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Vesi kiertämään
Tehokkaampaa juoma- ja  
jätevedenkäsittelyä 

   



Rakennuksen tietomallin (BIM) 
integrointi tehostaa suunnittelua

20 % nopeampi projekti COMOS 
ja SIMATIC PCS7 mahdollistaman 
johdonmukaisen tietojen  
integroinnin ansiosta.

Nopea käyttöönotto ja prosessin 
optimointi reaaliaikaisella 
SIMIT-simuloinnilla.

Integroitu suunnittelusta käyttöön - tietoa laitoksen 
koko elinkaaresta
COMOS-laitossuunnitteluohjelmiston avulla varmistat 
johdonmukaisen tietojen tallennuksen jo suunnitteluvai-
heesta lähtien ja koko laitoksen elinkaaren ajan. Suunnitte-
luvaiheiden rinnakkaisuus parantaa suunnittelun laatua ja 
tarjoaa laitoksen käyttäjille ja laitetoimittajille ratkaisevia 
aika- ja kustannussäästöjä.

COMOS-ohjelmistossa luodut automaatiotiedot voidaan 
helposti siirtää suoraan SIMATIC PCS 7 -prosessinohjausjär-
jestelmään. Yksistään tämä vaihe lyhentää automaation 
konfigurointiaikaa jopa 20 %.

SIMIT-simulointiohjelmisto saa tarvittavat tiedot suoraan 
SIMATIC PCS 7 -prosessinohjausjärjestelmästä ja COMOS-lai-
tossuunnitteluohjelmistosta. Tämä mahdollistaa kaikkien 
automaatio- ja prosessinohjaustoimintojen testauksen ja 
virheiden havaitsemisen ennen laitoksen varsinaista käyt-
töönottoa. 

COMOS Walkinside 3D VR -visualisoinnin ansiosta voit 
suorittaa virtuaalisen tehdaskierroksen ja kouluttaa henkilö-
kuntaa työskentelyyn uudessa laitoksessa. Saumaton CO-
MOS, SIMATIC PCS 7 ja SIMIT yhteensopivuus mahdollistaa 
integroidun ratkaisun jo suunnitteluvaiheesta lähtien ja 
koko laitoksen elinkaaren ajan – integrointia suunnittelusta 
käyttöön.

Digitaalinen kaksonen
Johdonmukainen tietojen tallennus ja niiden integroitu 
mallinnus muodostavat digitaalisen kaksosen: tarkan, aina 
ajan tasalla olevan virtuaalisen mallin laitoksesta. Virtuaali-
sen mallin avulla laitoksen toimintaa voidaan simuloida jo 
suunnitteluvaiheessa, mikä lyhentää käyttöönottoon kulu-
vaa aikaa huomattavasti.

Myös nykyiset laitokset hyötyvät digitalisaatiosta
COMOS-ohjelmiston ja Bentley ContextCapture -järjestelmien 
integrointi mahdollistaa digitaalisen mallin luomisen myös 
jo olemassa olevasta laitoksesta. Malli voidaan yhdistää 
tietokantaan tuotuihin suunnittelutietoihin. Tiedot voidaan 
siten varmentaa ja antaa laitoksen käyttäjille reaaliaikainen, 
digitaalinen malli, jonka perusteella laitoksen kokonaisval-
tainen optimointi voidaan toteuttaa. 

Digitalisoitu suunnittelu parantaa tehokkuutta
Bentleyn järjestelmän avulla rakennuksen tietomalli (BIM) 
ja paikkatietojärjestelmät (GIS) voidaan integroida mukaan 
digitaaliseen suunnitteluprosessiin.

Käyttäjäystävällinen, mallipohjainen ohjelmistotyökalu auttaa 
päätöksenteossa suunniteltaessa vedenjakeluverkostoja ja 
ennustettaessa viemäri- ja jätevesijärjestelmien virtaamia 
väestönkasvun perusteella.

Säästä aikaa ja rahaa  
suunnittelussa
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Alhaisemmat käyttökustannukset ja 
parempi suorituskyky XHQ Operations 
Intelligence -ohjelmistolla.

Jopa 15 % säästö  
energiakustannuksissa  
SIWA Optim -sovelluksen ansiosta

Optimoitu toiminta ja parempi 
käyttövarmuus digitaalisen kaksosen 
ansiosta.

Vähemmän käyttökatkoksia ja vikoja 
sekä ennakoiva huolto COMOS 
MRO:lla.

Digitaalinen kaksonen tarjoaa lukuisia etuja myös laitoksen 
toiminnan aikana: Se päivittää itsensä laitoksen käytöstä 
saatavien tietojen perusteella ja kuvastaa siten laitoksen 
todellista tilannetta sen koko elinkaaren ajan – muodostaen 
ihanteellisen pohjan laitoksen toiminnan optimoinnille ja 
ennakoivalle huollolle.

XHQ Operations Intelligence -ohjelmisto yhdistää eri järjes-
telmien datan ja antaa suorituskykymittarit reaaliajassa, 
mahdollistaen toiminnan jatkuvan optimoinnin ja useiden 
eri paikoissa sijaitsevien laitosten välisen vertailun.

COMOS MRO varmistaa huoltoprosessien optimoinnin 
säilyttämällä laitoksen käytön ja huollon suunnitteluun ja 
toteutukseen liittyvät dokumentit samassa järjestelmässä. 

SIMATIC PCS 7:n avulla käyttäjät voivat välittää laitoksen 
toimintaan liittyvät huolenaiheensa suoraan huoltohenki-
löstölle.

Optimoidut prosessit säästävät aikaa
Kaikkien laitosten ja koko vesi-infrastruktuurin älykäs 
hallinta on edellytys kustannustehokkaalle ja ympäristöys-
tävälliselle toiminnalle. Modulaarinen vesihuollon SIWA 
-järjestelmä antaa tähän tarvittavat työkalut. Sen joustavasti 
yhdisteltävillä ohjelmistomoduuleilla voit optimoida vesi-
huoltoverkostojen prosessit, havaita ja paikallistaa vuodot, 
optimoida pumppujen energiankulutuksen ja hallita virtaa-
maa jätevesiverkostoissa myös sateiden aikana.

Optimoi koko  
laitoksen toiminta 

3



Säästä energiaa optimoimalla
Läpinäkyvyys säästää energiaa
Energiakustannusten pitäminen kurissa vaatii koko yrityksen 
energiakulutuksen jatkuvaa seurantaa. SIMATIC Energy 
Management mahdollistaa tämän. ISO-50001-sertifioitu, 
skaalautuva tuote- ja ratkaisukokonaisuus tarjoaa yhdessä 
paikassa kaiken mitä tarvitset tehdäksesi oikeat päätökset 
oikeaan aikaan – energian kulutustiedon keruusta koko 
yrityksen laajuiseen energia-analyysiin. 

Silti energian taloudellinen ja kestävä käyttö alkaa itse 
laitteista. Käyttämällä Siemensin tuotteita, ratkaisuja ja 
palveluita varmistat selustasi. Totally Integrated Power 
tarjoaa tehokkaan, luotettavan ja joustavan teholähteen 
kaikille jännitealueille, kun taas energiatehokkaat moottorit 
ja taajuusmuuttajat pien- ja keskijännitekäytöille takaavat 
laitoksen taloudellisen toiminnan.

Räätälöityä energian käyttöä
Myös vesihuoltoalalla kustannuspaineet ovat kovat. 
EnergyIP-sovellusten ja palveluiden avulla saat lisäarvoa 
hyödyntämällä runsasta tietomäärää. Sovellukset yhdistävät 
laitteista saatavat tiedot veden laatutietoihin luotettavasti 
ja reaaliaikaisesti tukien nykyaikaisen vedenkäsittelyn 
monimutkaisia prosesseja. Ne mahdollistavat uudenlaisen 
läpinäkyvyyden ja prosessien optimoinnin sekä ongelman-
ratkaisun, esim. vuotojen paikallistamisen. 

Virtuaalisuus tuo todellista lisäarvoa
Monet muutkin palvelut auttavat parantamaan tuottavuutta 
vesi- ja jätevesilaitoksissa. Esimerkiksi SIMATIC Virtualization 
as a Service -palvelu mahdollistaa erittäin helpon ja kustan-
nustehokkaan SIMATIC PCS 7 ja WinCC -projektien toteutuk-
sen käyttäen elementeistä koostuvia, konfiguroituja ja 
testattuja käyttövalmiita järjestelmiä. 

Voit optimoida myös kenttälaitteiden käyttöönoton ja 
huollon digitaalisesti. Siemensin palvelukeskuksen asian-
tuntijat antavat tukea paikan päällä työskenteleville turvalli-
sen etäyhteyden kautta, mikä alentaa käyttöönoton ja 
huollon kustannuksia huomattavasti.

Käyttövarmuus sekä laitteiden 
tehokas käyttö ja huolto 
SIMATIC Virtualization as a
Service -palvelun avulla

Kustannustehokkuutta ja 
läpinäkyvyyttä SIMATIC 
Energy Managementin avulla

20-30 % alhaisempi  
energiakulutus  
energianhallintajärjestelmien 
ansiosta

100 % läpinäkyvä  
energiankulutus  
EnergyIP-sovelluksella
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Paras suojaus kriittiselle infrastruktuurille
Vesihuolto kuuluu kriittiseen infrastruktuuriin, joten sille 
asetetut turvallisuusvaatimukset ovat korkeat. Laitosten ja 
verkostojen riittävä valvonta niiden koko elinkaaren ajan on 
erittäin tärkeää.

Kokonaisvaltaista turvallisuutta
Siemensillä on 30 vuoden kokemus kyberturvallisuudesta ja 
siksi olemme ihanteellinen kumppani vesihuollon digitaali-
seen turvallisuuteen.

Siemens Industrial Security -konsepti perustuu turvallisuu-
teen joka tasolla ja tarjoaa kattavan suojan teollisuusauto-
maation turvallisuusstandardin IEC 62443:n suositusten 
mukaisesti. Kyberturvallisuuskonseptimme suojaa kaikki 
tasot samanaikaisesti – tuotannonohjauksesta suorittavaan 
työhön ja käyttäjävalvonnasta tiedonsiirron turvallisuuteen. 
Se kattaa sekä laitoksen turvallisuuden että verkon ja 
järjestelmien koskemattomuuden, vähentäen turvallisuus-
riskejä huomattavasti. 

Turvallisuus vaatii valppautta
Kyberuhat muuttuvat jatkuvasti ja yhä nopeammin. Siksi 
vesilaitosten suojaus ulkoisilta hyökkäyksiltä on jatkuva 
prosessi. Siemens Industrial Security Services -palveluiden 
avulla olet tilanteen tasalla – nykyisen turvallisuustilanteen 
kartoituksesta turvajärjestelmien, kuten palomuurien ja 
virustorjuntaohjelmistojen asennuksiin ja laitosten jatku-
vaan valvontaan. Tärkeä turvallisuutta parantava tekijä on, 
että heti kun Siemensin asiantuntija havaitsee kohonneen 
riskin, saat varoituksen ja suositukset ongelmien ennalta- 
ehkäisemiseksi. 

Laitosturvallisuus

Verkon turvallisuus

Järjestelmien koskemattomuus

Varmista  
kattava suojaus
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Vastuullista vedenkäyttöä
Vesi on ihmiskunnalle tärkein luonnonvara. Monilla alueilla 
puhtaan juomaveden saatavuus vaikeutuu koko ajan. 
Väestönkasvun, kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi sen tarve kuitenkin moninkertaistuu, mikä aiheuttaa 
haasteita vesihuoltoalalle. Vesien suojelu ja vastuullinen 
vedenkäyttö ovat avainasemassa puhtaan veden laadun ja 
riittävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Samalla jäte-
vesien käsittelyn tarve kasvaa, jotta käsittelemättömän 
jäteveden aiheuttama jokien, järvien ja merien saastumi-
nen vähenisi.

Vedestä on tulossa tärkeä tekijä myös taloudessa. Asian-
tuntijat arvoivat vesihuoltosektorin kasvavan 15-25 % 
muutaman seuraavan vuoden aikana.  
Taloudellinen menestys edellyttää kuitenkin energian ja 
kustannusten säästöä sekä tehokkaita käsittely- 
prosesseja.

Siemens tarjoaa hyvät edellytykset tähän innovatiivisilla, 
tarvepohjaisilla sähköistyksen, automaation ja digitalisaa-
tion ratkaisuillaan, jotka kattavat koko veden kiertokulun. 
Siemensin kokonaisvaltainen palvelu kunnallisille juoma- ja 
jätevesilaitoksille, teollisuuden jätevesilaitoksille sekä 
verkostojen hallintaan tarjoaa huomattavan edun: Saat 
käyttöösi laajan kokemuksemme ja erikoisasiantuntemuk-
semme laitteista, järjestelmistä ja prosesseista. Osaami-
semme ja kokemuksemme ansiosta olet askeleen edellä ja 
varmistat kustannusten pysymisen kurissa. 

-20%

-15%

-15%

Säästä aikaa– 20% lyhyempi suunnitteluvaihe
Lyhennä uusien laitosten suunnitteluun kuluvaa aikaa: Integroitu suunnittelu COMOS ja 
SIMATIC PCS 7 avulla voi lyhentää suunnitteluaikaa jopa 20 %.

Paranna tehokkuutta – 15% lyhyempi projektin kesto
Voit lyhentää projektisi kestoa huomattavasti konfiguroimalla prosessien ohjauksen 
nopeammin. SIMATIC PCS7 tarjoaa standardikirjastot, jotka tukevat SIMATIC PCS 7  
-prosessiohjausjärjestelmän ja SIMATIC WinCC -visualisointijärjestelmän suunnittelua. 
Testattujen standardikomponenttien intuitiivinen käyttö auttaa vähentämään kustannuksia 
ja lyhentämään projektin kestoa jopa 15 %.

Säästä energiaa – jopa 15% alhaisemmat energiakustannukset
Luonnonvarojen säästeliäs käyttö alentaa kustannuksia. Optimoi pumppujen  
energiankulutus SIWA Optim -sovelluksella ja säästä energiakuluissa jopa 15 %.

Suunnitteluvaihe

Projektin kesto

Energiakustannukset

Jopa 
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Vedenkäsittelyn  
kumppanisi

Yhteistyökumppaninasi Siemens tarjoaa kokonaisratkaisun: 
laitteet ja ohjelmistot laitoksesi kaikille tasoille ja sen koko 
elinkaaren ajaksi – prosessi-instrumentoinnista, tiedonsiir-
rosta ja jännitesyötöstä käyttöteknologiaan ja turvallisuu-
teen sekä automaatioon ja prosessin ohjaukseen. Lukuisat 
onnistuneet projektimme ympäri maailmaa todistavat 
osaamisestamme. Tässä muutama esimerkki niistä:

Palvelusopimus turvaa Porin Veden tuotannon 
Yksilöllinen palvelusopimus turvaa Porin Veden häiriöttömän 
vedentuotannon ja nopean avun ongelmatilanteissa.  
Siemensin logiikat ohjaavat tekopohjavesilaitoksen  
puhdistusprosessia, puhtaan veden käsittelyä ja pumppausta. 
Myös ala-asemien operointi hoidetaan logiikoiden kautta 
radioliikenteen avulla.

PCS7-automaatiojärjestelmä tehostaa Kuopion Veden 
puhdistusprosessia 
Simatic PCS 7 -automaatiojärjestelmä tehostaa Kuopion 
Veden puhdistusprosessia. Ohjausjärjestelmään integroitu 
raportointijärjestelmä seuraa puhdistamon energiankulu-
tusta ja kerää dataa tulevia toimenpiteitä varten. Sähkön- 
jakelun, instrumentoinnin ja automaation modernisoinnin 
kokonaistoimituksesta vastasi Siemensin ratkaisupartneri 
Insta Automation.

Juomavesilaitokset 
Wasserwerke Westfalen GmbH Saksassa käyttää SIMATIC 
PCS 7 -prosessinohjausjärjestelmää kuuden 80 kilometrin 
alueelle sijoittuvat vesilaitoksen standardoituun, tehokkaa-
seen hallintaan keskusvalvomosta. Näin taataan luotettava 
puhtaan veden jakelu Ruhrin alueen n. 1,5 miljoonalle 
asukkaalle.

Jätevedenkäsittely 
Joka päivä Itävaltalaiset Zirlin ja District Wastewater Unionin 
jätevedenpuhdistamot puhdistavat noin 3 miljoonaa 
kuutiometriä jätevettä. Laitos modernisointiin Siemens 
COMOS ja WinCC OA -järjestelmillä laitoksen ollessa  
toiminnassa koko projektin ajan.

Veden pumppaus 
K + S Kali GmbH Saksassa käyttää SIWA Leak -sovellusta 
pienimpienkin vuotojen havaitsemiseen ja paikallistamiseen 
laitoksellaan, joka tuottaa noin 700 000 kuutiometriä 
suolaista jätevettä vuodessa.

Tutkimus ja tuotekehitys 
Siemens on aktiivisesti mukana lukuisissa saksalaisissa ja 
eurooppalaisissa yhdistyksissä ja komiteoissa. Tuemme 
tutkimustyötä ja annamme myös oman asiantuntemuksemme 
ja erikoisosaamisemme käyttöön kestävän kehityksen 
edistämiseksi. 

siemens.com/water-references
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