollia ovat BACnet ja Modbus. On kuitenkin huomioitavaa, että tällä tasolla voidaan käyttää
myös muita protokollia esimerkiksi KNX:ää. BACnet ja Modbus ovat kuitenkin yleisesti
mielletty järjestelmätason protokolliksi ja siksi niitä käsitellään tässä kappaleessa [3],[8].

2.3.1 BACnet
BACnet on kommunikointiprotokolla kiinteistön automaatioon sekä ohjausverkkoihin.
BACnetin on kehittänyt vuonna 1987 American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers (ASHRAE) -organisaatio. BACnet on standardisoitu Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä se on kansallinen standardi yli 30:ssä maassa ja se on myös ISOstandardi. [1] Protokollan ylläpidosta vastaa ASHRAE:n 135 jäsenen komitealla. Komitea
kehittää ja muokkaa protokollaa tarvittaessa ja tuottaa myös julkaisuja sekä muuta materiaalia koskien protokollaa. BACnetin tehtävä on toimittaa kommunikointi-infrastruktuuri, jonka
avulla voidaan integroida eri valmistajien tuotteita sekä integroida kiinteistöautomaatiopalveluita. [2] BACnetin perusajatuksena on luoda laite- ja ohjelmistoalustoista riippumaton
protokolla. BACnetillä on myös edunvalvonta järejstöjä esimerkiksi Euroopassa ja kansallisella tasolla. Euroopan BACnet-järjestö on nimeltään BIG-EU, eli BACnet Interest Group
Europe. Suomessa toimii myös BACnet-toimikunta, joka on Suomen Automaatioseuran ry:n
alainen toimikunta.
BACnet kehitettiin alun alkaen palvelemaan lämpö-, ilmanvaihto-, ilmastointisegmenttiä
(LVI). Nykyään protokolla on kuitenkin käytössä paljon laajemmin. Protokollaa käytettään
muun muassa LVI-ohjauksessa, valo-ohjauksessa, turvallisuussovelluksissa, palojärjestelmissä sekä hisseissä ja liukuportaissa. Huomioitavaa on myös se, että BACnet ei ole kenttäväylä vaan protokolla. Käytännössä protokollassa määritellään tavat tiedonsiirrolle. Protokolla määrittelee palvelut, kuinka eri objekteja käytetään, itse objektit, jotka sisältävät eri
ominaisuuksia sekä itse verkon. BACnet-verkossa laitteistoja käsitellään siis objekteina,
joilla on erilaisia ominaisuuksia. [2] BACnetiä voidaan käyttää hallintatasolta kenttätasolle
protokollan eri standardien avulla. Esimerkiksi BACnet/TP, joka on parikaapelistandardi, on
suunniteltu kenttätasolle. BACnet/IP-standardi taasen on standardi, joka sisällyttää IP-protokollan mukaan BACnet-standardiperheeseen, ja se on suunniteltu käytettäväksi järjestelmäja hallintotasolla. Myöhemmässä vaiheessa tutustumme myös BACnet/WS-standardiin, joka
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laajentaa protokollan esineiden internetin mahdollisuuksia ja tuo huomattavia lisäyksiä järjestelmien integrointiin.
BACnetin viestejä voidaan periaatteessa lähettää missä tahansa verkossa, mutta luotettavuuden takaamiseksi on muutamia tiedonsiirtorapoja standardisoitu. Standardoidut tiedonsiirtotavat ovat Ethernet, ARCNET, Master–Slave/Token-Passing (MS/TP), LonTalk ja Point-toPoint (PTP) sekä paikallinen verkko, pois lukien MS/TP ja PTP. Käytännössä tämä tarkoittaa, että BACnetin tiedonsiirtomediana voidaan käyttää muun muassa Ethernetiä, parikaapelia sekä sarjaliikennekaapelia. [3]
BACnetin huonona puolena mainittakoon laitevalmistajien vaikeus valmistaa yhteensopivia
tuotteita. Tämä johtuu siitä, että BACnet-organisaation laitteille myöntämät sertifikaatit vaativat usein huomattavan paljon resursseja laitevalmistajilta. Sertifiointiprosessi on suhteellisen raskas, johtuen siitä, että prosessi sisältää myös laboratoriokokeita. Toinen syy prosessin
raskauteen on se, että jokainen laiteversio vaatii oman sertifikaatin. Näillä saadaan toki mahdollistettua luotettavuus sekä yhteensopivuus, mutta yleisesti prosessia on pidetty muihin
protokollasertifiointiprosesseihin verrattuna raskaana. BACnet-standardikirjasto on myös
maksullinen. Nämä heikkoudet tulivat ilmi kappaleessa 3 käsiteltävissä asiantuntijahaastatteluissa.
BACnet standardi määrittelee verkon suojaamisen valinnaiseksi. Standardissa määritellään
kuitenkin vapaaehtoiset suojauskäytännöt. Verkon suojaaminen perustuu jaettuihin avaimiin.
Avaimet ovat salaisia ja ne ovat aina pareittain siten, että toinen on palvelimella ja toinen
käyttäjällä tai asiakkaalla. Laitteen ja käyttäjän välinen autentikointi suoritetaan viestien allekirjoituksilla ja suojatuilla allekirjoitetuilla avaimilla. Itse tiedon suojaaminen toteutetaan
viestien salaamisella sekä jaetuilla salatuilla avaimilla. Avainparit muodostetaan siten, että
toinen avaimista on allekirjoitettu ja toinen on salattu. [14] BACnet-protokollassa tietoturva
määritellään erilailla riippuen standardista. Esimerkiksi liitteessä BACnet/WS-standardia
koskevat tietoturvavaatimukset poikkeavat huomattavasti muista, johtuen median ja käyttötarkoituksen erilaisuudesta. Standardin ulkopuolelle jätetään myös monia suosittuja suojausmenetelmiä. Esimerkiksi VPN (Virtual Private Network) -tunnelointi on osoittautunut tehokkaaksi ja erittäin suosituksi tavaksi luoda suojattu yhteys palvelimen ja asiakkaan välille.
BACnet on yksi voimakkaimmin kasvavista protokollista. 5.12.2016 mennessä 945 laitevalmistajaa on saanut BACnetin myöntämän Vendor ID:n. Joukossa on paljon Yhdysvaltalaisia
valmistajia, mutta myös huomattava määrä eurooppalaisia. Mainittakoon, että esimerkiksi
Saksaan on myönnetty 112, kun Yhdysvaltoihin on myönnetty 331 Vendor ID:tä. Suomeen
ID:itä on myönnetty 7 toimijalle, muun muassa seuraaville laitevalmistajille: Vacon Oyj,
Vaisala Oyj ja Fidelix Oy. Yksi merkittävä yritys organisaatiossa on ABB. [4]

2.3.2 Modbus
Modbus on vuonna 1979 Modiconin, joka on nykyään Schneider Electricin tuotemerkki, kehittämä ohjelmistotason tietoliikenneprotokolla. Protokolla on alun alkaen tarkoitettu PLC
(Programmable Logic Controller) -käyttöympäristöön, mutta nykypäivänä sillä on myös monia muita käyttöympäristöjä. Protokollaa hallinnoin Modbus Organization Inc. -organisaatio.
Modbus ei ole virallinen standardi, mutta ajan saatossa siitä on muodostunut de facto standardi ja sitä voidaan näin ollen pitää standardina. Protokolla perustuu isäntä-orja / asiakas-
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palvelin (master-slave / client-server) -tyyppiseen kommunikointiin laitteiden välillä. Protokolla on täysin avoin sekä lisenssivapaa ja tästä johtuen se on eniten käytetty protokolla teollisessa valmistuksessa. Modbus-organisaation mukaan Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa on yli 7 miljoonaa Modbus-solmua. [15]
Modbussin ohjelmakerros on rajoittunut rekisterin arvojen lukuun ja kirjoittamiseen käyttäen
yksinkertaista pyyntö/vastaus -protokollaa. Protokolla mahdollistaa myös funktiokoodien
kirjoittamisen. Tällä on pyritty mahdollistamaan yksinkertainen rakenne ja joustavuuden varmistaminen. Huonona puolena voidaan pitää käyttöönoton raskautta, koska esimerkiksi primitiivisten datatyyppien formaatit täytyy olla koordinoituja [3]. Toisin sanoen Modbussin
käyttöönotto ja muokkaaminen voi olla vaativampaa ja aikaa vievempää kuin muiden vastaavien protokollien.
Modbusissa kommunikointi tapahtuu käyttäen TCP/IP -protokollaa Ethernetin kanssa,
asynkronoitua sarjaliikennettä eri medioiden, kuten EIA/TIA-232-E, EIA-422, EIA/TIA485-A, yli tai käyttäen MODBUS PLUS token-pass verkkoa [15]. Modbusista määritelty
TCP/IP-standardi on nimeltään Modbus TCP/IP. Koska kyseinen standardi käyttää Ethernetiä, on yhteensopivien laitteistojen löytäminen sekä hankinta huomattavasti helpompaa. Ethernet on myös laajasti käytössä ja täten sen luotettavuus on laajalti testattu. Kiinteistöissä
huomattavan edun luo myös se, että usein niissä voidaan hyödyntää jo valmista ja toimivaa
langallista tai langatonta Ethernet-verkkoa. Käytettäessä TCP/IP-protokollaa Modbus-solmujen lukumäärä ei ole rajattu ja jokainen solmu voi toimia asiakkaana tai palvelimena. [3]
Toisaalta mainittakoon, että kiinteistön julkisen Ethernet-verkon käyttö voi olla suuri tietoturvauhka.
Modbusia voidaan käyttää kaikilla rakennusautomaation aloilla valo-ohjauksista paloilmaisinjärjestelmiin. On kuitenkin huomattava, että Modbusissa ei ole itsessään minkäänlaista
tietoturvaominaisuutta eikä standardi ota kantaa tietoturvaan ja sitä pidetään yleisesti hyvin
haavoittuvaisena. Tyypillisesti Modbusia käytettään ohjelmoitavien logiikoiden tai I/O-moduulien väliseen kommunikaatioon tai liityntään muihin väyläjärjestelmiin Ethernet-yhteyden avulla. Täten voidaan todeta, että Modbus on enemmän hallinta- ja järjestelmätason kuin
kenttätason protokolla.

2.4 Hallintataso
Työn pääpaino on ylätason rajapinnoissa sekä tiedonsiirtoprotokollissa. Ylätasolla tarkoitetaan ylintä, eli hallintatasoa sekä hallintatasoa ylempää tasoa, jossa ollaan yhteydessä kiinteistön ulkopuolisiin järjestelmiin. Tällä tasolla yleisiä sovelluksia ovat erilaiset valvomoohjelmat sekä liityntärajapinnat kiinteistöstä ulos. Ylätason tiedonsiirtoprotokollat perustuvat usein niin sanottuun palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin. Tässä luvussa käsiteltävät standardit sekä protokollat, KNX WS, BACnet/WS, oBIX sekä OPC UA, perustuvat kaikki palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin. Tässä luvussa vertaillaan kyseisiä protokollia mahdollisimman laajasti sekä käytännönläheisesti. Vertailtavia kohteita ovat muun muassa arkkitehtuurityyli, toimintaperiaate sekä tietoturvaominaisuudet siltä osin kuin ne ovat mahdollisia.
Palvelukeskeisiin arkkitehtuureihin perustuvilla tiedonsiirtomenetelmillä sekä rajapinnoilla
tarkoitetaan ratkaisuja, joissa resursseihin voidaan vaikuttaa erilaisissa palveluilla. Yleisimmät ratkaisut ovat niin sanotut Web Service -tyyliset ratkaisut, eli www-sovelluspalveluja
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käyttävät ratkaisut. Palvelukeskeisillä arkkitehtuureilla pyritään parantamaan joustavuutta
sekä skaalautuvuutta integraatiossa eri järjestelmien välillä. Arkkitehtuurilla pyritään myös
parantamaan kestävyyttä sekä autonomisuutta. Arkkitehtuuri voi myös edes auttaa alan murrosta siirryttäessä esineiden internetin maailmaan. www-sovelluspalveluja käyttävät ratkaisut ovat myös usein helposti ymmärrettäviä IT-asiantuntijoille, joilla on muutoin vähäinen
kokemus kiinteistöjen automaatiojärjestelmistä.

2.4.1 REST API
REST API:lla tarkoitetaan RESTful-arkkitehtuurityyliä käyttävää rajapintaa. Arkkitehtuurityyli perustuu asiakas-palvelin -tyyppiseen kommunikointiin sekä resurssien käsittelyyn. Rajapinnan avulla voidaan vaikuttaa resursseihin määrätyillä HTTP-metodeilla. Tyypillisiä komentoja ovat GET, POST, PUT ja DELETE. GET-komennolla luetaan resurssia, PUT-komennolla voidaan luoda resursseja, POST-komento on tarkoitettu resurssin päivittämiseen ja
DELETE-komento resurssin poistamiseen. Arkkitehtuurityylissä resurssiin viitataan URI:lla.
REST:ssä vastaukset saadaan joko XML-, HTML- tai JSON-formaatissa. [16] REST-arkkitehtuurityyli on hyvin suosittu tietotekniikka-alalla ja useat tunnetut sovelluspalvelut käyttävät sitä. tästä johtuen sen luotettavuus on laajasti testattu ja varmistettu [17].
Kappaleessa 3 käsiteltävien asiantuntijahaastatteluiden perusteella ilmeni, että räätälöidyt
REST-rajapinnat ovat kiinteistöalalla erittäin suosittuja. Tämä johtuu siitä, että ne ovat huomattavan helposti käyttöönotettavia eikä ylläpito vaadi paljoakaan resursseja. REST-rajapinnat ovat myös hyvin skaalautuvia ja integrointi arkkitehtuurityyliä käyttävien sovellusten
sekä muiden rajapintojen välillä on suhteellisen helppoa.
Huonona puolena tällaisissa REST-arkkitehtuurityyliä käyttävissä protokollissa on se, että
niissä ei ole standardia tapaa esittää datamalleja eikä tiedon kuvaus ole yhtenäistä. Tämä
vaikeuttaa eri valmistajien laitteiden ja sovellusten integrointia. Myöskään rajapintakuvakset
eivät ole välttämättä yhtenäiset eivätkä helposti saatavilla. REST ei ole standardi eikä protokolla, vaan se antaa vain ohjeistuksen toteutukselle. Tästä johtuen se ei ota kantaa esimerkiksi
tietoturvaan ja tämä jää rajapinnan rakentajan vastuulle.

2.4.2 KNX WS
KNX WS, eli KNX Web Service tulee olemaan KNX:n standardilaajennus, joka laajentaa
protokollan käyttämään www-sovelluspalvelua. Laajennus tulee käyttämään REST-arkkitehtuurityyliä, eli samankaltaista tyyliä kuin edellä kuvattu REST API. Hyvänä puolena on se,
että KNX WS ei rajoitu ainoastaan REST-arkkitehtuurityyliin, vaan siinä yhteys voidaan ottaa käyttäen myös WebSocket- tai CoAP-protokollaa. [17]
KNX WS -laajennus tuo KNX-protokollan esineiden internetin maailmaan, ja tämä onkin
ollut laajennuksen yksi päätarkoitus. Toisaalta KNX:n KNX/IP-standardi täyttää kaikki
aiemmin kappaleessa 2.4. määritellyt esineiden internetin määrittelyvaatimukset. KNX-organisaatio itse toteaa, että he ovat täyttäneet esineiden internetin määritelmän jo yli 10 vuotta.
Pääsyy KNX WS -standardin kehittämiselle on ollut lukuisat haasteet muuttuneessa kiinteistöautomaatiomaailmassa. Yhdeksi haasteeksi voidaan lukea rajapintojen sekalaisuus. Tällä
hetkellä rajapinnat voivat sijaita käytännössä kolmessa eri paikassa; keskitettynä keskuslaitteella, erilaisissa päätelaitteissa (älypuhelimet, älytelevisiot, yms.) sekä pilvipalveluissa.
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Tämä aiheuttaa järjestelmissä kompleksisuutta ja epäluotettavuutta. Myös lukuisat eri standardit hidastavat alan kehitystä.
Tarkasteltaessa KNX/IP-standardia, joka voidaan määritellä esineiden internetin standardiksi, voidaan siinäkin havaita muutamia ongelmia. Tällä hetkellä ulkopuolelta voidaan ottaa
yhteys KNX-verkkoon tai toisinpäin kahdella eri tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on, että
asiakas, eli tässä tapauksessa esimerkiksi älypuhelin, ottaa yhteyden KNX/IP-väylää pitkin
KNX-verkon KNX/IP-reitittimeen käyttäen KNX-spesifioitua sanomaa. Toinen mahdollinen
tapa on, että asiakas lähettää valmistajaspesifin viestin valmistajaspesifiin reitittimeen, joka
on yhteydessä KNX-verkkoon, ja muuntaa viestin KNX-muotoon. Näissä kummassakin tavassa on erilaisia ongelmia. Ensimmäinen tapa vaatii, että asiakas tulee KNX/IP-standardia.
Toisessa tavassa taasen vaaditaan, että käytetään valmistajaspesifiä reititintä, joka tukee
KNX-standardia. Muita haasteita aiheuttaa asiakaslaitteiden standardisoinnin puute sekä
yleisesti IT-asiantuntijoiden heikko tietämys kiinteistöalla käytetyistä tiedonsiirtorajapinnoista. [18] Nämä vaihtoehtoiset tavat on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Asiakas/palvelin-yhteys ennen KNW WS -standardia. Kuvassa on esitetty kaksi vaihtoestoista tapaa ottaa yhteys
KNX-verkkoon [18].

Muun muassa nämä ongelmat KNX pyrkii ratkaisemaan uudella KNX WS -standardilla.
KNX-organisaation julkaisi toukokuussa 2014 järjestetyssä tapaamisessa, että se tulee kehittämään uuden standardin, jolla yllä mainittuihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Tavoitteena on luoda uusi käytäntö, jolla voidaan päästä käsiksi KNX-verkkoon IT-mekanismien
avulla. Toinen tavoite on, että uuden standardin mukaisen rajapinnan käyttöönotto ei vaadi
laajaa tietämystä KNX-standardista. [18]
Vastauksena KNX on kehittänyt KNX WS -standardin, joka on tämän työn tekohetkellä vielä
julkaisematta, mutta valmis viimeiseen arviointiin. KNX WS -standardi on kuitenkin nyt jo
käytössä. Standardi perustuu KNX-yhdyskäytävän (KNX Gateway) käyttöön IT-järjestelmien/www-verkon ja KNX-verkon välillä. Standardiehdotuksessa määritellään, että asiakas
ottaa yhteyden KNX-yhdyskäytävään käyttäen REST-arkkitehtuurityylisiä metodeja. RESTarkkitehtuurityyli on monelle tietotekniikka-asiantuntijalle tuttu eikä se ota kantaa missä
muodossa tieto on. Tieto voidaan siirtää muun muassa JSON- tai XML-formaateissa. [10]
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Näin ollen rajapinnan luominen helpottuu, eikä laajaa tietämystä KNX-protokollasta vaadita.
Yhdyskäytävää käyttävä järjestelmä on mallinnettu kuvassa 5.
Asiakas

KNX WS
Gateway

KNX/IPreititin
KNX-verkko

Asiakas

Kuva 5. Yhteys asiakkaan ja KNX-verkon välillä käyttäen KNX WS-standardin mukaista yhdyskäytävää [18].

KNX-yhdyskäytävälle asetetaan myös muutamia ehtoja. Ensinnäkin se saa vaikuttaa ainoastaan kyseisessä verkossa oleviin toimilaitteisiin sekä antureihin. Toiseksi, tiedon täytyy olla
mallinnettavissa oBIX-, OPC UA- sekä BACnet/WS- standardien mukaan. Viimeinen ehto
on, että datamallit täytyy pystyä tuomaan yhdyskäytävään ETS-työkalua käyttäen. Näillä voidaan saavuttaa hyvä skaalautuvuus ja monipuolinen käytettävyys muut standardit huomioon
ottaen sekä joustava ja helppo integrointi muihin sovelluksiin. [10]
Kuten edellä jo mainittiin, antaa standardi vapauden myös muihin kommunikointityyleihin.
Tämä vapaus lisää merkittävästi standardin yhteensopivuutta ja integrointia muihin protokolliin. Tiedonsiirtoformaatti ei myöskään rajoitu ainoastaan JSON- sekä XML-formaatteihin,
vaan standardi sallii käytettävän kaikkia suosituimpia formaatteja. Verkkona voidaan käyttää
joko IPv4- tai IPv6-verkkoa. [17] Nämä edellä mainitut vaihtoehdot on listattu taulukkoon 1.
Taulukko 1. KNX WS:n eri ominaisuuksien vaihtoehdot

Ominaisuus
Ohjelmistotason palvelut
Tietoformaatti
Tiedonsiirto
Verkko

oBIX
XML
HTTP
IPv4

Vaihtoehdot
BACnet/WS
OPC UA
JSON
EXI
WebSocket
CoAP
IPv6

CBOR

Taulukossa esitettyjen ominaisuuksien pohjalta standardiehdotuksessa on määritelty neljä
erilaista yhdyskäytäväprofiilia käytettäväksi muiden protokollien kanssa; Machine-toMachine (M2M), Enterprise, Real-Time Web sekä Data archive. Profiilit on luotu laitevalmistajille. M2M on nimensä mukaisesti tarkoitettu laitteiden väliseen kommunikointiin.
M2M on optimaalisin tilanteessa, jossa on käytössä rajattuja laiteresursseja. Rajoittavia resursseja voi olla esimerkiksi laskentateho. Tässä profiilissa ehdotetaan käytettäväksi oBIXprotokollaa, CoAP-kommunikointiprotokollaa sekä EXI-formaattia. Enterprise-profiili on
tarkoitettu tilanteeseen, jossa laskentateho ei ole rajoittava resurssi. Tässä profiilissa voidaan
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käyttää oBIX-protokollaa, HTTP-tiedonvälitysprotokollaa sekä XML-formaattia. Real-Time
Web -profiili taasen on tarkoitettu tilanteeseen, jossa vaaditaan kahdensuuntaista reaaliaikaista tiedonsiirtoa. Esimerkkitilanne voi olla sellainen, jossa kiertokysely (”pollaus”) ei ole
mahdollinen. Tällöin ei voida käyttää HTTP-metodeja. Tämä profiili esittää vaihtoehdoksi
oBIX-protokollan, WebSocket -protokollan sekä JSON-formaatin. Data archive -profiili on
tarkoitettu tilanteeseen, jossa vaaditaan historiatietoja, hälytyspalveluita tai tarkkailijoita. Tähän profiiliin sopii oBIX-protokolla sekä OPC UA siltä osin, että se tukee ainoastaan historiatietoja. Tämä profiili ei kuitenkaan sisällä informaatiokoodausta eikä viestinvälitysprotokollaa, joten sitä täytyy käyttää jonkin edellä mainitun profiilin kanssa. On kuitenkin huomioitavaa, että koska KNX WS -standardi ei tule rajoittamaan tiedonsiirtoformaattia eikä tiedonvälitysprotokollaa voidaan XML:n, EXI:n, JSON:n sekä CBOR:n ohella käyttää myös
muita formaatteja. Vastaavasti HTTP:n, CoAP:n sekä WebSocketin ohella voidaan käyttää
myös muita protokollia. [17] Toisaalta standardiehdotuksessa ei ole otettu huomioon esimerkiksi BACnet/WS:n kaikkia ominaisuuksia. Seuraavassa kappaleessa käsiteltävä BACnet/WS on myös sopiva käytettäväksi M2M- ja Enterprise-profiilissa sekä joltain osin myös
Data archive-profiilissa. BACnet/WS ei kuitenkaan sovellu Real-Time Web -profiiliin johtuen REST-arkkitehtuurityylistä, jossa kyselyt tapahtuvat kiertokyselyllä.
Koska KNX WS on vielä kehitysvaiheessa, on tarkkaa tietoa lopullisesta standardista mahdoton saada. KNX-organisaatio on kuitenkin julkaissut kehityssuunnitelman, jolla KNX-protokolla kehittyy tulevaisuudessa palvelemaan entistä enemmän esineiden internetin vaatimuksia. Organisaatio käyttää tästä nimitystä KNX IoT ja se on jaettu neljään eri osaan. Nykyistä tilannetta vastaa KNX/IP. Toinen kehitysvaihe on KNX IoT 1.0, joka perustuu edellä
käsiteltyyn www-sovelluspalveluun. Vuonna 2018 on suunniteltu julkaista KNX IoT 2.0,
joka on niin sanottu Plug and Play -järjestelmä. IoT 2.0:ssa tavoitteena on, että ei tarvita
porttiohjausta, eikä käyttöönotossa tarvitse erikseen asettaa yhdyskäytävän IP-osoitteita eikä
tarvita VPN-yhteyttä yhteyden suojaamiseen. IoT 2.0:ssa olisi myös laajennettu semantiikkatietomalli, jonka avulla tiedon merkitystä pyritään yhtenäistämään. Vuonna 2020 organisaation on tarkoitus julkaista viimeinen versio, eli KNX IoT 3.0. Tässä versiossa KNX-laitteet ovat nativisti IP-verkossa, jolloin ne voivat käyttää IP-kommunikointiprotokollaa siirtääkseen ja jakaakseen tietoa. Semantiikkatietomalli olisi myös täydellinen, jolloin laitteiden
hallinta ja konfigurointi olisi paljon helpompaa. Myös tietoturvamalli olisi laajennettu.

2.4.3 BACnet/WS
BACnet/WS on osa BACnet-spesifikaatiota ja sillä tarkoitetaan BACnetin standardia, joka
on tarkoitettu ylätasolle. BACnet/WS on palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin perustuva asiakas-palvelin -kommunikointistandardi. Standardi perustuu www-sovelluspalvelua käyttävään kommunikointiin, jota voidaan käyttää laajasti eri tiedonsiirtoprotokollien kanssa. [19]
BACnet/WS on määritelty standardin 135-2012 liitteessä N käyttäen SOAP-protokollaa.
Vuoden 2016 lopussa ASHRAE julkaisi BACnet/WS-standardin, joka käyttää REST-arkkitehtuurityyliä. REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä standardi on määritelty standardin 1352012 liitteessä W. Tässä kappaleessa käsitellään sekä SOAP- että REST-pohjaisia standardeja. ASHRAE itse suosittaa viimeisimmän REST-arkkitehtuurityyliin pohjautuvan standardin käyttöä.
BACnet/WS SOAP -standardissa dataelementtejä kutsutaan solmuiksi. Solmut ovat hierarkkisessa topologiassa datamallissa. Ylimmäistä solmua kutsutaan juurisolmuksi ja sillä voi
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olla lapsisolmuja, mutta ei vanhempaa. Jokaisella muulla solmulla paitsi juurisolmulla on
yksi vanhempi solmu sekä määrittelemätön määrä lapsisolmuja.
Solmujen tilaa kuvataan niiden attribuuteilla. Jokaisella solmulla voi olla arvo. Arvojen tyypit ovat rajattu standardissa seuraaviin: ”String”, ”OctetString”, ”Real”, ”Integer”, ”Multistate”, ”Boolean”, ”Date”, ”Time”, ”DateTime” ja ”Duration”. Näiden lisäksi solmuilla voi
olla muita arvoon viittaavia attribuutteja, kuten esimerkiksi raja-arvoa ilmaiseva arvo. Jokainen solmu näyttäytyy joukkona attribuutteja, ja jotkin solmujen attribuutit on määritelty pakollisiksi, kuten arvo-attribuutti. Attribuutti voi olla joko yksittäinen asia tai solmua kuvaava
laatu. [19] Laatuattribuutti voi olla esimerkiksi arvo tai kirjoitettavuutta osoittava attribuutti.
Standardi määrittelee eri typpisiä palveluita, joista yleisimmät ovat asetuspalvelu (options
service), lukupalvelu sekä kirjoituspalvelu. Asetuspalvelulla pystytään vaikuttamaan palvelimen käyttäytymiseen sekä asetuksien muokkaamiseen. Palvelulla voidaan esimerkiksi säätää käsiteltävien arvojen tarkkuutta. Lukupalveluilla voidaan lukea arvoja solmujen attribuuteista eri tavoilla. Arvoja voidaan lukea esimerkiksi yksittäin tai taulukkona. Kirjoituspalveluilla voidaan kirjoittaa arvoja attribuutteihin yksittäin tai ryhminä. [19]
REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä standardi on päivitys aiemmin käsitellystä SOAP-arkkitehtuuria käyttävästä standardista. Tietomallit ovat samantapaiset, mutta eivät identtiset. Tietomallin muodostaa datakappale ja metadatakappale. Datakappale on tietomallin perusta ja
se sisältää tietomallin arvot siten, että jokaisella tietokappaleella on tasan yksi arvo. Lisätiedot, jotka eivät sisällä itse arvoja, määritellään metadatakappaleessa. Datakappaleilla on hierarkiamallissa yksi vanhempi ja vaihtoehtoinen määrä lapsia. Kaikki hierarkiamallit alkavat
yhteisestä juurikappaleesta, jolla ei ole vanhempia. Hierarkiamallit voivat esittää esimerkiksi
maantieteellistä paikkaa, reititettyä verkko/laite/piste -organisaatiota, loogista alajärjestelmä/laitteisto -rakennetta, energianjakohierarkiaa tai jotain muuta hierarkkista järjestelyä,
joksi tietomalli halutaan mallintaa. [20]
Kaikilla datakappaleilla on pakollisena nimi. Nimi tulee olla laitteistospesifinen ja sen tulee
kuvata kappaleen sijaintia tai käyttöä. Metadatakappaleita käytetään muun tiedon kuvaamiseen. Muu tieto voi olla esimerkiksi datakappaleen ominaispiirteet, rajoitukset, yhteydet tai
semantiikka. Suosittuja metadatakappaleiden tyyppejä ovat tagit ja linkit. Jokaisella datakappaleella voi olla yksi tai useampi tagi. Tagien tarkoitus on kuvata datakappaletta. Tagi voi
olla esimerkiksi ”poisto”, jos se on kiinnitetty poistovirtauksen mittaukseen. Linkit kuvaavat
datakappaleiden yhteyksiä toisiinsa sekä ulkopuoliseen dataan. Muita metadatatyyppejä ovat
muun muassa nimi, id ja tyyppi. [20] Kuvassa 6 on esitetty havainnollistava kuva tietomallista.
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Tagit
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Ominaisuudet
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Nimi

Kuva 6. Havainnollistava kuva BACnet/WS-standardin tietomallista. Tietomallia käytetään REST-arkkitehtuurityyliä käyttävässä standardissa. Tietomalli on kuvitteellinen.

Resursseihin päästään käsiksi ja niihin voidaan vaikuttaa polkujen avulla ja tässä standardissa
käytetään URI:a. URI on tullut tutuksi esimerkiksi WWW:stä. Polussa $-merkillä viitataan
metadatatietoon. Alla on esimerkki mahdollisesta polusta. Esimerkissä käsitellään resurssia
nimeltä occ_cool_setpoint sekä resurssin metadatatietoa nimeltä maximum. [21]
/.info/version
/east_campus/building_41/zone_5B/occ_cool_setpoint
/east_campus/building_41/zone_5B/occ_cool_setpoint/$maximum
REST-arkkitehtuurityyliä käyttävässä standardissa on mahdollistaa siirtää jäsenneltyä dataa.
Standardiin on lisätty uusia palveluita, joilla voidaan siirtää ja päivittää dataa XML- tai
JSON-muodossa käyttäen REST-metodeja GET ja PUT. Uudessa standardissa voidaan myös
luoda ja poistaa palvelimen resursseja HTTP GET, HTTP POST ja HTTP DELETE -metodeilla aina kun palvelin hyväksyy operaatiot. [21] Heikkoutena REST-arkkitehtuurityylissä
on reaaliaikaisuuden puute. REST-arkkitehtuurityyliä käytettäessä tiedonhaku resursseista
tapahtuu kiertokyselyllä, ja tällöin reaaliaikaisuusvaatimukset eivät välttämättä täyty.
Standardi määrittelee myös muutamia tietoturvaominaisuuksia. Tietoturvatasoja voidaan
luoda erilaisia eri resursseille. Standardi vaatii kaikessa suojatussa yhteydenpidossa käytettävän TLS (Transport Layer Security) -protokollaa. TLS:ään liittyy olennaisena osana varmenteet, joilla pyritään varmistamaan sivuston tai palvelimen luotettavuus. Varmenteita
myöntävät kolmannen osapuolen yritykset ja standardi vaatii, että varmenne on luotettavan
tahon myöntämä. Autorisointiin standardi vaatii käytettäväksi OAuth 2.0 -protokollaa. Autorisointi perustuu niin sanottuun Bearer Token -periaatteeseen. Autorisointipalvelin, josta
haetaan tieto siitä, onko käyttäjällä valtuutus tietoon, voi sijaita fyysisesti yhdessä resurssipalvelimen kanssa, mutta standardi mahdollistaa myös erillisen autorisointipalvelimen. [21]
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2.4.4 oBIX
oBIX on teollisuusyritysten aloite, jolla pyritään luomaan standardi www-pohjaiseen tiedonsiirtoon kiinteistöjen mekaanisten ja sähköisten laitteiden sekä ohjelmien välille. oBIX-standardissa tietoa voidaan siirtää eri formaateissa, ja esimerkiksi XML- ja JSON-formaatit ovat
tuettu. oBIX on palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin perustuva tiedonsiirtoprotokolla. [9] oBIXin informaatiomalli sisältää erityyppisiä elementtejä. Näitä voivat olla esimerkiksi objekti,
reaaliluku tai boolean, eli totuusarvo. Informaatiomallissa objektielementti voi sisältää myös
muita elementtejä. Objektilla voi olla esimerkiksi reaalilukuelementti, joka sisältää mittausarvon sekä boolean-elementti, joka sisältää tiedon objektin tilasta. Jotkin elementit sisältävät
myös vapaaehtoisia attribuutteja, kuten minimi- tai maksimiarvoja. Jokaisella objektilla tulee
olla nimi sekä URI identifioimaan ja kuvaamaan objektia. Objekti voi myös sisältää lapsiobjekteja. Objekteja voidaan kartoittaa esimerkiksi XML-formaattiin, jossa jokainen objekti
vastaa yhtä XML-elementtiä. Objektien attribuutit voidaan myös kartoittaa XML-muotoon.
[22]
Objekteihin voidaan vaikuttaa erilaisilla palveluilla. Peruspalveluita on kolme, ja niillä voidaan kirjoittaa tietoa, lukea tietoa sekä suorittaa erilaisia operaatioita. Lukuoperaatio on käytössä kaikille objekteille ja kirjoitusoperaatio on mahdollinen ainoastaan kirjoitusta tukeville
objekteille. Operaationa toimii käsittelykutsuoperaatio (invoke). Uusimmassa standardissa
on myös palvelu objektien poistolle. oBIX-standardi sallii kolme eri sidontatyyppiä: REST,
SOAP ja WebSocket. REST-arkkitehtuurityyliin perustuva toteutus käyttää tiedonsiirtoon
HTTP- tai CoAP-protokollaa. Esimerkiksi REST-arkkitehtuurityylissä sidonta tapahtuu siten, että lukupalvelu vastaa GET-palvelua, kirjoituspalvelu vastaa PUT-metodia, käsittelykutsupyyntö vastaa POST-metodia ja poistopyyntö on REST-arkkitehtuurityylissä DELETEmetodi. [22] oBIX-standardi määrittelee myös historiatietojen tallennus-, tapahtuma- sekä
hälytyspalvelut. Jos halutaan reaaliaikaisuusominaisuutta, niin WebSocket on oikea valinta,
koska kuten jo aiemmin totesimme, REST ei välttämättä täytä reaaliaikaisuusvaatimuksia.
WebSocket-protokollassa voidaan käyttää yhtä TCP-linjaa kahdensuuntaiseen kommunikaatioon siten, että linja on jatkuvasti käytössä.
oBIX-standardin takana on yhteisö nimeltä oBIX TC (oBix Technical Committee). Komitean
tarkoitus on kehittää julkisesti saatavilla oleva www-sovelluspalvelurajapinta, jota voidaan
käyttää tiedonsiirtoon yksinkertaisella ja turvallisella tavalla. Protokolla on pääasiassa kehitetty LVI-järjestelmille, kulunvalvontaan, muihin rakennusten automaatiojärjestelmiin sekä
tiedonsiirtoon kiinteistön järjestelmien sekä kolmansien osapuolten järjestelmien välille.
oBIX on yksi neljästä varteen otettavasta protokollasta, joilla pyritään tuomaan www-sovelluspalvelut kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. Muut kolme ovat KNX WS, BACnet/WS sekä
OPC UA. oBIX:n lähtökohta on objekteissa ja RESTful-arkkitehtuurityylissä. Loppujen lopuksi esimerkiksi oBIX ja BACnet/WS ovat ominaisuuksilta hyvin samankaltaisia ja usein
valinta näiden välillä on mielipidekysymys. Toisaalta BACnet/WS:ssä ja oBIX:ssa on muutamia erojakin, esimerkiksi reaaliaikaisuus sekä tietoturva. oBIX-standardi ei määrittele mitään tietoturvaominaisuuksia vaan kehottaa käyttämään TLS:ää [23].
oBIX-standardia hallinnoi ja ylläpitää OASIS-järjestö (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards). Järjestö on voittoa tavoittelematon kansainvälinen konsortio, joka on perustettu vuonna 1993 ja jolla on yli 3000 jäsentä 600 organisaatiossa sekä
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jäseniä yli 100 maassa. Yhteenliittymä ajaa sähköisen liiketoiminnan kehitystä, lähentymistä
sekä adoptiota. OASIS omien sanojen mukaan tuottaa enemmän www-palvelustandardeja
kuin yksikään muu organisaatio turvallisuuden, sähköisen liiketoiminnan, julkisen sektorin
sekä sovellusmarkkinoiden alalla.
oBIX:in käytön laajuudesta on hankala löytää tarkkaa tietoa, mutta joitain johtopäätöksiä
voidaan tehdä OASIS organisaation jäsenten perusteella. Suuria yrityksiä jäsenistössä ovat
muun muassa IBM, Cisco Systems, Trane Inc., Schneider Electric Industries SAS, TIBCO
Software Inc., US Department of Defense (DoD), Honeywell International, Inc. sekä Johnson
Controls, Inc. Suomessa protokolla on asiantuntijahaastatteluiden perusteella suhteellisen
huonosti tunnettu ja vähän käytössä.

2.4.5 OPC UA
OPC on vuonna 1996 julkaistu standardi, joka on alun perin tarkoitettu PLC-protokollien
yhdistämiseen standardisoituun rajapintaan. Perinteisesti OPC-standardia on käytetty valvomo- tai hallintatasolla erilaisissa HMI/SCADA-järjestelmissä. Toisin sanoen OPC oli alun
perin tarkoitettu valvomo-ohjelmien yhdistämiseen PLC-protokollien avulla. Nykyään OPCstandardi on kuitenkin laajentunut myös muihin sovelluksiin, kuten kiinteistöautomaatiosovelluksiin. OPC-standardi on jaettu kahteen osaa; OPC Classic sekä OPC UA. OPC lyhenne
tulee sanoista OLE (object linking and embedding) for Process Control. Standardin keskeinen ajatus on siinä, että jokainen laitevalmistaja toimittaa verkkoon liitettäviin laitteisiinsa
OPC-yhteensopivat ajuriohjelmistot [24]. Tällä pyritään takamaan laitteiden yhteensopivuus
sekä luotettavuus.
OPC Classic on alkuperäinen asiakas-palvelin -arkkitehtuuriin perustuva OPC-standardi,
joka on tarkoitettu Windows-käyttöjärjestelmille. OPC Classic käyttää COM/DCOM-tekniikkaa siirtääkseen tietoa ohjelmien eri komponenttien välillä. OPC Classic -spesifikaatio
määrittelee tavat tiedon käyttöön ja siirtoon. Spesifikaatio ottaa kantaa myös hälytysdatan ja
historiadatan käsittelyyn ja keräämiseen. Nämä spesifikaation alaosat on jaettu eri osa-alueisiin. OPC DA (OPC Data Access), määrittelee tiedonsiirtomenetelmät arvoille, ajalle ja määrille, eli tavan kommunikoida eri järjestelmien kanssa. OPC AE (OPC Alarm & Events) määrittelee hälytysten ja tapahtumaviestien tiedonsiirrot sekä muuttujien tiedot ja tilahallinnat.
Viimeisenä OPC HDA (OPC Historical Data Access) -spesifikaatio määrittelee kyselymetodit ja analyysit historiatietojen ja aikaleimattujen tietojen käsittelyyn. [25]
Tekniikan ja vaatimusten kehittyessä tarvittiin kuitenkin uudenlainen OPC-standardi, joka
palvelisi paremmin eri käyttöjärjestelmäpohjaisia palveluita ja laitteita. Tästä johtuen vuonna
2008 julkaistiin OPC:n uusi standardi nimeltä OPC UA (OPC Unified Architecture). OPC
UA on käyttöjärjestelmäriippumaton asiakas-palvelin -arkkitehtuuriin perustuva standardi.
UA on käytännössä laajennus Classicista, joka mahdollistaa tiedonkeruun, tiedon mallintamisen, viestinnän eri laitteiden ja tietojärjestelmien välillä käyttöjärjestelmä riippumattomasti.[24] Kuvassa 7 on esitetty OPC UA:n toimintaperiaate.
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Kuva 7. OPC UA:n toimintaperiaate. Jokainen toimilaite omaa OPC-palvelinrajapinnan, jonka avulla toimilaitteet ovat
yhteydessä OPC-asiakkaaseen [25].

OPC UA:ta voidaan käyttää kaikilla kiinteistöautomaatiotasoilla, mutta kenttätasolla OPC
UA on harvinainen. Yleisesti OPC on kuitenkin mielletty hallintatason standardiksi johtuen
palvelukeskeisestä arkkitehtuurista. OPC UA voidaan kuitenkin yhdistää myös muihin järjestelmiin ja protokolliin, esimerkiksi BACnet-järjestelmään. [24]
OPC-standardin arkkitehtuuri koostuu solmuista ja referensseistä. Jokainen toimilaite esittäytyy verkossa solmuna. Toimilaiteella voi olla yhteys toisiin laitteisiin referenssien avulla.
[26] Jokaisella solmulla on yksilöllinen identifikaatiotieto ja luokkatyyppi. Näiden avulla
voidaan kuvata laitteen toimintaa ja tarkoitusta. Referensseistä yleisimpiä ovat periytyminen
sekä kompositio. Referenssit ovat joko symmetrisiä tai asymmetrisiä. Asymmetrisillä referensseillä tarkoitetaan tapausta, jossa referenssillä yhdistetyllä solmuilla on eri ominaisuudet.
Tästä esimerkkinä toimii periytyminen, jossa perivä solmu saa joitain perittävän ominaisuuksia, mutta ei välttämättä kaikkia. Symmetrisellä referenssillä tarkoitetaan tapausta, jossa
kummallakin solmulla on sama rooli ja samat ominaisuudet. [25]
OPC-standardin solmujen metamalli koostuu kahdeksasta solmuluokasta. Yleisimmät solmuluokat ovat objektit, muuttujat sekä metodit. [8], [27] Objektisolmut perivät kaikki tietonsa perussolmulta ja eivät sisällä muita attribuutteja kuin perityt attribuutit. Muuttujasolmut sisältävät nimen mukaisesti muuttuja-arvoja ja metodisolmut sisältävät listan metodeista.
Muuttujat ja metodit liitetään objektisolmuun referenssien avulla. [27]
OPC UA määrittelee myös muutamia tietoturvaominaisuuksia. Ominaisuuksien sopivuus
riippuu paljolti siitä, minkälaista sovellusta käytetään. OPC UA:ssa tietoturva perustuu neljään erilaiseen tietoturvaspesifikaatioon: UA Secure Conversation, WS-SecureConversation,
WS-Security sekä WS-Trust. UA Secure Conversation on tarkoitettu OPC UA -laitteiden
väliseen turvalliseen kommunikointiin. Se on käytännössä samanlainen kuin laajasti käytössä
oleva TLS/SSL -suojausmekanismi. UA Secure Conversation mahdollistaa luottamuksellisen viestinnän, autentikoinnin sekä suojatun viestintäkanavan. WS-SecureConversation on
tarkoitettu käytettäväksi www-sovelluspalveluiden kanssa. Se tarjoaa samat ominaisuudet
kuin aiemmin esitelty UA Native Conversation, kun sitä käytetään yhdessä WS-Securityn ja
WS-Trustin kanssa. [28] WS-Security tarjoaa useita token formaatteja, allekirjoitusformaatteja sekä suojausteknologioita tietoturvan parantamiseksi [29]. WS-Trust taasen määrittelee
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tavat parantaa tietoturvallista viestintää. WS-Trust -spesifikaatio määrittelee tavat tokenien
myöntämiseen, uusimiseen ja validiointiin sekä tavan parantaa luotettua kommunikointia
[30]. WS-Trust on WS-Securityn laajennus ja sitä käytetään usein WS-Securityn kanssa.
Standardin vahvuuksina voidaan nähdä reaaliaikaisen tiedonkeruu, historiatietojen tallennus,
hälytys- ja tapahtumatietojen käsittely sekä tietoturva. OPC:n käyttö ei rajoitu kiinteistösektorille, vaan sitä voidaan käyttää erittäin laajasti erilaisissa sovelluksissa. Tästä johtuen OPC
on hyvin monimutkainen, ja täten standardi voi olla vaikeasti ymmärrettävä sekä implementoitava ja tuettava. Monimutkaisuus johtaa taasen vapaiden sovellusten sekä työkalujen puutteeseen ja ilmaisten sovellusten määrä on todella rajallinen [31].
OPC-standardia hallinnoi ja kehittää OPC Foundation. Organisaatio valvoo myös laitteiden
kehitystä sekä myöntää laitteille sertifikaatteja. Huomattavia suomalaisia jäseniä ovat Aaltoyliopisto, Wapice Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu, Neste Jacobs, Prosys OPC, Valmet
Automation sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Yhtenä isona toimijana voidaan nähdä
Microsoft, jonka Windows-käyttöjärjestelmälle OPC on alun perin kehitetty. Microsoft on
julkaissut myös oman OPC-asiakaspalvelimen heidän Azure-pilvipalveluun.

2.4.6 Yhteenveto
Niin kuin jo aiemmin todettiin, on osa ylätason protokollista hyvin samankaltaisia, ja osaksi
erot ovat mielipideasioita. Protokollissa on kuitenkin myös huomattavia erojakin, mistä johtuen ne eivät välttämättä sovi kaikkiin sovelluksiin. Tässä kappaleessa pyritään tiivistämään
protokollien merkittävimmät erot sekä eroavaisuudet käytännön sovelluksissa. Taulukkoon
2 on kerätty eri ylätason rajapintojen tärkeimpiä ominaisuuksia.
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Taulukko 2. Ylätason tiedonsiirtoprotokollien vertailu
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On kuitenkin huomioitavaa, että vaikka jokin ominaisuus puuttuisi, ei se automaattisesti tee
protokollasta huonoa. Yleisesti ominaisuuksien valinta on kompromissi, jossa pääpainona on
protokollan käyttötarkoitus. Taulukon 2 perusteella voidaan havaita, kuinka samankaltaisia
protokollat ovat, mutta toisaalta on myös kriittisiä eroja. Esimerkiksi, jos vaaditaan reaaliaikaisuutta, on BACnet/WS poissuljettu vaihtoehto. Jos taasen vaaditaan, että standardi määrittelee tietoturvaominaisuudet, jää oBIX-vaihtoehto pois. Vastaavasti, jos vaaditaan RESTarkkitehtuurityylin käyttöä, on OPC UA väärä valinta. Taulukon 2 perusteella KNX WS:llä
on laajimmat ominaisuudet. KNX WS:n heikkoutena on standardin lopullisen ja virallisen
version puute.

2.5 Esineiden internetin tiedonsiirtoprotokollat
Esineiden internetin suosio on tällä hetkellä arvioitu olevan suurimmillaan ja kiinnostus sen
ympärillä käy vilkkaana [1]. Puheissa saattaa ilmaantua, jos jonkinlaisia määritelmiä, ja varsinkin kuluttajille suunnatuissa IoT-tuotteissa mainospuheet voivat olla jopa harhaanjohtavia. Tästä johtuenkin monelle voi jäädä epäselväksi, mitä esineiden internetillä todellisuudessa tarkoitetaan. Monet kuluttajille suunnatut tuotteet väittävät olevansa osa esineiden internetiä, mutta todellisuus ei aina ole sama. Esineiden internet voidaan määritellä monella eri
tavalla, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan verkkoa, jossa laitteet ja esineet voivat viestiä keskenään sekä olla yhteydessä toisiinsa. Yksi mahdollinen määritelmä esineiden internetistä
voisi olla seuraava [18]:
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•
•
•
•
•

Esineet ovat yhteydessä toisiinsa yhteisen verkon avulla.
Esineet tai objektit voivat kerätä tietoa ja vaihtaa tietoa keskenään.
Jokainen esine on yksilöllisesti identifioitavissa.
Mahdollistaa fyysisen maailman ja tietokonepohjaisen maailman yhteenliittymän.
Kaikki esineet pystyvät toimimaan keskenään internetinfrastruktuurin avulla.

Kuten huomattiin ja tullaan vielä huomaamaan, niin eri protokollien IP-pohjaiset standardit
tai standardien standardilaajennukset täyttävät nämä ehdot. Näistä esimerkkinä BACnet/IP
sekä KNX/IP. Nämä standardit ovat olleet olemassa jo vuosia, mutta vasta viime vuosina
esineiden internetin saavutettua suuren suosion, ne ovat tulleet tunnetuiksi laajalle yleisölle.
Toisaalta näiden kummankin standardin Web Service -laajennukset tuovat standardit vasta
todellisesti esineiden internetin aikaan.
Puhuttaessa esineiden internetistä monelle tulee varsin aikaisessa vaiheessa mieleen ajatus
tietoturvariskeistä. Tämä ajatus ei ole suinkaan aiheeton vaan tietoturvaominaisuudet ovatkin
standardeissa yksiä merkittävimpiä aiheita. Tässä kappaleessa tarkastellaan myös standardien tietoturvaominaisuuksia.
Tässä kappaleessa käsitellään puhtaita IoT-protokollia, jotka eivät ole varsinaisesti kiinteistöalalle kehitettyjä. Tulevaisuudessa kiinteistöjen automaatiojärjestelmät tulevat laajentumaan kiinteistöjen ulkopuolelle. Kiinteistöt ovat yhteydessä niin toisiinsa kuin myös esimerkiksi sähköverkkoihin tai autoihin. Myös muut palveluntuottajat sekä laitevalmistajat voivat
olla yhteydessä kiinteistöihin. Näistä syistä on perusteltua käsitellä myös muita protokollia
kuin varsinaisesti kiinteistöalalle kehitettyjä. Toki työssä käsitellään muun muassa OPCstandardia, joka ei ole varsinaisesti kiinteistöihin kehitetty standardi, vaan sen käyttökohteet
ovat laajempia.
Tähän työhön valikoitui käsiteltäväksi kaksi IoT-standardia, jotka ovat CoAP ja Open Group
Internet of Things (IoT) Standard. CoAP on laajalti käytössä kiinteistöissä ja sen takia mielenkiintoinen. Open Group Internet of Things (IoT) -standardi on Aalto-yliopistossa kehitetty
IoT-standardi ja tästä syystä se valikoitui käsiteltäväksi standardiksi.

2.5.1 CoAP
CoAP, eli Constrained Application Protocol on ohjelmistotason www-tiedonsiirtoprotokolla,
joka on suunniteltu rajattuun verkkoon ja rajoitettuihin solmuihin esineiden internetissä. Rajoitetulla solmulla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa solmulla on rajoitteena pienen
muistin omaava mikrokontrolleri. Rajoitetulla verkolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi
6LoWPAN-verkkoa, jossa verkko on rajoitettu pieneen tehonkulutukseen. Protokolla on
suunniteltu machine-to-machine (M2M) -sovelluksiin, eli laitteidenvälisiin sovelluksiin, ja
erityisesti kiinteistöautomaatiosovelluksiin. [32] CoAP pyrkii vastaamaan tarpeeseen laajentaa esineiden internetin sovelluksia yli segmenttirajojen. Esimerkiksi tulevaisuudessa kiinteistöautomaatio käsittää paljon enemmän kuin perinteisen kiinteistöautomaation. Kiinteistöön liitetään muun muassa älykkäät sähköverkot sekä autot.
Protokollan kommunikointi perustuu REST-arkkitehtuurityyliin, jossa resursseihin voidaan
vaikuttaa URI:en avulla. Asiakas pääsee käsiksi resursseihin sekä voi luoda tai poistaa resursseja HTTP-metodeilla, kuten GET, PUT, POST ja DELETE. Metodit ja tyyli jäljittelyt-
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televät siis perinteistä HTTP:ä, joka on tuttu World Wide Webistä. Sama REST-arkkitehtuurityyli mahdollistaa myös joustavan integraation HTTP:n kanssa. Joustavuutta luo myös ominaisuus valita dataformaatti itse. Protokollassa voidaan käyttää perinteisiä XML-, JSON- tai
CBOR-formaatteja. Kommunikaatioprotokollana CoAP käyttää niin sanottua UDP:tä (User
Datagram Protocol). Tällä pyritään pitämään resurssit mahdollisimman pieninä sekä laitteissa että verkossa. UDP-protokollan käytöllä pyritään myös pienentämään monimutkaisuutta, koska UDP tunnetaan yleisesti todella yksinkertaisena protokollana. Käytännössä
UDP vastaa HTTP-protokollassa käytettyä TCP-kommunikointiprotokollaa. [32] UDP eroaa
TCP:stä siinä, että se on muun muassa niin sanottu epäluotettava protokolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että viestin vastaanottajan ei tarvitse olla tietoinen saapuvasta viestistä eikä sen
tarvitse kuitata viestiä saapuneeksi. Kuvassa 8 on esitetty kummankin protokollan protokollapino. Kuvasta nähdään, että CoAP selvästi jäljittelee HTTP-protokollaa ja on rakenteeltaan melkein identtinen.

Kuva 8. HTTP-protokollan ja CoAP-protokollan protokollapinon
vertailu [32].

CoAP on suunniteltu hyvin suurelle määrälle solmuja, joka on ehto toimivalle ja tehokkaalle
IoT-protokollalle. Solmuja voidaan arvioida olevan jopa miljardeja tulevaisuudessa. CoAPprotokolla on suunniteltu käytettäväksi laajalti ja myös erilaisissa laitteissa, joten sitä pystytään käyttämään esimerkiksi mikrokontrollereissa, joissa RAM-määrä on 10 KiB ja keskusmuisti vain 100 KiB. [32]
Protokollan standardisoinnissa merkittävä rooli on ollut The Internet Engineering Task Forcen (IETF) työryhmällä nimeltä Constrained RESTful environments (CoRE). IETF on voittoa tavoittelematon internetyhteisö, jonka yksi tarkoitus on julkaista internetstandardeja.
CoAP:n standardi RFC 7252 hyväksyttiin vuonna 2013, mutta julkaistiin vasta vuonna 2014,
johtuen turvallisuusspesifikaatioiden julkistamisprosessista. Lähtökohta standardissa on ollut kestävyys ja se on suunniteltu kestävän vuosikymmeniä.
IoT-järjestelmissä turvallisuus näyttelee keskeistä roolia ja myös CoAP-protokollassa tähän
on pyritty vaikuttamaan. CoAP käyttää oletuksena Datagram Transport Layer Security
(DTLS) -protokollaa salaukseen. Turvallisuustaso vastaa 3072-bittistä RSA-avainta. [32]
Yleisesti DTLS-protokollaa pidetään turvallisena, ainakin pienillä solmumäärillä. DTLS:n
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haavoittuvuudesta on kuitenkin ollut keskustelua, kun vuonna 2013 kaksi Royal Hollowayn
tutkijaa löysivät siitä tietoturva-aukon [33].
CoAP on sovellustason protokolla, joten sen käytön laajuudesta on vaikea saada tietoa.
CoAP:n verkkosivujen perusteella CoAP-implementointeja on kuitenkin saatavilla lähes jokaisella suosituimmalla ohjelmointikielellä [34]. Ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi C, C++,
C#, Objective-C, Python, Java, Javascript sekä Ruby. CoAP:a voidaan käyttää sekä asiakkaassa että palvelimessa. Protokollaa voidaan myös käyttää älypuhelimissa Android- ja iOSkäyttöjärjestelmissä sekä verkkoselaimissa.

2.5.2 Open Group Internet of Things (IoT) Standard
Kun laajennetaan esineiden internetin tiedonsiirto- ja tiedonkuvausstandardien alaa kiinteistösegmentistä geneerisempään suuntaan, tulee vastaan mielenkiintoinen vaihtoehto. The IoT
Work Group on kehittänyt kaksi geneeristä esineiden internetin standardia, jotka eivät ole
alasidonnaisia, vaan niitä voidaan käyttää niin kiinteistöalalla kuin esimerkiksi teollisessa
tuotannossa. Nämä standardit ovat nimeltään Open Data Format (O-DF) ja Open Messaging
Interface (O-MI). Näistä O-DF määrittelee tiedon formaatin ja vastaavasti O-MI määrittelee
tiedonsiirtoalustan.
Standardien kehitys on lähtenyt tarpeesta luoda standardi, joka täyttäisi seuraavat vaatimukset [35]:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mahdollista implementoida kaikenlaisiin instansseihin itsenäisesti sovellusalasta
riippumatta.
Mahdollista implementoida kaikkiin järjestelmiin, mukaan luettuna sulautettuihin
sekä mobiileihin järjestelmiin.
Tukee synkronista viestintää, kuten välitöntä lukemista ja kirjoitusta sekä ”asiakaspollausta”.
Ei rajoitu tiettyyn tiedonsiirtoprotokollaan. Täytyy olla mahdollista lähettää viestit
käyttäen HTTP, SOAP, SMTP tai muuta protokollaa.
Mahdollisuus luoda ad-hoc, löyhästi kytkettyjä (loosely-coupled), aikarajattuja informaatiovirtoja ”lennosta”.
Vertaiskommunikaatiomahdollisuus (peer-to-peer communication possibility) kaikille laitteille siten, että kaikki laitteet voivat olla joko palvelimia tai asiakkaita riippuen prosessointitehosta, verkkoliitettävyydestä tai muusta sellaisesta.
Pystyy toimimaan mobiilissa ajoittain toimivassa verkossa. Asynkroninen tiedonsiirtomahdollisuus.
Kontekstiriippuvainen instanssien etsintä.
Tuki asiayhteys- ja alakohtaiselle ontologialle.
Kyselyt säännöllisellä lausekkeella useammasta kuin yhdestä instanssista ja useammasta tietomuodosta.
Historiakyselyt.

28
Huomioitavaa on, että toiseksi viimeinen vaatimus ei täyty nykyisessä O-DF versio 1:ssä,
mutta standardin kehityksestä vastaava Professori Kary Främling kertoi, että uudessa kehitteillä olevassa standardissa tämä on otettu huomioon.
O-DF on siis standardi, joka määrittelee avoimen tietoformaatin, jota voidaan siirtää eri menetelmillä. Standardi on määritelty yksinkertaiseksi ontologiaksi, joka käyttää XML-skeemaa. O-DF:ssä käytetään hierarkkista struktuuria, joista yleisin on puuhierarkia. Hierarkian
pääelementteinä käytetään objekteja. Jokaisen hierarkian ylimpänä elementtinä on aina objekti, ja sillä voi olla määrittelemätön määrä alaelementtejä. Tärkein objektin attribuutti on
tyyppiä ilmaiseva type-attribuutti. Objektilla on myös yksi pakollinen alaelementti, joka on
niin sanottu id-objekti. Id-objekti ilmaisee yläobjektin identifikaatiota ja sen täytyy olla yksilöllinen verrattuna jokaiseen ohjelmassa, palvelimessa tai verkossa olevaan objektin id-objektiin. Toinen yleinen objektityyppi on niin sanottu infoElement. Tämä elementti voi sisältää seuraavia alaelementtejä: Description-elementti, joka kuvaa infoElement-elementtiä ihmisen ymmärtämällä tavalla, MetaData-elementti, joka sisältää infoElementin meta-data tiedon, eli tiedon joka on jotain muuta kuin varsinainen arvo, sekä viimeisenä Value-elementti, joka sisältää infoElementin varsinaisen arvon. Käytännössä näistä vaihtoehtoisista
alaelementeistä valitaan vain yksi per yläelementti. Standardista sanotaan, että se tekee saman esineiden internetille kuin mitä HTML teki Internetille, eli se on geneerinen esineiden
internetin standardi. [35] Kuvassa 9 on esitetty esimerkki standardin mukainen objektipuu
XML-formaatissa.

Kuva 9. Objektipuu XML-formaatissa [35].

Yllä olevaa XML-muotoista objektipuuta vastaava hierarkia on esitetty kuvassa 10.
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Object
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Kuva 10. XML-formaatin mukainen hierarkiamalli [35].

Toinen tässä alaluvussa käsiteltävä standardi on O-MI -standardi. O-MI määrittelee kommunikointistandardin, jolla tietoa voidaan siirtää eri osallistujien kesken. Näitä voivat olla muun
muassa erilaiset tuotteet tai järjestelmät. O-MI:ssa, ja niin kuin monessa muussakin standardissa, näitä osallistujia kutsutaan solmuiksi. O-MI:a käytetään pääasiassa siirtämään toisen
standardin, esimerkiksi O-DF:n, määrittelemän formaattista IoT-tietoa informaatiojärjestelmien välillä. Standardissa tietoa voidaan siirtää kuitenkin monessa muussakin muodossa, esimerkiksi HTTP:stä tutulla XML- tai JSON-formaatissa. Standardin pääajatus on kuitenkin
se, että se ei pyri rajoittamaan eri ominaisuuksia, ja tästä johtuen standardi sallii myös muiden
formaattien käytön. O-MI siis määrittelee viestintäalustan ominaisuudet. Yksi keskeisimmistä ominaisuuksista on se, että standardin solmu voi toimia joko palvelimena tai asiakkaana. Tämä mahdollistaa solmujen suoran tai palvelinavusteisen kommunikoinnin, niin sanotun peer-to-peer -kommunikoinnin. [35]
O-MI-standardissa on kahdeksan keskeistä ominaisuutta, jotka on esitetty taulukossa 3. OMI:ssa tietoa voidaan siirtää myös monien tiedonvälitysprotokollien avulla. Näistä protokollista mainittakoon HTTP, SOAP, SMTP sekä FTP. Standardi sallii kuitenkin myös muiden
protokollien käytön, ja tämä tekee siitä ainutlaatuisen verrattuna muihin vastaaviin standardeihin. Tätä ominaisuutta kutsutaan nimellä Protocol agnostic. Toinen keskeinen ominaisuus
on kolme määriteltyä operaatiota. Näitä operaatiotia ovat Write, jolla voidaan lähettää päivitystietoa solmulle, Read, jolla saadaan tietoa solmusta sekä Cancel, jolla voidaan keskeyttää
palvelu ennen kuin se normaalisti vanhentuu. Kolmas ominaisuus on niin sanottu Time-tolive -ominaisuus. Tällä voidaan asettaa viestille aika, jonka jälkeen se tuhoutuu, jollei se ole
saavuttanut solmua. Neljäs ominaisuus on nimeltään Self-contained-message. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen viesti sisältää kaiken tarvittavan tiedon, jotta vastaanottaja pystyy sen
käsittelemään. Viiden ominaisuus on, jo edellä mainittu, eri viestiformaattien käyttö. Kuudes
ominaisuus on reaaliaikainen kommunikointi. Seitsemäs ominaisuus on nimeltään Publication and discovery. Tällä tarkoitetaan tiedon, palvelun tai meta-datan julkaisua Write-operaatiolla sekä tiedon hakua RESTful URL-pohjaisella kyselyllä. Viimeinen ominaisuus on
Target nodes, ja tällä tarkoitetaan sitä, että välisolmut ovat velvoitettuja lähettämään viestin
eteenpäin vastaanottajasolmulle tai tilanteessa, jossa se ei ole mahdollista, lähettämään virheilmoituksen. [35] Nämä ominaisuudet on listattu taulukkoon 3.
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Taulukko 3. O-MI-standardin keskeisimmät ominaisuudet

Numero
1
2
3
4
5
6
7
8

Ominaisuus
Protocol agnostic
Kolme operaatiota
Time-to-live
Self-contained message
Moniformaattisuus
Reaaliaikainen kommunikointi
Julkaisu ja etsintä
Target nodes
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3. Asiantuntijahaastattelut
Asiantuntijahaastatteluilla kartoitettiin alan nykytilannetta, tukena aiemmin toteutettu nykytilakatsaus. Haastatteluilla selvitettiin toiveita, haasteita sekä suhtautumista alalla vallitseviin
ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ongelmiin. Haastatteluihin saatiin erilaisia näkökulmia eri
segmenteillä aktiivisesti toimivilta asiantuntijoilta. Osallistujia rajattiin Suomen markkinoiden näkökulmasta tärkeisiin toimijoihin. Haastatteluihin kutsuttiin alan johtavat laitevalmistajat, asiantuntijat sekä integraatioyritykset.

3.1 Haastattelumenetelmän kuvaus
Pääasiassa haastatteluihin osallistui 1-4 haastateltavaa kustakin organisaatiosta. Haastatteluihin valittiin asiasta tietäviä henkilöitä joko ennakkotietojen perusteella tai organisaation ehdotuksesta. Mahdollisimman kattavan näkökulman saamiseksi haastattelut toteutettiin anonyyminä siten, että vastausta ei pystytä yhdistämään haastateltavaan. Haastatteluissa myös
painotettiin, että näkökulma tai vastaus voi olla myös haastateltavan oma eikä välttämättä
yrityksen tai organisaation virallinen kanta. Haastattelukutsut lähetettiin joko sähköpostitse
tai haastateltaviin oltiin yhteydessä henkilökohtaisesti puhelimitse. Taulukkoon 4 on listattu
haastateltavat sekä haastateltavien lukumäärä organisaation mukaan.
Taulukko 4. Haastatteluun osallistuneet organisaatiot sekä haastateltavien lukumäärä

Organisaatio

Päätoimiala

Granlund Oy
Senaatti-kiinteistöt
Helvar Oy
Schneider Electric Finland Oy
Fidelix Oy
UTC Fire & Security Suomi
Oy, Lenel
Mirasys Oy
Trend Controls

RAU-suunnittelu ja -konsultointi
Kiinteistöjen hallinta
Laitetoimittaja/valaistus
Laitetoimittaja
Laitetoimittaja
Ohjelmistotoimittaja/turvallisuus

Bithouse Oy
Beckhoff Automation Oy
Yhteensä

Ohjelmistotoimittaja/videovalvonta
Ohjelmistotoimittaja/kiinteistönhallinta
Integrointiyritys
Laitetoimittaja

Haastateltavien
lkm
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Kuten taulukosta 4 huomataan, oli ala hyvin edustettuna. Mukana olevista organisaatioista
suurin osa oli laitetoimittajia ja laitetoimittajista suurin osa oli monialayrityksiä, jotka toimittava alan kaikille segmenteille laitteita. Suppeamman alan laitetoimittaja oli Helvar, joka
toimii valaistussegmentillä. Seuraavaksi suurin ala oli ohjelmistotoimittajat. Mukana oli
myös yksi suunnittelu- ja konsultioyhtiö sekä yksi kiinteistöjen hallintaan ja omistukseen
keskittynyt yhtiö. Haastateltavat organisaatiot edustivat hyvin koko talotekniikan alaa ja
kaikkia sen alasegmenttejä. Urakoitsijoita ei ollut haastateltavana ja heidän näkökulma olisi
ollut kiinnostava.
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Haastattelut toteutettiin kasvotusten tai Skype-videoviestintäpalvelun avulla. Kysymyslista
lähetettiin kaikille haastateltaville ennen haastattelua, mahdollistaen valmistautumisen haastatteluun. Haastatteluiden alussa kysyttiin nauhoituslupa, johon kaikki haastateltavat suostuivat. Nauhoitteista ei tehty litterointia. Haastatteluiden tuloksien kokoamisen ja analysoinnin
tukena on käytetty haastatteluista tehtyjä muistiinpanoja sekä nauhoitteita. Haastattelun kysymykset löytyvät liitteestä 1.
Kysymykset pyrittiin laatimaan siten, että ne käsittelevät asioita mahdollisimman yleisellä
tasolla ja siten, että niistä olisi mahdollisimman suuri apu suositusta tehdessä. Alussa haastateltavilta kysyttiin heidän henkilökohtaista sekä organisaation kokemusta aiheesta yleisesti
sekä tietämystä eri tiedonsiirtoprotokollista. Seuraavassa vaiheessa pyrittiin kartoittamaan
kokemuksia ylätason rajapinnoista sekä pyrittiin selvittämään rajoittavia tekijöitä sekä puutteita ylätason rajapinnoissa. Lopuksi pyrittiin selvittämään haastateltavan suhtautumista tietoturvaan. Tieturvasta pyrittiin keräämään mielipiteitä sekä kokemuksia, mutta myös käytännön menetelmiä sekä uhkia ja suojautumiskeinoja.
Asiantuntijahaastattelut toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelumateriaalia käyttäen. Työssä päädyttiin laadulliseen tutkimukseen, joka pyritään ymmärtämään ilmiötä tai
asiaa. Haastatteluita voidaan pitää teemahaastatteluina, johtuen kysymysten väljästä muotoilusta. Teemahaastatteluiden tehtävä on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävän
tai tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun mukaisesti. [36] Toisin sanoen haastatteluissa vastaukset vaihtelivat haastateltavan taustan, kokemuksen sekä arvojen mukaan. Teemahaastattelu valikoitui käytettäväksi metodiksi sen sovelluttua tilanteeseen, jossa tutkimusasetelmaa ei ole tarkoin määritelty, eikä vastauksia kysymyksiin osattu etukäteen arvata.
Haastatteluissa haluttiin myös jättää vapaus täydentäviin kysymyksiin, ja tämä tuki teemahaastattelun valikoitumista käytettäväksi metodiksi. Teemahaastattelun heikkoutena voidaan
pitää sitä, että kerätty aineisto voi muodostua sekavaksi, ja että aineiston jäsentely ja tulosten
muodostaminen voi olla työlästä ja hankalaa. [37]
Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisältöanalyysiä. Sisältöanalyysin
määritelmät poikkeavat hieman toisistaan. Kyngäs ja Vanhanen määrittelevät sisältöanalyysin tavaksi analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti [38]. Tässä tilanteessa
haastattelun tulokset toimivat analysoitavana dokumenttina. Sisältöanalyysi soveltuu hyvin
asiantuntijahaastatteluiden analysointiin, koska sen tehtävä on luoda ilmiöstä tiivistetty ja
yleistetty kuvaus sekä löytää yhteyksiä vastauksien väliltä. [36].

3.2 Haastattelun tulokset
Tässä kappaleessa esitellään haastattelun tulokset kysymys kysymykseltä. Vastauksista on
pyritty poimimaan avainsanoja sekä keskeisimmät asiat. Jotkin vastaukset vaativat tulosten
kerääjän omaa tulkintaa. Vastaukset esitetään taulukoissa toistuvuuden kanssa.
Miten olette toteuttaneet integraatioita kenttäväylä- ja järjestelmätasolla?
Haastatteluissa kävi hyvin ilmi, että tämä kysymys oli vaikeasti ymmärrettävissä ja vastaukset poikkesivat paljon toisistaan. Haastateltavista suuri osa edusti laitevalmistajaa, joten moni
vastasi toteuttaneensa integraatioita omien tuotteidensa avulla.
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Tapa
Omien tuotteiden avulla
Kolmannen osapuolen tuotteiden avulla
Laitetoimittajien toimittamien rajapintakuvauksien avulla
Ei vakiintuneita protokollavaatimuksia
Kenttäväylätasolla käytetään olemassa
olevaa protokollaa
Pyritään käyttämään standardia
Muita esiin tulleita asioita
Tehdään kaikilla tasoilla integrointia
Ei tehdä kenttä- eikä järjestelmätasolla
Ei mielenkiintoa integroida kenttätasolla
Järjestelmätasolla integrointi vähäistä

Toistuvuus haastatteluissa
5
5
2
1
1
1
Toistuvuus haastatteluissa
2
1
1
1

Mihin järjestelmiin olette tehneet integraatioita?
Kyseisen kysymyksen vastauksissa oli nähtävissä selkeitä teemoja. Suosituimmat vastaukset
olivat energianmittaus sekä etähallinta. Osa haastateltavista myös tyytyi vastauksen alussa
ennen varsinaista vastausta toteamaan, että ovat tehneet integraatioita lähes kaikkiin järjestelmiin.
Järjestelmä
Energianmittaus / kulutusseuranta
Etähallinta / etäkäyttö
Valvomosovellukset
Huoltokirja
Kiinteistönhallinta
Turvajärjestelmät
Lämmitys/jäähdytys
Valaistus
Niagara
Kameravalvonta
Kulunvalvonta
AV-järjestelmät
Trend
Honeywell Centraline
Rikosilmoitusjärjestelmä
Paloilmoitusjärjestelmä
Tuotannonohjaus
Hotellin varausjärjestelmä
Fidelix Oy:n tuotteet
DEOS
Caverion Pyramid
Schneider Electric Smart

Toistuvuus haastatteluissa
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Vaconin tuotteet
Siemensin tuotteet

1
1

Mitä protokollia tuette kenttä- ja järjestelmätasolla?
Tyypillisimmät vastaukset protokollien tuki -kysymykseen olivat BACnet, Modbus, KNX,
LON sekä oma räätälöity rajapinta. Toisaalta oma rajapinta ei ole useinkaan protokolla eikä
standardi. Kaikki haastateltavat eivät pystyneet erittelemään protokollia, vaan vastasivat tukevansa kaikkia yleisesti käytössä olevia protokollia, johtuen suuresta määrästä tuettavia protokollia.
Järjestelmä
BACnet
Modbus
KNX
LON
Oma Web Service
Kaikkia yleisimpiä
OPC UA
oBIX
M-Bus
DALI
Oma REST API
DMX
Ethernet
S-DIM
Smart Bus

Toistuvuus haastatteluissa
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Oletteko tehneet tiedonsiirtoratkaisuja kiinteistöjen ulkopuolisiin IT-järjestelmiin, esimerkiksi huoltokirjoihin tai muihin tietokantoihin tai järjestelmiin?
Tyypillinen vastaus kyseiseen kysymykseen oli, että integraatioita oli tehty huoltokirjoihin.
Myös, kuten alla olevasta taulukosta havaitaan, energianmittausintegraatiot olivat myös hyvin yleisiä.
Järjestelmä
Huoltokirja
Energianmittaus/-seuranta
Tampur
FIMX
Etäohjaus
Henkilörekisteri
Kiinteistörekisteri
Hanke- ja projektinohjaus
PTS (Pitkän tähtäimen suunnitelma)

Toistuvuus haastatteluissa
8
5
2
2
1
1
1
1
1
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SQL-tietokanta
Metrix
taloyhtiö.info
Fatman

1
1
1
1

Miten tämä on toteutettu?
Osalla haastateltavista oli hieman vaikeuksia eritellä toteutustapoja, johtuen niiden suuresta
lukumäärästä sekä toteutusten eroavaisuuksista toisistaan. Tästä johtuen tyypillinen vastaus
oli, että integraatiot oli toteutettu monella eri tavalla. Muita yleisiä toteutustapoja olivat FTPyhteys sekä REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä rajapinta.
Toteutustapa
Monella eri tavalla
FTP-yhteyden avulla
REST-rajapinnan avulla
Kohde toimittaa tiedot
Kohde käy hakemassa tiedot
Kaksisuuntaisesti
SDK:n avulla
SQL-tietokannan avulla
WMI-rajapinnan avulla
Web Servicen avulla
Muiden rajapintojen avulla
Ei tiedossa

Toistuvuus haastatteluissa
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kulkeeko data teidän pilvipalvelun kautta vai suoraan ulkopuoliseen järjestelmään?
Niukasti suurin osa vastasi kyseiseen kysymykseen, että tieto kulkee pilvipalvelun kautta,
mutta myös miltei yhtä suosittuja vastauksia olivat suoraan sekä, että kumpikin on mahdollista.

Suoraan
Toistuvuus 4

Pilvipalvelun
kautta

Kumpikin
mahdollista

3

3

Hybridi
1

Lähettääkö teidän järjestelmä tiedot vai käykö ulkopuolinen järjestelmä lukemassa ne?
Tähän kysymykseen selvästi yleisin vastaus oli, että kumpikin on mahdollista. Toisin sanoen,
oli tyypillistä, että haastateltavan järjestelmä lähettää tiedot, mutta on myös mahdollista, että
ulkopuolinen järjestelmä käy lukemassa tiedot.

Lähettää
Toistuvuus 1

Käy lukemassa

Kumpikin
mahdollista

0

8

Ei perusteita vastata
2

36

Millaisia viiveitä näissä toteutuksissa on, esim. missä ajassa data on saatavissa ulkopuolisessa järjestelmässä?
Toteutuksien viiveitä selvitettäessä kävi hyvin ilmi, että viiveet ovat hyvin sovelluskohtaisia.
Tyyppisimmin toteutukset ovat reaaliaikaisia ja tällä haastateltavat tarkoittivat toteutusta,
jossa ei ole käytännössä havaittavia viiveitä. Toisin sanoen haastateltavat tarkoittivat tosiaikaisia, jatkuvasti ajan tasalla olevia, järjestelmiä.
Viive
Reaaliaikainen
Vuorokausi
Minuutti
Alle sekunti
Kaikenlaisia (riippuu sovelluksesta)
Tunti
30 minuuttia - tunti

Toistuvuus haastatteluissa
6
2
2
2
2
1
1

Voiko ulkopuolinen järjestelmä käydä kirjoittamassa teidän järjestelmään?
Tähän kyseiseen kysymykseen vastaukset olivat hyvin yhteneviä. Suurin osa haastateltavista
vastasi, että ulkopuolinen järjestelmän voi kirjoittaa heidän järjestelmään.

Kyllä
Toistuvuus 8

Ei
2

Ei suoraan, mutta mahdollista
1

Miten yleisiä tiedonsiirtorajapintojen rakentaminen ulkopuolisiin järjestelmiin on?
Tiedonsiirtorajapintojen yleisyydestä ulkopuolisiin järjestelmiin kysyttäessä, vastauksien hajonta oli erittäin suurta. Haastateltavista yhtä moni vastasi kysymykseen rajapintojen rakentamisen olevan yleistä kuin, että se ei ole kovin yleistä.
Yleisyys
Hyvin yleisiä
Ei kovin yleisiä
On yleistymässä
Yleisiä
Ei perusteita vastata
On taantumassa

Toistuvuus haastatteluissa
4
4
4
1
1
1

Mistä ylemmän tason rajapinnoista olette kiinnostuneita?
Tähän kysymykseen yleisin vastaus oli, että haastateltavat olivat kiinnostuneita erityisesti
REST-arkkitehtuurityyliä käyttävistä rajapinnoista. Myös erilaiset Web Service -rajapinnat
olivat kiinnostuksen kohteena. Toisaalta REST-rajapinta voidaan lukea Web Service -rajapinnaksi.
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Rajapinta
REST-arkkitehtuurityyliä käyttävistä
Web Service
BACnet
Ei kiinnostusta
OPC UA
MQTP
Ei rajapintarajausta
Oma rajapinta

Toistuvuus haastatteluissa
6
4
2
2
1
1
1
1

Mitä rajapintoja on käytössä ylemmällä tasolla?
Käytössä olevista ylätason rajapinnoista suosituin oli REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä rajapinta. Yksi haastateltava ei eritellyt vastausta, vaan vastasi, että heidän organisaatiossa on
käytössä kaikki yleisimmät rajapinnat ylimmällä tasolla.
Rajapinta
REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä
Web Service
oBIX
Räätälöity rajapinta
BACnet/WS
BACnet/IP
Oma rajapinta
Suora tietokantayhteys
Kaikki yleisimmät
WebSocket
TCP/IP

Toistuvuus haastatteluissa
6
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Onko käytössänne REST-rajapinta tai jokin muu Web Service -rajapinta?
Tämä kysymys liittyy vahvasti edelliseen. Kysymys oli työn kannalta tärkeä ja sen takia se
esitettiin erikseen. Yleisin vastaus oli, että käytössä on sekä REST- että muu Web Servicerajapinta.

REST
Toistuvuus 4

Muu Web Service
2

Kummatkin
5

Missä kohtaa rajapinta sijaitsee ja missä se olisi tarpeen sijaita?
Tähän kaksiosaiseen kysymykseen vastattiin todella suurella hajonnalla. Sijaintiin tyypillinen vastaus oli pilvipalvelu tai palvelin. Tavoiteltua sijaintia kysyttäessä ilmeni hajontaa.
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Yhtä moni haastateltavista kertoi, että tavoiteltu sijainti tulisi olla pilvipalvelu kuin, että tavoiteltu sijainti tulisi olla kenttätasolla. Mielenkiintoisen tästä tekee se, että pilvipalvelu ja
kenttätaso voidaan nähdä toistensa vastakohtina.
Sijainti
Pilvipalvelussa tai palvelimella
Hallintataso
Järjestelmätaso
Eri paikoissa (riippuu sovelluksesta)
Kenttätaso

Toistuvuus haastatteluissa
4
3
2
2
1

Tavoiteltu sijainti
Pilvipalvelussa tai muulla palvelimella
Kenttätasolla
Keskitetysti
Ei keskitetysti
Yhdyskäytävässä
Hallintatasolla

Toistuvuus haastatteluissa
3
3
2
1
1
1

Onko integraattorien käyttö tarpeellista ja hyödyllistä?
Integraattorien käytöstä haastateltavat olivat yhtä mieltä, ja sen todettiin olevan tarpeellista
ja hyödyllistä.

Kyllä

Toistuvuus 8

Ei
1

Ehkä
1

Toimimme itse integraattorina
1

Minkälainen teidän mielestä rajapinnan tulisi olla?
Kyseiseen kysymykseen haastateltavat vastasivat suhteellisen yhtenevästi. Haastateltavien
mielestä rajapinnan tulisi olla ennen kaikkea tietoturvallinen, yksinkertainen, standardoitu
sekä avoin.
Laatu
Tietoturvallinen
Yksinkertainen
Standardoitu
Avoin
Selkeästi määritelty
Tarpeenmukainen
Yksiselliteisesti määritelty
Skaalautuva
Riittävä kapasiteetti
Pääsy myös kenttätasolle
Hankala sanoa

Toistuvuus haastatteluissa
5
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1
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Kuinka tärkeänä pidätte tietoturvaa?
Tietoturvan tärkeydestä haastateltavat olivat yksimielisiä, ja kaikki haastateltavat kokivat tietoturvan erittäin tärkeänä. Yksi haastateltava ei vastannut kysymykseen haastattelun loputtua
ennen kyseistä kysymystä.

Erittäin tärkeänä

Ei vastausta

Toistuvuus 10

1

Mitkä ovat suurimmat uhat tietoturvalle tiedonsiirtorajapinnoissa?
Suurimpina uhkina tietoturvalle haastateltavat pitivät asiantuntemattomuutta, välinpitämättömyyttä sekä julkista verkkoa.
Uhka
Asiantuntemattomuus
Välinpitämättömyys
Julkinen verkko
Tietämättömyys
Anturina tai laitteena esittäytyminen
Rajapintaa käyttää asiaton taho
Riittämättömät implementoinnit
Laitevalmistajat, jotka eivät anna ohjeistusta asiakkaille
Fyysinen pääsy laitteeseen
Käyttäjä
Ei käytetä tarpeeksi resursseja
Vaikuttaminen suoraan toimintakykyyn

Toistuvuus haastatteluissa
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Kuinka tietoturvallisuuden parantamiseen on pyritty puuttumaan? Mitä käytännön keinoja teillä on tietoturvan parantamiseen?
Kaksi viimeistä kysymystä esitettiin yhtä aikaa, koska ne ovat hyvin samankaltaisia. VPNtunnelointi oli selkeästi suosituin keino vaikuttaa tietoturvan parantamiseen.
Keino
VPN-tunnelointi
Autentikointi
Operaattorin kanssa sovitut privaatit
yhteydet (APN-yhteydet)
SSL-yhteys
Asian korostaminen
White Paper, toimintaohjeet
Päivityksiä
Tiedonsiirto salattuna
Standardisoidut salausmenetelmät

Toistuvuus haastatteluissa
5
3
2
2
1
1
1
1
1
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Kaikki tarpeettomat laitteet pois verkosta
Osana strategiaa ja tuotekehitystä
MAC-osoitteiden seuranta
Oletustunnukset täytyy vaihtaa
Yhteistyö viranomaisten kanssa
Ohjeistus
Sertifikaatit
Verkon hajautus

1
1
1
1
1
1
1
1

3.3 Haastattelujen analyysi
Kysymysten ensimmäisessä osiossa pyrittiin selvittämään integroinnin nykytilaa yleisellä tasolla. Ensimmäisen osion kysymysten vastauksiin vaikutti paljolti haastateltavan edustaman
organisaation koko sekä henkilökohtainen että organisaation kokemus. Jotkin yritykset olivat
tehneet integraatioita lähes kaikkiin järjestelmiin, jolloin yksilöiminen oli haastavaa, ja vastauksista jäi varmasti osa käsittelemättä. Toisaalta osa haastateltavista oli selkeästi keskittynyt pieneen integrointisegmenttiin. Eniten integrointeja olivat suorittaneet rakennusautomaatin monialayritykset ja vähiten tiettyyn segmenttiin keskittyneet laitetoimittajat.
Vastauksista erottuu selkeästi teema, jossa suuret toimijat suosivat omia laitteita ja pienemmät toimijat taasen käyttävät integraatioissa kolmannen osapuolen tuotteita. Tuotteiden
kenttä on siten hyvin kapea. Kysymyksen vastauksista tuli myös jokseenkin ilmi suhtautuminen integraatioon. Osa haastateltavista kertoi, etteivät he toteuta integrointia kenttä- eikä
järjestelmätasolla ja osa taasen toteutti integrointia kaikilla rakennusautomaation tasoilla, ja
osa vain yhdellä. On kuitenkin huomioitavaa, että alle puolissa haastatteluissa tuli teemaan
vastaus, joten otanta on suhteellisen pieni.
Integroitujen järjestelmien kenttä on hyvin laaja. Haastatteluilla selvitettiin, mihin järjestelmiin haastateltava tai heidän edustama organisaatio on suorittanut integraatioita. Jotkin
avainsanat olivat hyvin yleisiä ja jotkin toisaalta hyvin harvinaisia. Suosituimmat järjestelmät
olivat etähallinta/etäkäyttö, energianmittaus/kulutusseuranta, huoltokirjat sekä valvomosovellukset. Suosituin tuoteintegraatiokohde on Tridium-yhtiön Niagara-tuote. Vastaukset tuovat selkeästi ilmi alan haasteet ja eritoten sen, kuinka paljon kiinteistössä on erilaisia järjestelmiä, jotka vaativat integrointia. Kaksi suosituinta järjestelmää, eli valvomo sekä energianmittaus voidaan nähdä niin sanotusti perinteisinä integroituina järjestelminä. Näiden järjestelmien toiminta perustuu laajalti integrointiin, joten on oletettavaa, että nämä järjestelmät
tulivat vahvasti esille haastatteluissa. Niagara tuotetta voidaan käyttää valvomosovelluksissa,
joten vastauksissa on nähtävissä selkeä yhteys. On kuitenkin huomioitavaa, että osa haastateltavista oli toteuttanut integraatioita lukuisiin eri järjestelmiin, ja niiden erittely oli haastavaa. Tästä johtuen vastauksissa ei ole todennäköisesti listattuna kaikkia integraatioita. Toisaalta voimme luottaa siihen, että yleisimmät järjestelmät tulivat ilmi.
Haastattelutuloksien perusteella voidaan todeta, että Suomessa suosituimmat protokollat ovat
BACnet sekä Modbus. Modbusin suosion voidaan olettaa olevan sen pitkän historian aikaan
saama. Muita suosittuja olivat KNX sekä LON. Myös oma rajapinta oli hyvin suosittu. Oma
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rajapinta voi kuitenkin olla usein ongelmallinen, koska sitä ei ole useinkaan standardisoitu
eikä se ole avoin. Tällöin integraatio on usein vaikeampaa ja luotettavuus ja käytettävyys
kärsivät. Toisaalta diplomityö tähtää juuri räätälöityjen rajapintojen käytön vähentymiseen.
Toinen osio kysymyksistä käsitteli tiedonsiirtorajapintoja kiinteistön ulkopuolisiin järjestelmiin. Osion alussa tarkoituksena oli selvittää, mihin kiinteistön ulkopuolisiin järjestelmiin
haastateltavat olivat tehneet integraatioita. Integraation kohteena olevat järjestelmät olivat
hyvin samat kuin aiemmassa kysymysosiossa esiin tulleet. Selvästi suosituimmat järjestelmät
olivat huoltokirjat ja energianmittaus/-seuranta. Toisaalta kysymys oli hieman johdatteleva,
koska kysymyksessä mainittiin huoltokirja. Tämä saattoi vaikuttaa vastauksiin, koska useilla
haastateltavilla oli vaikeuksia eritellä järjestelmiä ja täten heidän kuulema huoltokirja-vastausvaihtoehto kysymyksessä saattoi vaikuttaa vastaukseen.
Toteutustapoja käsittelevä kysymys osoittautui hankalaksi, ja haastateltavilla oli vaikeuksia
eritellä toteutustapoja. Erittelyn vaikeus johtui lähinnä siitä, että tiedonsiirtoratkaisujen
määrä oli suuri ja toteutustavat erosivat paljon toisistaan. Suosituimpia vastauksia olivat
”monella eri tavalla”, FTP-yhteyden avulla sekä REST-arkkitehtuurityyliä käyttävän rajapinnan avulla.
Haastatteluiden perusteella pilvipalveluiden käyttö ei ole vielä saavuttanut johtavaa asemaa,
vaan suosituin tapa siirtää tietoa oli suoraa järjestelmien välillä. Osa haastateltavista kuitenkin kertoi suunnittelevansa pilvipalvelun käyttöä tai, että pilvipalvelun käyttö olisi parempi
vaihtoehto. Vastauksien perusteella voidaan todeta, että pilvipalveluiden käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa vallitseva tapa siirtää tietoa kiinteistön sisältä ulkopuoliseen järjestelmään. Toisaalta haastatteluissa kävi myös ilmi, että monessa tapauksessa oli mahdollisuus
siirtää tietoa kummallakin tavalla.
Haastatteluissa pyrittiin selvittämään myös toteutuksien viiveitä. Vastauksista voidaan päätellä, että suurin osa viiveistä on harkittuja ja järjestelmään luotuja, eli synteettisiä. Toteutuksesta riippuen viiveet vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi joitain tietoja ei ole tarvetta käsitellä
reaaliaikaisesti, mutta toisaalta jotkin tiedot, esimerkiksi hälytykset, ovat kriittisiä viiveiden
suhteen. Yleisin vastaus kysymykseen oli, että viiveitä ei ole, ja että toteutus on reaaliaikainen. Toisaalta reaaliaikaisuus, eli tosiaikaisuus, on hankalasti mitattavissa. Reaaliaikaisuudella voidaan myös tarkoittaa tilannetta, jossa järjestelmän tai toteutuksen tehtävä toteutuu
ennalta määrätyn ensimmäisen ja viimeisen sallitun aikarajan puitteissa.
Viimeinen kysymys tässä osiossa käsitteli rajapintojen yleisyyttä. Tällä pyrittiin selvittämään, kuinka yleistä rajapintojen rakentaminen on, mutta toisaalta myös tämän työn hyödyllisyyttä. Tuloksista nähdään, että vastauksien hajonta on hyvin suurta. Yleisimmät vastaukset
olivat, että rajapinnat eivät ole kovinkaan yleisin sekä, että ne ovat hyvin yleisiä. Vastauksien
hajonta voi johtua siitä, että haastateltavat toimivat laajalti erilaisissa organisaatioissa ja olivat erikoituneet hyvin erilaisiin segmentteihin. Jotkin organisaatiot saattoivat toteuttaa käytännössä ainoastaan integrointeja ulkopuolisiin järjestelmiin, kun toiset eivät tehneet niitä
lainkaan. Rajapintojen rakentamisen tulevaisuudesta haastateltavat olivat paljolti samaa
mieltä. Rajapintojen rakentaminen ulkopuolisiin järjestelmiin nähtiin tulevaisuudessa yleistyvänä asiana ja vain 25 prosenttia tähän teemaan kantaa ottaneista toi ilmi, että rajapintojen
rakentaminen on taantumassa.
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Haastattelun seuraava osio keskittyi ylätason rajapintoihin. Tämä osio on työn kannalta erityisen kiinnostava, koska työ keskittyy ylätason rajapintoihin. Osion alussa kartoitettiin haastateltavan tai organisaation kiinnostusta ylätason rajapintoja kohtaan. Selkeästi kiinnostavin
rajapinta oli REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä rajapinta. Toiseksi suosituin vastaus oli Web
Service -rajapinta. Toisaalta REST voidaan sisällyttää Web Service -rajapintoihin. Suosituin
protokolla oli BACnet. Vastaukset olivat ennakko-odotusten mukaiset. REST:n suosio pohjautuu todennäköisesti sen yksinkertaisuuteen sekä helppoon implementointiin. Myös
REST:n laaja käyttö on takuu luotettavuudesta. Sama trendi toistuu myös protokollissa, ja
kuten aiemmin jo todettiin, ovat protokollista vastaavat organisaatiot kehittäneet tai ruvenneet kehittämään REST-arkkitehtuurityyliä käyttäviä tiedonsiirtomenetelmiä.
Asiantuntijahaastatteluiden perusteella käytössä olevat ylätason rajapinnat poikkeavat hieman kiinnostusten kohteista. Kaksi suosituinta vastausta on molemmissa samat. Suosituin
käytössä oleva protokolla oli kuitenkin oBIX, kun taas kiinnostavin oli BACnet. Räätälöity
rajapinta on myös yksi suosituista käytössä olevista rajapinnoista. Voidaan todeta, että ei olla
halutussa tilanteessa. Voidaan myös todeta, että halutaan käyttää ennemmin BACnet-protokollaa kuin käytössä olevaa oBIX-protokollaa. Räätälöidyistä rajapinnoista halutaan myös
päästä eroon.
Rajapinnan sijainnista haastateltavilla oli hieman eriäviä mielipiteitä. Suurin osa oli sitä
mieltä, että rajapinta tulisi sijaita pilvipalvelussa tai palvelimella keskitetysti. Vastaukset sijainnista käsittivät jokaisen kiinteistöautomaation tason. Kuitenkin hajautettu kenttätason ratkaisu oli harvinaisin. Vastausten perusteella voidaan todeta, että rajapinnan tulisi sijaita ylimmillä tasoilla, joko pilvipalvelussa tai palvelimella tai hallintatasolla.
Integraattorien, eli kolmansien osapuolten integraatioyritysten, käyttö nähtiin hyvin suotavana. Suuri enemmistö haastateltavista oli sitä mieltä, että integraattorien käyttö on tarpeellista ja hyödyllistä. Pieni vähemmistö suhtautui ajatukseen varauksella ja pelkäsi, että se monimutkaistaa nykyistä tilannetta. Osa näki myös integraattorit uhkana omalle toiminnalleen,
koska toimivat itse integraatioyrityksinä. Yleisesti kuitenkin oli jopa toivottavaa, että käytettäisiin kolmansia osapuolia. Lähinnä niitä toivottiin selkeyttämään vastuukysymyksiä sekä
toimimaan linkkinä tilaajan ja toimittajan välillä.
Viimeinen kysymys tässä osiossa käsitteli haastateltavien mielipiteitä rajapinnan ominaisuuksista. Haastateltavilta kysyttiin, minkälainen rajapinnan tulisi olla. Tässä kysymyksessä
on huomioitava se, että haastateltavat eivät välttämättä muistaneet listata kaikkia ominaisuuksia, mutta voidaan olettaa, että pääteemat tulivat ilmi. Suosituimmat vastaukset kysymykseen olivat hyvin yhtenäiset. Haastateltavien mielestä rajapinnan tulee olla tietoturvallinen sekä yksinkertainen. Myös standardisoitua ja avointa rajapintaa suosittiin. Vastauksista
näkee selkeästi yhtenäisen mielipiteen siitä minkälainen rajapinnan tulisi olla.
Viimeinen osio käsitteli tietoturvaa ja erityisesti tietoturvaa tiedonsiirtorajapinnoissa. Tietoturvan merkitys kiinteistöjen järjestelmissä on korostunut valtavasti uusien älykkäiden ratkaisujen yleistymisen johdosta. Kiinteistöjen automaatiojärjestelmät saattavat olla yhteydessä myös kriittisiin järjestelmiin, kuten palo-, varkaus-, sekä kulunvalvontajärjestelmiin.
Myös erilaiset etäkäyttö- ja -valvontajärjestelmät luovat haasteita tietoturvallisuudelle. Haas-
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tatteluiden tuloksista voidaan nähdä, että kaikki haastateltavat pitivät tietoturvaa erittäin tärkeänä. Toisaalta olisi ollut hyvin huolestuttavaa, jos näin ei olisi ollut. Tässä tapauksessa
asenteet tieturvaa kohtaan hyvät.
Haastateltavien asenteet tietoturvaa kohtaan olivat hyvät, mutta haastatteluiden tulokset antavat alasta hyvin erilaisen kuvan. Suurimmat uhat tieturvalle ovat haastatteluiden perusteella
asiantuntemattomuus, välinpitämättömyys sekä julkinen verkko. Asiantuntemattomuus voidaan nähdä koulutuksellisena ongelmana. Toisaalta asiantuntemattomuus voidaan myös
nähdä asenneongelmana, koska kiinteistöautomaatio- sekä tietotekniikka-alalla tietoturvakoulutusta sekä asiantuntijuutta on Suomessa ollut kattavasti saatavilla. Toinen uhka oli välinpitämättömyys. Välinpitämättömyys on poikkeuksetta aina asenteellinen ongelma. Välinpitämättömyys voi heijastua esimerkiksi arvoista tai opitusta käytöksestä. Haastateltavat kertoivat uhaksi myös julkisen verkon. Monet standardit suosittavatkin välttämään julkista verkkoa ja rakentamaan kiinteistöautomaatiolaitteille oman verkon. Julkinen verkko on sinänsä
suuri uhka, mutta tätä uhkaa vastaan suojautumiselle on myös olemassa lukuisia vaihtoehtoja, joita käsitellään myöhemmässä vaiheessa.
Vaikka tieturvauhkia ilmeni huomattavan paljon, ilmeni keinoja niitä vastaan suojautumiselle esiin myös huomattava määrä. Yksi suurimmista uhista oli julkinen verkko. Tätä uhkaan
vastaan pystytään suojautumaan esimerkiksi VPN-yhteyden avulla, ja VPN-yhteys olikin
suosituin keino parantaa tietoturvallisuutta. Toiseksi suosituin oli autentikointi. Autetikoinnilla voidaan myös suojautua julkisen verkon uhkia vastaan. Toisaalta nämä eri keinot ovat
käytössä päällekkäin ja niitä täytyy myös käyttää samanaikaisesti. Asenteellisiin ongelmiin
sekä arvoihin on pyritty puuttumaan tietoturvaa korostamalla, toimintaohjeilla sekä sillä, että
tietoturva on liitetty osaksi organisaation strategiaa. On kuitenkin huomattavaa, että esimerkiksi asiantuntemattomuus sekä välinpitämättömyys nostettiin suurimmiksi uhiksi, mutta
keinoja näihin uhkiin suojautumiselle tuli vähän esille. Tästä voidaan päätellä, että uhkakuvat
ja suojautumiskeinot eivät vastaa tarkoitusta.
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4. Avoin työpaja
Järjestimme KIRA-digi -hankkeeseen liittyvän työpajan 26.4.2017 Tieto Oyj:n tiloissa Keilaniemessä. Diplomityö on osa KIRA-digi -hanketta. Työpajan tarkoitus oli kerätä yhteen
alan toimijoita ja keskustella ja pohtia hankkeeseen liittyvistä asioista, haasteista ja ongelmista. Työpajatilaisuudessa pidettiin alussa alustus, jossa osallistujille kerrottiin hankkeesta
ja hankkeen kulusta ja hankkeen nykytilanteesta. Alustuksen jälkeen jakauduttiin kolmeen
työpajaan. Osallistujat kiersivät jokaisen työpajan. Työpajojen teemat olivat rajapinnat, tiedonkuvaus sekä tietoturva. Jokaisessa työpajassa osallistujat etsivät teemaan liittyviä ongelmia sekä ongelmien ratkaisujen vaikutuksia.
Työpajaan osallistui yhteensä 29 henkilöä alan eri organisaatioista. Työpajaan lähetettiin
avoimet kutsut kaikille asiantuntijahaastatteluun osallistuneille henkilöille ja organisaatioille. Haastateltavista yli 90 prosenttia osallistui työpajaan. Osallistujia etsittiin myös alan
eri yhdistysten ja KIRA-digi -verkkosivujen kautta sekä muista lähteistä. Kutsu oli avoin ja
sitä sai jakaa vapaasti eteenpäin. Lähtökohtana oli, että työpajaan saataisiin mahdollisimman
kattavasti alan toimijoita ja aiheesta kiinnostuneita. Taulukkoon 5 on listattu työpajaan osallistuvat organisaatiot sekä osallistujien lukumäärät.
Taulukko 5. Avoimen työpajan osallistujalista

Organisaatio
Aalto-yliopisto
Granlund Oy
Helsingin kaupunki
Mirasys Oy
Helvar
RAKLI ry
STUL ry
Tietotekniikkapalvelut Tunninen Oy
Senaatti-kiinteistöt
Talokeskus Yhtiöt Oy
Caverion Suomi Oy
Integrio Oy
Honeywell E&ES, CentraLine
Trend Control Systems LTD.
ABB Oy
Schneider Electric Finland Oy
Tieto Oyj
Siemens Suomi Oy
Fidelix Oy
Bithouse Oy
Yhteensä

Osallistujien lukumäärä
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
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4.1 Työpajan tulokset
Rajapinnat-työpajassa osallistujat etsivät rajapintoihin liittyviä ongelmia sekä pyrkivät selvittämään, mitkä olisivat ongelman ratkaisun vaikutukset. Vaikka tietoturva oli erillisenä
työpajana, oli se yleinen vastaus rajapintaongelmiin. Toinen yleinen ongelma oli standardien
puute. Tietoturvaongelmien ratkaisu mahdollistasi tietoturvalliset ratkaisut sekä vastaavasti
standardoidut rajapinnat loisivat selkeät pelisäännöt. Taulukkoon 6 on listattu rajapinnat-työpajan tulokset.
Taulukko 6. Rajapinnat-työpajan tulokset

Rajapinnat
Rajapintoihin liittyvät ongelmat Ongelman ratkaisun vaikutukset
Tietoturva

Tietoturvalliset ratkaisut

Ei standardisoituja

Standardointi selkeyttää pelisäännöt

Urakkarajat ei selvillä

Vastuut, kustannukset

Asiakkaan tarpeet ei selvillä

Osapuolten välinen yhteistyö syvenee

Liikaa vaihtoehtoja

Yhteensopivuus, kustannustehokkuus

Tiedon esittäminen sekalaista

Yhteensopivuus

Rajapintakuvaukset puutteelliset

Integrointi ja implementointi helpottuisi

Elinkaari/ylläpito-ongelmat

Luotettavuus, kustannukset

Datamäärä ja viiveet

Luotettavuus, käytettävyys

Tiedonkuvaus-työpajassa asetelma oli sama kuin rajapinnat-työpajassa. Osallistujat nostivat
ongelmiksi muun muassa dokumentaation puutteet, toimittajakohtaiset erot sekä eri toimijoiden erilaiset tarpeet tiedonkuvaukselle. Ongelman ratkaisun vaikutuksia oli vaikeampi löytää
kuin itse ongelmia, mutta esimerkiksi dokumentaation puutteet -ongelman ratkaisu mahdollistaisi integraation helpottumisen ja kustannusten pienentymisen. Taulukkoon 7 on listattu
tiedonkuvaus-työpajan tulokset.
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Taulukko 7. Tiedonkuvaus-työpajan tulokset

Tiedonkuvaus
Tiedonkuvakseen liittyvät ongelmat

Ongelman ratkaisun vaikutukset

Dokumentaation puutteet

Integraation helpottuminen ja kustannusten pieneneminen

Toimittajakohtaiset erot
Eri toimijoiden tarpeet tiedonkuvaukselle
Useiden sensorien ryhmittäminen loogisiksi
kokonaisuuksiksi käyttötarkoituksen mukaan
Lokaation määrittämisen työläys
Sensorien ominaisuuksien kirjo
Laitteiden parametrisointi
Tilaajan ja loppukäyttäjän tahtotilan puute

Valaistussuunnitelmasta automaattisesti
implementointiin (konffaukseen)

Kuvaus ei siirry ylläpidon käyttöön
Kuvantamiseen ei riittävää panostusta
Ekosysteemin liiketoimintamallit

Loppudatan analysointi helpottuu ja
monipuolistuu

Tiedon vaiheittainen täydentyminen
Viimeisen työpajan aiheena oli tietoturva. Tietoturva-työpajassa esiin tulleita ongelmia olivat
muun muassa käyttäjien hallinnan vaikeus ja käyttäjien hallinnan vastuutahon epäselvyys.
Toinen esiin noussut ongelma liittyi asenteeseen. Asenneongelmat liittyivät laiskuuteen ja
välinpitämättömyyteen. Myös ihminen itse koettiin tietoturvaan liittyvänä ongelmana. Taulukkoon 8 on listattu tietoturva-työpajan tulokset.
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Taulukko 8. Tietoturva-työpajan tulokset

Tietoturva
Tietoturvaan liittyvät ongelmat
käyttäjien hallinnan vaikeus (useita järjestelmiä), käyttäjien hallinnan vastuutaho epäselvä -> Oletus-käyttäjätunnusten käyttö tai
salauksen kokonaan puuttuminen
Välinpitämätön/laiska asenne tietoturvaan:
luotetaan, ettei järjestelmään haluta murtautua (varsinkin jos dl lähestyy); tietoisuus uhkakuvista puuttuu.
Raha; ei haluta maksaa tietoturvasta
Useissa vanhemmissa, mutta yhä käytetyissä
laitteissa käytetään suojaamattomia tiedonsiirtomenetelmiä
Selkeät pelisäännöt puuttuvat. Mitä saa kytkeä ja mihin?
VPN-yhteyksien käyttö hankalaa; tietoturvaosaamisen puute
Ihminen
Henkilötietosuoja www-maailmassa
Epäselvää, kuka on vastuussa tietoturva-asioista
Jatkuva ylläpidon tarve
Avoimet verkot
Samassa verkossa useita järjestelmiä, joista
osa enemmän tietoturvakriittisiä
Mobiilien etähallintalaitteiden väärinkäyttö
Käyttäjän ja omistajan erilaiset näkemykset
elinkaaren aikana

Ongelman ratkaisun vaikutukset

(ratkaisu) Lisää koulutusta ja tietoiskuja

(ratkaisu) Viranomaismääräykset toteutukseen
(ratkaisu?) Kiinteistöjen omistajan oma
IT-osaaminen

4.2 Työpajan analysointi
Kiinnostus järjestettyä työpajaa kohtaan oli suurempi kuin oli odotettu ja työpajan osallistujamäärä ylitti ennakko-odotukset. Tämä kertoo aiheen kiinnostuksesta sekä asian käsittelyn
tarpeellisuudesta. Tämä myös kertoo organisaatioiden yhteistyöhalusta, mikä on hyvin positiivista, koska tällaisia ongelmia ei kukaan pysty yksin ratkaisemaan.
Ensimmäinen työpaja käsitteli rajapintoja. Työpajassa osallistujien tuli etsiä tiedonsiirtorajapintoihin liittyviä ongelmia sekä pohtia, mitä näiden ongelmien ratkaisu voisi mahdollistaa.
Toimiessani tämän työpajan ohjaajana huomasin, että teema oli todella osuva, koska osallistujilla oli paljon annettavaa ja ongelmista oltiin yhtä mieltä. Yksi esille nostettu ongelma oli
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standardisoinnin puute. Tähän ongelmaan pyritään vaikuttamaan diplomityöllä. Standardisoinnilla pystyttäisiin mahdollistamaan joustava integraatio sekä selkeät pelisäännöt. Yhteensopivuus, eli integraation helpottuminen, mahdollistaa myös kustannusten laskun sekä
muiden resurssien tehokkaamman käytön. Integraatio-organisaatiot sekä urakoitsijat ja rakennuttajat toivat esille ongelmat liittyen urakkarajoihin sekä asiakkaan tarpeisiin. Näistä
mainittiin, että tällä hetkellä urakkarajat eivät ole aina selvillä, eli ei välttämättä tiedetä, kenen vastuulla rajapinnan implementointi on. Myöskään asiakkaan tarpeet eivät välttämättä
ole selvillä. Näiden ongelmien ratkaisu mahdollistaisi selkeän vastuunottajan, kustannusten
pienenemisen sekä eri osapuolten yhteistyön syventymisen. Kaiken kaikkiaan ongelmat rajapinnoissa aiheuttavat kustannuksia, tietoturvapuutteita, vastuunottajan epäselvyyttä, yhteensopimattomuutta, joustavuuden puutetta, luotettavuuden heikkenemistä sekä käytettävyyden hankaloitumista. Perustuen omiin havaintoihini työpajan ohjaajana, rajapintoihin liittyvät tekniset asiat eivät ole kaikille alan toimijoille selvillä ja yleisesti rajapinnat nähdään
vaikeana, resursseja vaativana osa-alueena.
Tiedonkuvaus-työpajassa mietittiin tiedon kuvaamiseen liittyviä ongelmia ja näiden ongelmien ratkaisujen vaikutuksia. Yksi perustavaa laatua oleva ongelma tässä teemassa oli dokumentaation puute, eli se, että tiedonkuvausmenetelmiä ei ole dokumentoitu. Tällöin ei voida
olla varmoja siitä, mitä tai minkälaista tiedonkuvausmenetelmää on käytetty. Tämän ongelman poistaminen mahdollistaisi integraation helpottumisen sekä kustannusten pienentymisen. Tiedonkuvaus nähtiin myös hyvin sovellusriippuvaiseksi, eli eri sovellukset ja eri toimittajat vaativat erilaisia tiedonkuvausmenetelmiä. Työpajassa löydettiin myös asenteellisia
ongelmia. Näitä olivat muun muassa tahtotilan puute sekä panostuksen riittämättömyys. Toisaalta nämä ongelmat voidaan monistaa kaikkiin työpajojen teemoihin. Kaiken kaikkiaan
tiedonkuvauksen kehitys mahdollistaisi kustannusten pienentymisen, integraation helpottumisen sekä tiedon analysoinnin helpottumisen ja monipuolistumisen.
Tietoturva-teemaan osallistujat löysivät eniten ongelmia verrattuna muihin teemoihin. Toisaalta tietoturva on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja kriittinen aihe. Yleisesti oli nähtävissä, että suurin osa ongelmista liittyi asenteisiin ja arvoihin. Tietoturva koetaan hyvin hankalana sekä vaikeana ja monimutkaisena aiheena eikä siihen haluta panostaa riittävästi. Myös
vastuunottaja on tällä hetkellä epäselvä. Asenteellisina ongelmina nähtiin välinpitämättömyys ja laiskuus. Näihin liittyen eriteltiin ongelmatilanteet, joissa ei vaihdeta oletussalasanoja tai salausta ei rakenneta ollenkaan sekä luotetaan siihen, ettei järjestelmään murtauduta.
Elinkaareen liittyviä ongelmia ovat muun muassa vanhentuneet suojausmenetelmät sekä päivitysten ja ylläpidon puute. Muita työpajassa esiin tulleita ongelmia olivat osaamisen puute
sekä tietämättömyys.
Työpajoista oli nähtävissä, että suurimmat ongelmat eri teemoissa liittyivät asenteellisiin ongelmiin. Usein teknologiat ovat kyllä jo olemassa, mutta niiden käyttöä vaativa panostus
puuttuu. Jotta työpajoissa esiin tulleet ongelmat pystytään ratkaisemaan, tulee asenteiden
muuttua, yhteistyön lisääntyä sekä resurssien priorisointi muuttua.
Työpajan tulokset tukivat jokseenkin haastatteluiden tuloksia. Rajapinnat-työpajassa näkyvämmin esiin nousseet ongelmat esiintyivät myös haastatteluissa. Eroja oli erityisesti siinä,
että työpajassa mukana oli myös urakoitsijoita. Urakoitsijat nostivat esiin ongelmia joita ei
esiintynyt haastatteluissa. Näistä ongelmista esimerkkinä urakkarajat. Työpajassa yksi teema
oli tiedonkuvaus eikä tätä käsitelty haastatteluissa, joten siitä saatiin uusia tuloksia. Sekä
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haastatteluissa että työpajassa käsiteltiin tietoturvaa. Tietoturvan osalta tulokset olivat hieman erilaiset haastatteluiden sekä työpajan osalta. Kummassakin tapauksessa ongelmaksi
nostettiin esimerkiksi välinpitämättömyys. Työpajassa ei tuotu selkeästi esille asiantuntemattomuutta uhkana, kun taasen haastatteluissa tämä oli suurin uhka ja ongelma. Työpajassa
tuotiin selkeästi esille resurssiongelmat ja niiden suuntaamisen puutteet, mutta haastatteluissa
näitä ongelmia ei esiintynyt. Työpajassa myös tuotiin esille vastuuottoon liittyviä ongelmia,
joita ei haastatteluissa ilmennyt.
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5. Rajapintojen kokeiluhankkeet
Hankkeen yksi pääkohdista oli rajapintojen kokeiluhankkeet. Testattavat tiedonsiirtomenetelmät valittiin asiantuntijahaastatteluiden, ohjausryhmän mielipiteen sekä työpajan perusteella. Ennen varsinaista testausta selvitettiin mahdollisten kokeiltavien tiedonsiirtomenetelmien vaadittavia ominaisuuksia. Varsin aikaisessa vaiheessa päädyimme vaihtoehtoihin,
joissa hyödynnetään REST-arkkitehtuurityyliä sen yksikertaisuuden sekä tehokkuuden takia.
Tämä karsi mahdollisia kokeiluhankevaihtoehtoja huomattavasti. Menetelmän tulisi olla
myös standardisoitu. Täten, käytännössä jäljelle jäi vaihtoehdoiksi KNX WS, BACnet/WS
sekä oBIX. KNX WS sekä BACnet/WS ovat uusia standardeja ja näistä on hyvin vähän valmiita sovelluksia. oBIX:sta ohjausryhmällä oli jo käyttökokemuksia, joten sitä ei ollut mielenkiintoista kokeilla. Täten kokeiluhankkeiden kohteiksi valikoitui KNX WS sekä BACnet/WS.
Käytännön järjestelyistä sovimme, että tulemme Aalto-yliopistossa testaamaan KNX WS sekä BACnet/WS -rajapintaratkaisua. Helsingin kaupunki osoitti myös kiinnostuksen testata
BACnet/WS -rajapintaa yhdessä heidän kohteessaan. Myös Helvar Oy sekä Tieto Oyj olivat
kiinnostuneita BACnet/WS:n suhteen. Aikataulusta johtuen työssä on mahdotonta kuvata
kaikkia KIRA-digi -hankkeen kokeiluhankkeita sekä niiden tuloksia.

5.1 KNX WS -kokeiluhanke
KNX WS valikoitui kokeiluhankkeeksi sen täytettyä määritetyt vaatimukset. KNX WS hyödyntää REST-arkkitehtuurityyliä sekä tulee olemaan standardisoitu. Toisaalta kuten aiemmin
jo todettiin, on standardi vielä kehitysvaiheessa. KNX-protokolla on laajasti käytössä kotiautomaatiojärjestelmissä ja Suomessa protokollan käyttö on hyvin laajaa ja tästä johtuen
KNX WS -standardiehdotuksen mukainen ratkaisu on mielenkiintoinen testattava tiedonsiirtomenetelmä.

5.1.1 KNX WS -kokeiluhankkeen kuvaus
Projekti aloitettiin rakentamalla KNX-verkko. Tuotteet ovat Gira Giersiepen GmbH & Co.
KG -yrityksen valmistamia. Giran tuotteet ovat KNX-sertifioituja, joten KNX-yhteensopivuus oli taattu.
KNX verkkoon kuului seuraavat laitteet:
Taulukko 9. KNX-verkon laitteet

Tuotenumero
514200
200900
100400
216700
107900
-

Tuotekuvaus
Kosketin, 2 x vipukytkin, termostaatti
Väyläliitin, ulkoinen lämpötila-anturi.
Kytkinmoduuli, 4-kosketinta
IP-reititin
Jännitesyöttö 640mA
KNX WS -yhdyskäytävä
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Fyysisesti laitteet sijoitettiin yhteen laatikkoon. Kuvassa 11 on esitetty laitteiston sisältämä
laatikko sekä KNX WS -yhdyskäytävä, joka on rakennettu käyttäen Raspberry Pi 2 Model
B-alustaa.

Kuva 11. Kuva pilottiprojektin laitteistosta.
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Kaikki laitteet liitettiin toisiinsa käyttäen parikaapelia pois lukien yhdyskäytävä, joka on kytketty KNX IP -reitittimeen Ethernet-kaapelilla. Verkossa käytettiin siis, sekä KNX TP -että
KNX IP -mediaa. KNX-verkkoon kuulu myös olennaisena osana tehonsyöttö. Tehonsyöttölaite liitetään väylään, mutta sitä ei ohjelmoida eikä se tarvitse yksilöllistä osoitetta. Kuvassa
12 on kuvattu projektissa käytetty KNX-verkko.

Ethernet

Teholähde
1.1.-

KNX IP -reititin
1.1.0

KNX/IP

KNX WS yhdyskäytävä

KNX/TP

2x painonappi &
termostaatti
1.1.1

Kytkinmoduuli
1.1.2

Kuva 12. KNX WS -kokeiluhankkeen KNX-verkko. Laitteiden nimien alla on kuvattu laitteen yksilöllinen osoite.

KNX-verkko noudattaa puuhierarkiaa ja simuloi yhtä huonetta rakennuksessa. Puun ylimpänä objektina on KNX/IP -reititin, jonka yksilöllinen osoite on 1.1.0 Reitittimen alaobjektit
muodostavat parikaapeliverkon (KNX/TP). Parikaapeliverkkoon kuuluvat teholähde, jonka
epätäydellinen yksilöllinen osoite on 1.1.-, kosketinyksikkö, sekä kytkinmoduuli. Kosketinyksikön yksilöllinen osoite on 1.1.1 ja kytkinmoduulin 1.1.2, joten ne ovat hierarkian alimmalla tasolla.
Verkon fyysisen rakentamisen jälkeen siirryttiin käyttöönottovaiheeseen. KNX-verkkojen
käyttöönotto sekä ohjelmointi tapahtuvat KNX-organisaation tarjoaman ETS5-työkalun
avulla. ETS-ohjelmointityökalusta on useita versioita, ja ETS5 on näistä uusin. ETS5:n kevyin Lite-versio on vapaasti ladattavissa My KNX -portaaliin rekisteröityneille sekä KNX
Campus -koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneille. ETS5 Liten ominaisuuksia on kuitenkin rajoitettu, ja siihen ei esimerkiksi voida asentaa laajennuksia. Työssä käytettävä KNX
WS -yhdyskäytävä vaatii laajennuksen, joten Liten käyttö ei ollut mahdollista.
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KNX-verkon ohjelmointi aloitetaan projektin luonnilla ETS5-ohjelmaan. Ohjelmointityökaluun siirretään fyysisten laitteiden kuvaustiedostot ja niistä rakennetaan fyysistä verkkoa vastaava rakenne. Tämän jälkeen ohjelmoidaan laitteiden ryhmäosoitteet siten, että saadaan aikaan haluttu toiminto. Tässä tapauksessa toiminto oli, että kun painonappi/termostaatti -laitteen ylimmän vipukytkimen oikealta puolelta painetaan, sulkeutuu kytkinmoduulin 1-ulostulon kosketin. Kosketin sekä kytkinmoduulin ulostulo muodostavat yhden ryhmäosoitteen.
Näiden muodostama ryhmäosoite on 1/0/0.
Yhdyskäytävää ohjelmoitaessa ETS-työkaluun tarvitaan myös erillinen lisäohjelma, ETS
App, joka muuntaa projektin XML-muotoon. Tämä XML-formaatissa oleva projekti ladataan yhdyskäytävään yhdyskäytävän käyttöliittymällä. Itse yhdyskäytävä rakennettiin Raspberry Pi 2 Model B -alustalle. Yhdyskäytävän ohjelmiston toimitti KNX-organisaatio ja sen
kehityksestä vastasi kolmannen osapuolen yhtiö. Yhdyskäytävä on prototyyppi eikä sen toimivuutta taata eikä sille myönnetä takuuta. Prototyypin tarkoitus on testata ja kerätä tietoa
yhdyskäytävän käytöstä sekä kehittää KNX WS -standardia. Yhdyskäytävä on suunniteltu
KNX-standardin liitteen AN 175 mukaisesti ja se täyttää tällä hetkellä kehitysvaiheessa olevan KNX WS -standardin vaatimukset.
Perusperiaate on, että yhdyskäytävän avulla voidaan lukea ja kirjoittaa tietoa KNX-väylän
laitteisiin. Prototyyppi käyttää oBIX-sidontaa. oBIX-sidonnasta johtuen luku-, kirjoitus- ja
poisto-operaatiot tapahtuvat REST-arkkitehtuurityylin GET-, PUT-, POST- ja DELETE-metodeilla. Palautuksena saadaan XML-tiedosto ja objekteihin viitataan URI:n avulla. GETmetodilla voidaan lukea objektin tietoja, edellyttäen, objekti on luettavissa. PUT-metodilla
voidaan kirjoittaa objektiin. Kirjoitettaessa objektin ominaisuuksissa täytyy olla asetettuna,
että se on kirjoitettavissa. Kirjoitus- ja lukuoikeuksia voidaan muuttaa EST-työkalulla tai
yhdyskäytävän avulla. POST-metodilla voidaan lähettää ryhmäosoitteeseen lapsiobjekti,
joka sisältää muuttujia, ja tällä tavoin vaikuttaa ryhmäosoitteen toimintaan. DELETE-metodilla voidaan poistaa objekti.
Yhdyskäytävällä on myös mahdollista siirtää tietoa AJAX-tekniikan avulla. AJAX:lla voidaan lähettää asynkronoituja JSON-formaattia olevia viestejä KNX-verkkoon ja sen laitteisiin. Alla olevalla esimerkillä voidaan kytkeä ryhmäosoitteen 1/0/0 kytkinmoduulin kosketin
kiinni JSON-formaatin viestillä AJAX-tekniikalla. Viesti voidaan lähettää esimerkiksi Postman-ohjelmalla osoitteeseen http://localhost:8080/usecase/ajax. Localhost tarkoittaa tässä tapauksessa yhdyskäytävän IP-osoitetta tai verkko-osoitetta. Yhdyskäytävässä on oletuksena
avoinna portti numero 8080 ulkopuoliselle liikenteelle. Toinen avoin portti on numero 3671,
mutta tämä on tarkoitettu KNX-verkon ja yhdyskäytävän väliselle liikenteelle.
{”op”: ”write_dp”, ”dp_type”: ”1.001”, ”group_addr”: ”1/0/0”, ”dp_value”: ”true”}
Esimerkikssä ”write_dp” viittää datapisteen kirjoitukseen, ”dp_type” kertoo millä tyypillä
kirjoitettava arvo annetaan. Jos dp_type saa arvon 1.001, on kirjoitettava arvo vaihtotyyppinen boolean ja jos esimerkiksi dp_type on 9.001, on kirjoitettava arvo lämpötila.
”gourp_addr” kertoo kirjoitettavan ryhmäosoitteen sekä ”dp_value” itse kirjoitettavan arvon.
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Yhdyskäytävää voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:
•
•
•
•

Yhdyskäytävän omalla käyttöliittymällä,
oBIX-asiakkailla,
REST-asiakkailla (esimerkiksi avoin Postman-ohjelma) ja
AJAX-asiakkailla (esimerkiksi avoin Postman-ohjelma).

Yhdyskäytävän käyttöliittymän on rakentanut yhdyskäytävän kehittäjä. Käyttöliittymä voidaan avata selaimella ottamalla yhteys yhdyskäytävään. Käyttöliittymä voidaan avata menemällä selaimella osoitteeseen http://localhost:8080/. Käyttöliittymästä voidaan tutkia KNXverkkoa vastaavaa XML-mallia sekä poimia mallista yksityiskohtia. Käyttöliittymästä voidaan myös ohjelmoida itse yhdyskäytävä. Käyttöönottoa varten yhdyskäytävään ohjelmoidaan käyttöliittymästä yhdyskäytävän IP-osoite sekä KNX IP -reitittimen IP-osoite. Käyttöliittymästä voidaan myös testata yhteyttä lukemalla sekä kirjoittamalla verkon objekteihin,
eli ryhmäosoitteisiin.

5.1.2 KNX WS -kokeiluhankkeen yhteenveto
Yksinkertaisen KNX-verkon rakentaminen on helppoa sekä nopeaa. KNX:n ETS5-työkalu
rakentaa myös verkkoon suojauksen automaattisesti, joten tietoturvallisen verkon rakentaminen on myös vaivatonta. Projektissa haasteita aiheutti EST-työkalujen eri versiot sekä joidenkin versioiden toiminta- ja käyttörajoitukset.
Yhdyskäytävän rakentaminen sujui ohjeiden pohjalta suhteellisen vaivattomasti. Ongelmia
aiheutti Raspberryn versiovaatimus, koska yhdyskäytävän alustana on käytettävä vanhaa
Raspberry versiota, jonka saatavuus ei ole yhtä hyvä kuin uudemman version. Yhdyskäytävän käyttöönottoon liittyvät haasteet kulminoituvat IP-osoitteiden löytämiseen sekä joissain
tapauksissa porttien avaamiseen. Raspberrystä ei ollut aiempia kokemuksia, joten tämä aiheutti myös omat haasteensa.
Projektissa KNX-verkon laitteiden tietojen luku yhdyskäytävällä ei ollut mahdollista. Tämä
saattoi johtua Aalto-yliopiston verkon rajoituksista ja suojauksesta. ETS-työkalulla verkkoa
tarkastellessa lukupyyntö kulkeutui verkon laitteille sekä laitteista lähti myös vastaus, mutta
vastaus katosi KNX IP -reitittimen jälkeen. ETS-työkalulla ei ole mahdollista seurata reitittimen ja julkisen verkon välistä liikennettä, joten oli haastavaa selvittää, minne viesti katosi.
Työssä mitattiin myös viestien viiveitä. Viiveitä mitattiin väyläseurantatyökalulla. Työkalulla voidaan tarkastella kaikkia väylän viestejä sekä niiden sisältöjä. Näin pienessä verkossa
viiveet jäivät hyvin pieniksi. Esimerkiksi lukupyynnön lähettämisen sekä vastauksen saapumisen viive väylässä oli noin 0,04 sekuntia. Useimmissa sovelluksissa tämän suuruusluokan
viiveillä ei ole merkitystä. Toisaalta on oletettavaa, että viiveet kasvavat suhteessa verkon
kokoon ja tässä tapauksessa verkko on käytännössä pienin mahdollinen.
Prototyypin käyttö on nopea tapa testata yhdyskäytävää sekä tutustua yhdyskäytävän ominaisuuksiin. Yhdyskäytävän lähdekoodi on myös muokattavissa, joten siinä voidaan esimerkiksi käyttää myös eri sidontoja, muun muassa BACnet/WS -sidontaa. Lähdekoodin muokkaus mahdollistaa prototyypin käytön myös räätälöityjen rajapintojen kanssa. Toisaalta tuote
ei ole tarkoitettu kaupallisiin sovelluksiin eikä sen toimivuudelle myönnetä takuuta. Myös
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Raspberryn käyttö saattaa rajoittaa kaupallisien sovellusten mahdollisuuksia, johtuen Raspberryn luotettavuuden takaamisesta. Prototyyppi on kuitenkin hyvä lähtökohta omalle tuotekehitykselle sekä se tarjoaa kustannustehokkaan tavan vertailla eri rajapintavaihtoehtoja.

5.2 BACnet/WS -kokeiluhanke
BACnet/WS oli toinen suorittamamme kokeiluhanke. BACnet/WS valikoitui kokeiluhankkeeksi sen täytettyä vaadittavat ominaisuudet. BACnet on myös laajasti käytössä kiinteistöalalla, joten sen kokeileminen oli mielenkiintoista. Toisin kuin KNX WS BACnet/WS on jo
valmis standardi sekä siitä on olemassa valmiita sovelluksia. Toisaalta Suomessa BACnet/WS on todella uusi eikä esimerkkijärjestelmiä löytynyt.

5.2.1 BACnet/WS -kokeiluhankkeen kuvaus
BACnet/WS -kokeiluhankkeessa hyödynnettiin KNX WS -kokeiluhankkeen KNX-verkkoa.
Verkkoon lisättiin Siemensin valmistama KNX-to-BACnet -yhdyskäytävä, joka muuntaa
KNX-verkon BACnet-verkoksi. Tämä jouduttiin tekemään, koska käyttämäämme BACnet/WS -yhdyskäytävää ei voitu liittää KNX-verkkoon. Kuvassa 13 on esitetty kokeiluhankkeessa käytetyt laitteet sekä laitehierarkia.

Ethernet

Teholähde

KNX WS yhdyskäytävä

BACnet/WS yhdyskäytävä

KNX/IP

BACnet/IP

KNX IP -reitin
1.1.0

KNX to BACnet IP-muunnin
1.1.3

KNX/TP

2x painonappi &
termostaatti
1.1.1

Kytkinmoduuli
1.1.2

Kuva 13. BACnet/WS -kokeiluhankkeen laiterakenne. Laitetietojen alla on laitteiden yksilölliset osoitteet KNX-verkossa.
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Toinen ylimääräinen laite verrattuna KNX WS -hankkeeseen oli BACnet/WS -yhdyskäytävä.
Yhdyskäytävä rakennettiin Rasbperry Pi 3 Model B -alustalle. Yhdyskäytävän ohjelmiston
toimitti Go-IoT.io -yritys. Ohjelmisto toimitettiin levykuvana, joka ladattiin muistikortille ja
näin siirrettiin Raspberryyn. Ohjelmisto oli vielä kehitysvaiheessa, joten sille ei ollut olemassa dokumentaatiota. Tästä johtuen Go-IoT auttoi yhdyskäytävän käyttöönotossa ja konfiguroinnissa sekä opasti sen käytössä. Koska ohjelmisto oli kehitysvaiheessa ja koska lupauduimme toimimaan testiasiakkaina, oli ohjelmisto veloitukseton.
Kokeiluhanke alkoi KNX-verkon muuntamisella BACnet-verkoksi. KNX-ryhmäosoite täytyi määrittää BACnet-objektiksi. Tämä toteutettiin käyttäen ETS-työkalua. ETS-työkalulla
lisättiin Siemensin muunnin verkkoon. Laitteen lisäämisen jälkeen sen parametreista voidaan
lisätä BACnet-objektit. Siemensin KNX-to-BACnet-IP -muunnin sisältää myös Web Service
-työkalun, jonka avulla voidaan lukea ryhmäosoitteiden/BACnet-objektien tiloja. Tämä on
hyödyllistä erityisesti testausvaiheessa. Web Service -rajapinnan avulla ei voida kuitenkaan
kirjoittaa objekteihin.
BACnet/WS -yhdyskäytävän käyttöönotto tapahtui ohjelmistotoimittajan rajapinnan avulla.
Rajapinta on nimeltään DINGO Manager. Käyttöönottoa varten saimme toimittajalta kolmen
kuukauden kokeilulisenssin ohjelmistoon. Ohjelmiston avulla voidaan myös käyttää itse yhdyskäytävää. Käyttöönottoa varten DINGO Manageriin täytyi ohjelmoida yhdyskäytävän IPosoite sekä avata lisenssit. DINGO Manager etsii automaattisesti kaikki BACnet-verkon laitteet. Tässä kokeiluhankkeessa oli yksi laite. Laite oli Siemensin muunnin, jolla oli määritellyt
KNX-verkosta muunnetut BACnet-objektit.
Ohjelmiston avulla voidaan lukea kaikkien verkon BACnet-objektien tiloja XML- tai JSONformaatissa. Tiloista voidaan muodostaa myös graafisia esityksiä. BACnet-objekteihin kirjoittaminen on myös mahdollista, mutta tämä vaatii suojausasetuksien muutamista sekä erinäisiä suojauskonfiguraatioita. BACnet/WS -asiakkaana ei ole pakko käyttää DINGO Manageria vaan asiakkaana voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa BACnet-asiakasta tai
REST-asiakkaita.
Yksinkertaisin tapa lukea objektin parametreja on käyttää URI:a. Kun yhdyskäytävä on samassa verkossa, voidaan objekteja lukea selaimella. Selaimella otetaan yhteys yhdyskäytävään seuraavalla URI:lla:
http://ringo/bacnetws/.bacnet/.local
Tällä saadaan näkyville kaikki verkon laitteet. Jos halutaan tarkastella KNX-ryhmäosoitteesta muunnettua laitetta numero 0 ja sen objektia ”binary-value,1” JSON-formaatissa,
käytettään polkua
http://ringo/bacnetws/.bacnet/.local/0/binary-value,1?alt=json
Tämä palauttaa muunnetun BACnet-objektin tiedot. Tiedon ovat seuraavat:
object-identifier
object-name
object-type
profile-name
description

"binary-value,1"
"Simulointivalo"
"binary-value"
""
"Simulointivalo:binary-value(1):1/0/0"
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present-value
status-flags
event-state
reliability
out-of-service
inactive-text
active-text
change-of-state-time
change-of-state-count
time-of-state-count-reset
elapsed-active-time
time-of-active-time-reset
minimum-off-time
minimum-on-time
priority-array
relinquish-default
time-delay
notification-class
alarm-value
event-enable
acked-transitions
notify-type
event-time-stamps
event-message-texts
event-message-texts-config
event-detection-enable
event-algorithm-inhibit
event-algorithm-inhibit-ref
time-delay-normal
reliability-evaluation-inhibit

"inactive"
""
"normal"
""
"false"
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
"inactive"
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""

KNX-ryhmäosoitteen muuntamisen yhteydessä ei ole määritelty kaikkia mahdollisia tietoja.
Palautettavista tiedoista tärkeimmät ja vaaditut ovat määritelty. Objektilla on identifikaatiotieto, nimi, tyyppi, kuvaus, nykyinen arvo, tila, out-of-service -tieto ja relinquish-default tieto.

5.2.2 BACnet/WS -kokeiluhankkeen yhteenveto
KNX-BACnet -IP-muunnin aiheutti hieman lisätyötä, koska kaikki KNX-verkon laitepisteet
tuli määritellä käsin BACnet-pisteiksi. BACnet/WS -yhdyskäytävän käyttöönotto oli suhteellisen helppoa, vaikka dokumentteja käyttöönottoa varten ei ollut saatavilla. Yhdyskäytävän
käyttöönottoa varten täytyi aluksi selvittää yhdyskäytävän IP-osoite. Ongelmia aiheutti
Aalto-yliopiston verkko, joka ei sallinut yhdyskäytävän liittämistä verkkoon ilman verkon
konfigurointia. Tästä johtuen yhdyskäytävä liitettiin omaan yksityiseen verkkoon. IP-osoite
saatiin helposti selville skannaamalla verkon IP-osoitteita.
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Kokeiluhanke oli tehokas tapa tutustua BACnet- ja BACnet/WS -standardeihin. Hankeen
perusteella yhdyskäytävän ja rajapinnan käyttöönotto on suhteellisen vaivatonta. DINGO
Managerin käyttö oli ohjeistuksen avulla vaivatonta sekä helppoa. Ohjelmisto oli kuitenkin
vielä kehitysvaiheessa, joten siinä ilmeni muutamia vikoja. Osa vioista saatiin selville työn
sekä toisen diplomityön avulla. Ohjelmisto mahdollistaa myös virtuaalisen BACnet-verkon,
joten BACnet-verkon kokeilu on tehokasta. Virtuaalinen verkko mahdollistaa myös BACnetverkon suunnittelun ja testauksen ilman fyysisiä laitteita.
Yhdyskäytävä on rakennettu Raspberry Pi -alustalle, joka saattaa rajata kaupallisia mahdollisuuksia. Ohjelmiston ollessa vielä kokeiluvaiheessa, on sen sovelluksen rajalliset. Ohjelmistoa ei ole vielä tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Ohjelmistotoimittaja kuitenkin lupasi,
että ohjelmisto tullaa kaupallistamaan. Ohjelmisto tullaa myös sertifioimaan BACnet-sertifikaatilla. Tämä lisää ohjelmiston luotettavuutta sekä yhteensopivuutta.
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6. Rajapinnan suositus
Ylätason rajapinnan suosituksessa käytettiin apuna nykytilaselvitystä, hankkeen ohjausryhmän mielipiteitä, asiantuntijahaastatteluita, työpajaa sekä kokeiluhankkeita. Lähteistä pyrittiin selvittämään aiheen tilaa ja tulevaisuuden vaatimuksia. Rajapinnan suosituksen on tarkoitus toimia suuntaviivana alan toimijoille. Suosituksen kohdealue on Suomi. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on avoimuus ja se, että mahdollisimman moni toimija pystyy vaikuttamaan suositukseen. Lähtökohta rajapinnan suositukselle on vaatimusten asettaminen.

6.1 Rajapinnan vaatimukset
Rajapinnan vaatimuksia selvitettiin edellä mainituista lähteistä ja vaatimuksissa pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman monta näkökulmaa. Vaatimuksiin pystyi vaikuttamaan
kaikki halukkaat muun muassa työpajan kautta. Hankkeen ohjausryhmällä sekä asiantuntijahaastatteluihin osallistujilla oli suuri merkitys vaatimusten määrittelyssä. Myös aiheen nykytilatutkimuksella pyrittiin selvittämään vaatimuksia. Suositeltavan rajapinnan vaatimukset
ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoin,
standardisoitu,
REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä,
Tietoturvallinen,
Helppokäyttöinen,
Yksinkertainen,
Selkeästi määritelty ja
Reaaliaikainen

Avoimuudella pystytään lisäämään rajapinnan yhteensopivuutta sekä skaalautuvuutta. Avoimuudella saavutetaan luotettavuutta sekä kustannusten laskua. Standardisointi mahdollistaa
luotettavan sekä yhteensopivan rajapinnan. Standardisoinnilla pystytään myös vaikuttamaan
tietoturvaan. REST-arkkitehtuurityyli on yksinkertainen sekä tehokas tiedonsiirtotapa. REST
parantaa yhteensopivuutta sekä integrointia. REST-arkkitehtuurityyliä käyttävät ratkaisut
ovat mahdollista implementoida, vaikka implementoijalla ei olisi kattavaa tietämystä talotekniikan järjestelmistä. Tietoturva tulee olla yksi rajapinnan lähtökohdista. Tieturvan tulee
olla helposti ja tehokkaasti rakennettavissa. Tietoturvan tulee olla yksiselliteisesti määritelty.
Suurin osa vaatimuksiin vaikuttaneista tahoista näki reaaliaikaisuuden tärkeänä. Reaaliaikaisuus mahdollistaa laajat sovelluskohteet sekä käyttäjäystävällisen toteutuksen.

6.2 Suosituksen yhteenveto
Rajapintasuositusta tehdessä on huomioitava alan ja eri toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Ylimmällä tasolla, jonne rajapintasuositusta tehdään, tulee olemaan tulevaisuudessa entistä enemmän erilaisia protokollia, ja tälläkin hetkellä ylätasolla on lukuisia erilaisia protokollia. Tästä johtuen yhtä yksittäistä protokollaa ei ole järkevää suositella. Tarkasteltaessa
kappaleen 6.1 vaatimuksia sekä työssä esiteltyjä protokollia voidaan todeta, että seuraavat
ylätason protokollat täyttävät ainakin suurimmilta osin edellä mainitut vaatimukset:
•

BACnet/WS,
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•
•

KNX WS ja
oBIX

Taulukossa 10 on vertailtu ylätason rajapintoja vaatimusten suhteen.
Taulukko 10. Ylätason rajapintojen vertailu vaatimusten suhteen

Vaatimus
Avoin
Standardisoitu
REST
Tietoturvallinen
Helppokäyttöinen
Yksinkertainen
Selkeästi
määritelty
Reaaliaikainen

BACnet/WS
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

KNX WS
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä

oBIX
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei standardissa
Ei
Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Taulukosta on nähtävissä, että rajapinnat ovat ominaisuuksilta loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia. Helppokäyttöisyys-vaatimukseen ei ollut riittäviä perusteita vertailulle. Kokeiluhankkeet kuitenkin osoittavat, että ainakin KNX WS on mielestäni helppokäyttöinen. Vertailussa tärkeimmät erot ovat tietoturvassa sekä reaaliaikaisuudessa. BACnet/WS- ja KNX
WS -standardissa on määritelty tietoturvavaatimuksia sekä ominaisuuksia. oBIX-standardi
ei taasen ota tähän muuten kantaa kuin suosituksen osalta. Reaaliaikaisuusvaatimus täyttyy
kaikissa muissa vertailuissa standardeissa paitsi BACnet/WS:ssä johtuen REST-arkkitehtuurityylistä. Toisaalta, jos reaaliaikaisuusvaatimus asetetaan riittävät löyhäksi, täytyy vaatimus
myös REST:llä.
Näissä kaikissa tiedonsiirtoprotokollissa on kuitenkin omat vahvuutensa ja heikkoutensa
sekä ne voivat olla suunnattu eri kohteisiin ja eri laajuisiin sovelluksiin. BACnet on esimerkiksi laajasti käytössä talotekniikassa ja kiinteistöalalla kuin taasen KNX mielletään ennemmin kotiautomaatiossa käytettäväksi tiedonsiirtoprotokollaksi. oBIX on laajasti käytössä valvomosovelluksissa. Myös alan nopea kehitys aiheuttaa sen, että ei ole tarkoituksenmukaista
suositella yhtä valmista protokollaa. Voidaan esimerkiksi olettaa, että KNX laajentuu käytettäväksi myös suuremmissa kiinteistöautomaatio sovelluksissa KNX WS:n myötä. Yhteenvetona voidaan todeta, että työssä suositellaan rajapintaa, joka täyttää kappaleessa 6.1. esitetyt vaatimukset.
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7. Johtopäätökset
7.1 Yhteenveto
Työn päätavoitteena oli löytää suositus ylätason rajapintojen käytölle. Suosituksen laatimisen tukena käytettiin nykytilatutkimusta, asiantuntijahaastatteluita, avointa työpajaa sekä
hankkeen ohjausryhmän mielipiteitä. Työssä löydettiin useita hyviä rajapintoja, ja päädyttiin yhden rajapinnan suosituksen sijaan antamaan suositukset rajapinnan ominaisuuksille.
Työn osatavoitteena oli laatia selvitys talotekniikan tiedonsiirtoprotokollien nykytilanteesta
ja tulevaisuudesta.
Osatavoitetta saavutettiin osaksi kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsauksessa, joka
työssä toteutettiin nykytilatutkimuksena, saatiin kattava kuvaus kiinteistöalalla käytettävistä
rajapinnoista sekä tiedonsiirtoprotokollista. Nykytilatutkimus osoitti, että tiedonsiirtoprotokollissa on havaittavissa muutosta. Ennen suosittu Modbus-tiedonsiirtoprotokolla korvautuu
nykyään suositulla BACnet-protokollalla. Esineiden internetin alalla vakiintuneet protokollat
kiinteistöalalla ovat harvinaisia. Nykytilatutkimuksen perusteella perinteisemmät protokollat, kuten BACnet ja KNX, tekevät tuloaan myös esineiden internetin alalle niiden Web Service -standardien avulla. Tämä johtuu siitä, että kiinteistöalalla esineiden internetillä tulee
olemaan tärkeä rooli. Kiinteistöalla on todella paljon erilaisia tiedonsiirtoprotokollia ja tulevaisuus näyttää siltä, että määrä ei ole vähenemässä. Tämä saattaa pahimmassa tilanteessa
hidastaa alan kehitystä merkittävästi sekä aiheuttaa turhia kustannuksia sekä resurssien käyttöä.
Nykytilatutkimuksen sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla saavutettiin osatavoite. Haastatteluiden perusteella suosituimmat talotekniikan protokollat ovat BACnet sekä Modbus. Suosituimmat rajapinnat ylätasolla ovat REST-arkkitehtuurityyliä käyttävät rajapinnat sekä Web
Sevice -rajapinnat. Haastatteluiden tuloksien perusteella on nähtävissä, että oBIX on suosituin tiedonsiirtoprotokolla ylätasolla. Tuloksien perusteella kuitenkin kiinnostavin protokolla
on BACnet. Haastattelun perusteella tärkeimmät vaatimukset rajapinnalle ovat tietoturvallisuus, yksinkertaisuus ja avoimuus. Rajapinnan tulee olla myös helppokäyttöinen, selkeästi
määritelty ja standardoitu.
Diplomityön päätavoite täyttyi, ja diplomityössä löydettiin suositus ylätason rajapintojen
käytölle. Suosituksen tarkoitus on antaa alan toimijoille suuntaviivat sekä ehdotuksia ylätason rajapintojen käytöstä Suomessa. Rajapintasuositusta varten etsittiin rajapinnalle vaatimuksia yhden rajapinnan suosituksen sijaan. Vaatimuksia selvitettiin nykytilatutkimuksen,
asiantuntijahaastatteluiden, työpajan, kokeiluhankkeiden sekä ohjausryhmän mielipiteen
avulla. Lähtökohtana rajapinnan vaatimusten selvittämiselle oli avoimuus ja yhteistyö, johon
mahdollisimman moni alan toimija pystyi vaikuttamaan. Työssä tultiin tulokseen, että suositeltavan rajapinnan ominaisuuksien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
•
•
•
•
•

Rajapinnan tulee olla avoin,
standardisoitu,
REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä,
tietoturvallinen,
helppokäyttöinen,
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•
•
•

yksinkertainen,
selkeästi määritelty ja
reaaliaikainen.

Työssä ei suositella mitään valmista standardia tai protokollaa, mutta esimerkiksi BACnet/WS, KNX WS sekä oBIX täyttävät edellä mainitut vaatimukset suurilta osin, ja nämä
varmistettiin kokeiluhankkeilla.

7.2 Pohdinta ja tulevaisuus
Kiinteistöalalla tapahtuva murros tulee muuttamaan kiinteistöalaa merkittävästi. Suurimmat
muutokset tullaan kokemaan, kun älykkäät sähköverkot, autot sekä muut osajärjestelmät liitetään kiinteistöihin. Tämä tulee vaatimaan uudenlaisia rajapintaratkaisuja, mutta ennen
kaikkea asenteiden sekä työtapojen muutosta. Yhteistyötä tulee lisätä merkittävästi sekä
avoimuuden tulla yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista jokaisessa osajärjestelmässä. Toisaalta
eri osajärjestelmien liittäminen olisi nykyisillä ratkaisuilla jo mahdollista, ja esimerkiksi
työssä käsitelty O-MI -standardi pyrkii tähän.
Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, minkälaisia haasteita eri järjestelmien yhteensovittamisessa tulee vastaan, kun otetaan mukaan skenaariot, joissa kiinteistöön liitetään
esimerkiksi autoja sekä älykäs sähköverkko. Haasteet liittyvät todennäköisesti työssäkin käsiteltyihin rajapintoihin, mutta toinen mahdollinen haaste on tiedonkuvaus. Tiedonkuvaustyylit sekä tiedon esittäminen tulee yhtenäistää.
Yksi jatkotutkimus voisi olla näiden BACnet/WS:n, KNX WS:n sekä oBIX:n käytännönläheinen yhteensopivuustutkimus. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää haasteita sekä hyötyjä eri
rajapintojen yhteensovittamisessa. Työn ohjausryhmän kokouksessa ilmeni, että työlle, joka
käsittelee käytännönläheisesti tiedonsiirtoprotokollien liittämistä toisiinsa, on tarvetta. Työ
voisi esimerkiksi käsitellä BACnet/WS:n liitämistä Modus-protokollaan tai KNX WS:n liittämistä LON-protokollaan.
Työn tuloksena saatu suositus rajapinnan ominaisuuksille on hyvä yleistys alan toimijoille.
Rajapinnan vaatimuksia selvitettäessä olisi voitu hankkia enemmän näkökulmia kotiautomaatioalalta. Nämä näkökulmat olisivat voineet vaikuttaa työn tuloksiin, koska kotiautomaatiossa käytettävät rajapinnat poikkeavat hieman talotekniikassa käytettävistä. Asiantuntijahaastatteluihin sekä työpajaan olisi voitu hakea näkökulmia ja mielipiteitä myös urakoitsijoilta sekä asentajilta. Tämä olisi voinut vaikuttaa rajapinnan vaatimusten määrittelyyn. Ohjausryhmän mielipide vaikutti myös osaltaan työn tuloksiin. Ohjausryhmä koostui talotekniikan edustajista.
Suuri otanta asiantuntijahaastatteluissa sekä työpajassa lisää tulosten luotettavuutta. Asiantuntijahaastatteluiden kysymysten asettelu olisi voinut olla parempi, koska yhdessä kysymyksessä mainittiin mahdollinen vastaus. Tämä saattoi vaikuttaa kysymysten vastauksiin,
koska kysymyksessä esitetty vaihtoehtoinen vastaus oli kysymyksen suosituin vastaus. Työn
lopputulokseen tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta, koska tämä yksittäinen kysymys ei vaikuta
työn tuloksiin. Kysymys ei liity rajapinnan ominaisuuksien vaatimuksiin.
Työn keskiössä on ollut yhteistyö ja avoimuus, eli se, että mahdollisimman moni alan toimija
on pystynyt osallistumaan hankkeeseen. Työssä esiin tulleet ongelmat eivät suurelta osin liity
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teknologiaan vaan ennemminkin asenteisiin ja arvoihin. Suurin osa ongelmista pystytään ratkaisemaan yhteistyötä lisäämällä sekä ennen kaikkea panostamalla avoimuuteen. Työn aikana tavattiin ja haastateltiin lukuisin alan toimijoita, ja oli huomattavissa, että lähes kaikilla
oli suuri mielenkiinto työtä kohtaan sekä mielenkiintoa puuttua alalla vallitseviin ongelmiin.
Tulevaisuuden kannalta kolme tärkeintä avainsanaa ovat: avoimuus, avoimuus sekä avoimuus.
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Liite 1
KYSYMYKSET
Yleistä integraatioista
•

Miten olette toteuttaneet integraatioita kenttäväylä- ja järjestelmätasolla?

•

Mihin järjestelmiin olette tehneet integraatioita?

•

Mitä protokollia tuette kenttä- ja järjestelmätasolla?

Tiedonsiirtorajapinnat kiinteistön ulkopuolisiin IT-järjestelmiin
•

Oletteko tehneet tiedonsiirtoratkaisuja kiinteistöjen ulkopuolisiin IT-järjestelmiin, esimerkiksi huoltokirjoihin tai muihin tietokantoihin tai järjestelmiin?

•

Miten tämä on toteutettu?

•

Kulkeeko data teidän pilvipalvelun kautta vai suoraan ulkopuoliseen järjestelmään?

•

Lähettääkö teidän järjestelmä tiedot vai käykö ulkopuolinen järjestelmä lukemassa
ne?

•

Millaisia viiveitä näissä toteutuksissa on, esim. missä ajassa data on saatavissa ulkopuolisessa järjestelmässä?

•

Voiko ulkopuolinen järjestelmä käydä kirjoittamassa teidän järjestelmään?

•

Miten yleisiä tiedonsiirtorajapintojen rakentaminen ulkopuolisiin järjestelmiin on?

Ylätason rajapinnat
•

Mistä ylemmän tason rajapinnoista olette kiinnostuneita?

•

Mitä rajapintoja on käytössä ylemmällä tasolla?

•

Onko käytössänne REST-rajapinta tai jokin muu Web Service -rajapinta?

•

Missä kohtaa rajapinta sijaitsee ja missä se olisi tarpeen sijaita?

•

Onko integraattorien käyttö tarpeellista ja hyödyllistä?

•

Minkälainen teidän mielestä rajapinnan tulisi olla?

Tietoturva tiedonsiirtorajapinnoissa
•

Kuinka tärkeänä pidätte tietoturvaa?

•

Mitkä ovat suurimmat uhat tietoturvalle tiedonsiirtorajapinnoissa?

•

Kuinka tietoturvallisuuden parantamiseen on pyritty puuttumaan?

•

Mitä käytännön keinoja teillä on tietoturvan parantamiseen?

