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Beckhoff rakennusautomaatio

www.beckhoff.fi /building
Rakennuksen kaikki tekniset järjestelmät voidaan liittää yhteen käyttämällä Beckhoffi n 
PC- ja Ethernet-pohjaista rakennusautomaatiota. Edut: minimoida investointikustannuksia, 
saada monipuoliset liitynnät, pienentää suunnittelukustannuksia sekä täyttää kaikki 
automaation vaatimukset, joilla saavutetaan rakennuksen energiatehokkuusluokka A. 
Beckhoffi n modulaarinen ohjausjärjestelmä mahdollistaa I/O-pisteiden liittämisen joko 
suoraan Beckhoff väyläterminaalijärjestelmään tai liityntään eri väylien kautta.

www.beckhoff.fi 
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MYRSKYÄ JA 
LUMIKUORMIA.
ELENIA SÄÄVARMA.
Maakaapeloimme sähköverkkoa turvaan sään vaihteluilta ja 
sen myötä  parannamme sähkönjakelun varmuutta yhdessä 
paikallisten urakoitsija kumppaneidemme kanssa. 

Katso web-kartalta missä 
kaapelointi etenee juuri nyt: 
www.elenia.fi/saavarma

VÄLITÄMME 

ARJESTASI 

NYT MYÖS 

SOSIAALISESSA 

MEDIASSA

OLE KAUKAA VIISAS. 
ELENIA MUKANA. 
Elenia Mukana on ainutlaatuinen mobiilipalvelu, jonka 
avulla voit seurata sähkönkulutustasi tuntitasolla, 
tarkistaa ovatko sähköt päällä kotona tai mökilläsi sekä 
ilmoittaa sähkökatkosta tai sähköverkkoa  
uhkaavasta viasta.

Lataa Elenia Mukana -sovellus ilmaiseksi  
puhelimesi sovelluskaupasta.

Elenia Oy on sähköverkkoyhtiö, joka toimittaa sähköä 410 000 asiakkaalle 
ylin sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä 
Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. www.elenia.fi
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julkaisijan antamaa kirjallista suostumusta on 
ehdottomasti kielletty.

KOHTI ÄLYKKÄIDEN  
ENERGIAVERKKOJEN AIKAA

Kirjoitan viimeistä pääkirjoitustani Enertec’iin. Liki seitsemän-

toista vuotta kestänyt projekti on loppusuoralla. Jättäydyn 

lehtityöstä ja PubliCo Oy:stä helmikuun lopussa 2014. Ta-

kana on 43 vuoden vakituisen toimittajan ja kirjeenvaihta-

jan urakka useissa eri tiedotusvälineissä kuten Etelä-Suomi, 

 Uusimaa, Helsingin Sanomat, STT, Energia-lehti ja  Nucleonics 

Week.

Tämä viimeisin lehteni, Enertec, on ennen kaikkea 

energiateknologian julkaisu. Alkuun siinä oli vahvana asia-

runkona energian tuotantotekniikka sekä sähkön siirto ja ja-

kelu. Käsissänne olevan lehden sisällöt osoittavat, että asiak-

kaan rooli korostuu tässä ajassa ja oletettavasti myös tule-

vaisuudessa yhä enemmän.

Kun etäluettavat sähkömittarit tulivat, alkoi uusi aika-

kausi. Asiakkaalle alkoi kertyä myös yhä enemmän tietoa. 

Ruvettiin puhumaan älykkäistä sähköverkoista, joiden tek-

nisistä ominaisuuksista kaikki osapuolet hyötyisivät.

Win win win -periaatteen toteutuminen älykkäissä säh-

köverkoissa tarkoittaa sitä, että sekä tuottaja, siirtäjä, myyjä 

että asiakas saavat yhteismitallisesti tietoa energian hinnasta 

ja sen käytön tehostamisen mahdollisuuksista. Samalla voi 

toteutua tuo yhteinen etu jopa yhteiskunnallisella tasolla.

Olemme siirtymässä energiademokratian aikaan, jos-

sa kaikilla osapuolilla voi olla yhteinen verkon tasetieto. Yh-

dessä jaettu tasetieto on olennaisin kysymys ja tie kohti 

energiatehokasta älykkäiden energiaverkkojen avointa yh-

teiskuntaa. 

Ehkä Enertec’istä olisi siten jatkossa hyötyä laajem-

millekin lukijapiireille kuin energia-asiantuntijoille, kun yhä 

enemmän haetaan kaikkien osapuolten yhteistä hyvää.

Seuraajani Enertec’ssä on PubliCo Oy:n partneri Paul 

Charpentier, jolla on kokemusta useiden lehtiprojektien ve-

tämisestä.
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Mittatilaustyönä laaditut huoltosuunnitelmat, alkuperäiset varaosat ja paikallinen palvelu. 
KSB-huolto tukee asiakkaitaan käyttökohteesta riippumatta, oli kyse sitten teollisuudesta, 
kunnallisesta vedenkäsittelystä tai voimalaitoksista. Huoltoverkostomme koostuu yli 2600 
asiantuntijasta ja yli 140 huoltopisteestä ympäri maailman. Se luo hyvän pohjan 
käynnissäpitopalveluiden toteuttamiselle. Suomessa KSB:n huoltopiste löytyy jo 
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vahvemmin vaikuttavuutta ja hyötynäkökulmaa. Strategiaan on 

valittu sellaiset painopistealueet, jotka lisäävät suomalaisen yh-

teiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tuovat välitön-

tä hyötyä asiakkaille ja yhteiskunnalle. Nämä alueet – jotka muo-

dostavat samalla myös VTT:n liiketoiminta-alueet – ovat Tietoin-

tensiiviset tuotteet ja palvelut, Älykäs teollisuus ja energiajärjes-

telmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut.

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori toteaa, että energiatehok-

kuus on tavallaan asia, joka läpileikkaa kaikki nämä kolme pai-

nopistealuetta.
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sen uudistaminen. Siihen liittyy suunnitelmallinen energiatehok-

kuuden parantaminen samalla säilyttäen rakennusten arvot ja omi-

naispiirteet. Tärkeimpiä tekijöitä ovat lämmön talteenotto, raken-

teiden sekä ikkunoiden lämmönerityksen parantaminen siellä mis-

sä se on mahdollista sekä toimitilojen jäähdytyksen rakentaminen 

ja valaistuksen uusiminen. 06

14
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Energisoivaa vaikutusta
VTT:N TUOREEN STRATEGIAN PUNAISENA 
LANKANA JUOKSEE ENERGIATEHOKKUUS
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VTT:n pääjohtajan Erkki KM Leppävuoren 

mukaan Suomesta on mahdollista tehdä 

biotalouden edelläkävijämaa, jossa 

kehitetään uusia tuotteita ja toimintamalleja.
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P ääjohtaja Erkki KM Leppävuori to-

teaa, että energiatehokkuus on taval-

laan asia, joka läpileikkaa kaikki kolme pai-

nopistealuetta.

”Tavoitteena on monioptimointi, 

jonka avulla hiilidioksidipäästöt saadaan 

alemmas”, Leppävuori toteaa ja muistut-

taa, että Suomessa esimerkiksi energian 

tuotannossa syntyy enemmän CO2-pääs-

töjä kuin muissa Pohjoismaissa. 

”Mutta energiatehokkuuden rinnal-

la meillä tulisi puhua enemmän resurssi-

tehokkuudesta ja siitä, miten käytämme 

paremmin hyödyksi kierrätyksen kaltaisia 

keinoja.”

K
uvat: Sini Pennanen

VTT:n kesäkuussa 2013 hyväksytty 

uusi strategia tukee aiempaa vah-

vemmin vaikuttavuutta ja hyöty-

näkökulmaa. Strategiaan on valittu 

sellaiset painopistealueet, jotka 

lisäävät suomalaisen yhteiskunnan 

ja elinkeinoelämän kilpailuky-

kyä sekä tuovat välitöntä hyötyä 

asiakkaille ja yhteiskunnalle. Nämä 

alueet – jotka muodostavat samalla 

myös VTT:n liiketoiminta-alueet 

– ovat Tietointensiiviset tuotteet 

ja palvelut, Älykäs teollisuus ja 

energiajärjestelmät sekä Luonnon-

vara- ja ympäristöratkaisut.
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Enoro – markkinoiden monipuolisimmat  
tietojärjestelmäratkaisut energiayhtiöiden  
ydinprosessien hallintaan!
 

Enoro on ohjelmistotalo numero 1 Pohjoismaiden 

energiamarkkinoilla ja Euroopassa johtavien yritysten 

joukossa. Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden  

kokemus energiaratkaisujen kehittämisestä energia- 

alan kansainvälisille yrityksille ja operaattoreille.

 

Enoro luo todellista lisäarvoa älykkäästä sähköverkosta. 

Teemme 400 asiakkaamme päivittäisestä toiminnasta 

entistä tehokkaampaa ja kannattavampaa hyödyntä- 

mällä ammattitaitoamme ja GENERIS-ratkaisujamme.

 

Enoro mahdollistaa liiketoimintasi kehittämisen  

energiamarkkinoiden muuttuviin haasteisiin  

– tänään ja tulevaisuudessa.

Suomi   Helsinki/Jyväskylä/Kuopio   Norja   Dale/Hamar/Lillehammer/Oslo/Trondheim   

Ruotsi   Tukholma   Sveitsi   Fehraltorf   Alankomaat   Bussum   

www.enoro.com

ONKO KAIKKI CLEANTECHIÄ?

Cleantechin läpimurto on tosiasia, mutta 

Leppävuoren mukaan osa alaan liittyvästä 

keskustelusta menee jo hypetyksen puo-

lelle. Ei voi olla niin, että ihan kaikki teolli-

nen toiminta on cleantechiä, kun vain asia 

esitetään sopivassa valossa.

”Teknologia on vain väline. Täytyy 

myös kysyä, mitä ympäristöystävällistä sillä 

saadaan aikaan”, Leppävuori toteaa. Tästä 

huolimatta valmistavan teollisuuden hyvä 

etunoja cleantechiin on tervetullut asia, sil-

lä alalla riittää mahdollisuuksia.

”Tosi paljon potentiaalia on vielä jäl-

jellä tällä puolella. Kun erilaisia palveluker-

roksia jatkuvasti lisätään, saadaan myös se 

kaivattu vaikutus.”

Mitä syvemmälle erilaisiin toiminta-

malleihin mennään, sitä enemmän paljas-

tuu uusia asioita, jotka usein liittyvät sosiaa-

lisiin tai kulttuurisiin tekijöihin. Kansainvä-

lisissä Smart City -kaavailuissa on väläytel-

ty vaikkapa jättimäisiä älykerrostaloja, joi-

hin mahtuisi 30  000 ihmistä. Mutta vaikka 

asuminen olisi ekologisesti kestävällä poh-

jalla, olisiko se sitä sosiaalisesti, kysyy Lep-

pävuori. 

BIOKÄRJELLÄ TULOKSIIN

Cleantechin sijasta Leppävuori puhuu mie-

luummin biotaloudesta, joka on osittain 

sama asia, mutta ei aivan. Pääjohtajan mu-

kaan esimerkiksi metsäteollisuus voisi laa-

jentaa nykyistä toimintaansa komposiit tien, 

biopolttoaineiden ja biokemikaalien tuo-

tantoon sekä palveluliiketoimintaan. Toimi-

alan kannattavuus kasvaisi samalla merkit-

tävästi, hän uskoo.

Leppävuori näkee, että Suomella on 

osaamisensa ja raaka-aineidensa ansiosta 

mahdollisuus olla tulevaisuudessa biotalou-

den kärkimaa ja luoda menestystä ja hyvin-

vointia koko kansakunnalle. Tehtävä edel-

lyttää kuitenkin uutta ajattelu- ja toiminta-

tapaa: tutkimuksen ohella on kiinnitettävä 

huomiota liiketoiminnan kehittämiseen ja 

kaupallistamiseen koko innovaatioketjussa.

”Biotalous on tavallaan vastakohta 

hiilitaloudelle”, hän summaa. Biotalous ei 

tässä yhteydessä ole pelkästään biomas-

san hyödyntämistä – ja se tarjoaa rajusti 

menestyksen eväitä etenkin suomalaisille 

kasvuyrityksille. 
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Investoimme yhteiseen
tulevaisuuteemme.

www.pohjolanvoima.fi

EI SOKKONA SOTAAN

Leppävuoren mukaan Suomesta on mah-

dollista tehdä biotalouden edelläkävijä-

maa, jossa kehitetään uusia tuotteita ja 

toimintamalleja. Edelläkävijämaa-konsep-

ti ei kuitenkaan nouse siivilleen ilman roh-

keita uusia liiketoimintaideoita, julkisen ra-

hoituksen osallistumista riskien jakamiseen 

sekä ennakoitavissa olevaa lainsäädäntöä 

ja ohjaustoimenpiteitä.

”Suomessa on aina ollut vähän on-

gelmana se, että on tehty hieno tuote ja 

vasta sitten alettu miettiä markkinoiden 

tarpeita. Biotaloudessa kysyntää on ni-

menomaan markkinavetoisesti suunnitel-

luille tuotteille.” 

”Parhaimmillaan biota lous saa ai-

kaan jotain alkemiaa muistuttavaa: esimer-

kiksi matkimalla luonnon omia prosesse-

ja voidaan tehdä mullistavia asioita”, pää-

johtaja hehkuttaa. 

Euroopan unionikin on nostanut 

omassa strategiassaan biotalouden älyk-

kään ja vihreän kasvun perustaksi. Leppä-

vuoren mukaan tämä on Suomelle haaste, 

mutta myös mahdollisuus hyödyntää maan 

korkeatasoista osaamista elinkeinoelämän 

ja viennin hyväksi. Suomen arvokkaat raa-

ka-aineet – metsä, vesi ja mineraalit – voi-

daan hyödyntää nykyistä tehokkaammin 

korkean jalostusasteen vientituotteiksi.

BIO-ROADMAP EDELLEEN 

VAIHEESSA

Euroopan komission mukaan Euroopan 

unionin biotaloussektoreiden vuotuinen 

liikevaihto yltää 2  000 miljardiin euroon, 

mikä vastaa yli 22 miljoonaa työpaikkaa 

ja on noin 9 prosenttia EU:n työvoimas-

ta. Unioni käynnistää vuonna 2014 EU:n 

tutkimuksen ja innovaation puiteohjelman 

Horizon 2020:n, jonka tulosten arvioidaan 

lisäävään työpaikkoja 130  000:lla vuoteen 

2025 mennessä.

Suomen omaa biotalousstrategiaa on 

nyt väännetty pitkä tovi kolmen ministe-

riön voimin. Valmista odoteltiin kevääksi 

2013, mutta työ jatkuu yhä.

”Suomi on tässäkin jäämässä jälkiju-

naan”, harmittelee Leppävuori, jonka mu-

kaan maailman johtava biotalousmaa on 

Hollanti. Suomessa on kuitenkin niin pal-

jon mistä ottaa ja ammentaa, että Leppä-

vuori uskoo suomalaistenkin ehtivän glo-

baaleille apajille – kenties hitaasti kiirehti-

mällä, mutta kuitenkin. 

”Jos ajatellaan tulevaisuutta, niin 5–10 

vuoden päästä tulemme näkemään todel-

la kovia kotimaisia juttuja”, Leppävuori to-

teaa ja lisää, että ”läpimurto” ei ole liian 

vahva sana näitä innovaatioita kuvailemaan.

MUSTAVALKOINEN AJATTELU 

UNOHDETTAVA

Innovaatioita on myöskin turha suitsia tai 

karsinoida liikaa. Leppävuori on esimerkiksi 
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pannut merkille, että liikennepuolella säh-

köauto on saavuttanut lähes täydellisen il-

maherruuden keskustelussa, vaikka mää-

rät ovat pieniä ja sitä myötä myös vaikut-

tavuus.

”Me teemme paljon työtä sensoritek-

nologian parissa ja kehitämme myös perin-

teisiä polttomoottoreita”, Leppävuori to-

teaa ja varoittaa mustavalkoisen ajattelun 

vaaroista: kaikkia keinoja tarvitaan mukaan 

ilmastotalkoissa. 

VTT:ssä uskotaan vakaasti, että vähä-

hiilinen ja älykäs liikenne avaa myös suo-

malaisille yrityksille uusia liiketoimintamah-

dollisuuksia – ja tässä kuviossa VTT voi toi-

mia ”monialaisena katalyyttinä”. Yhdes-

sä suomalaisten yritysten kanssa organi-

saatioon jo tehnyt merkittäviä pilottiavauk- 

sia muun muassa biopolttoaineiden pa-

rissa. 

Edistykselliset, kestävän kehityksen 

mukaiset biopolttoaineet ovat Suomel-

le pitkälti kääntämätön, mutta lupaava 

kortti. VTT:n tutkimuksen mukaan liiken-

nekäyttöön soveltuvia biopolttonesteitä on 

mahdollista tuottaa erittäin kustannuste-

hokkaasti – jopa alle euron litrahintaan – 

muun muassa metsätähteistä. EU:n tavoite 

on, että vuoteen 2020 mennessä 10  % lii-

kenteessä käytettävästä energiasta on tuo-

tettu uusiutuvista energialähteistä ja Suo-

men osalta tavoite on 20  % biopolttoai-

neita vuodelle 2020.

PAKKA UUSIKSI

Leppävuoren oma organisaatio on viime ai-

koina kokenut monenlaista virtaviivaista-

mista. Taustalla on kehitys, jossa VTT:n roo-

lina on edelleen tukea elinkeinoelämän ja 

yhteiskunnan uudistumista – mutta maam-

me haastavassa taloudellisessa tilanteessa 

korostuu uusien liiketoimintojen, yritysten, 

ekosysteemien ja verkostojen rakentami-

nen, ei niinkään nojaaminen vanhaan, tut-

tuun ja turvalliseen.

Uuden strategian mukaan VTT tähtää 

parempaan vaikuttavuuteen toiminnan fo-

kusoinnin, uuden organisoitumisen ja toi-

mintatavan kautta. Strategian lähtökohtia 

ovat myös yhä parempi taloudellinen kan-

nattavuus, vahva tieteellinen pohja sekä 

kansainvälisessä kilpailukentässä menes-

tyminen. VTT:hen sijoitetulle julkiselle ja 

asiakaspääomalle tulee saada hyvä tuot-

to, Leppävuori linjaa. 

”Meidän on painotettava relevans-

sia ja vaikuttavuutta yli kaiken. ”Scientific 

 excellence” ei voi olla se ainoa määräävä 

tekijä”, Leppävuori toteaa, ja lisää että tie-

toa on jo paljon, mutta sen näppärille jalos-

tajille olisi enemmänkin kysyntää.

”Suurin osa innovaatioista syntyy ole-

massa olevan tiedon pohjalta.”

TÖPSELI SEINÄSTÄ

Strategiakauden aikana VTT luopuu tut-

kimusalueista, joilla ei ole tunnistettu väli-

töntä hyödynnettävyyttä elinkeinoelämäs-

sä, ja jotka sopivat profiililtaan paremmin 

yliopistoille tai muille organisaatioille. Esi-

merkkejä tällaisista alueista ovat fuusio-

reaktioon liittyvä perustutkimus, syövän 

mekanismien tutkimus sekä veriplasma- 

ja seerumimetabolomiikka. Lisäksi VTT 

luopuu sellaisista alueista, joiden asiakas-

kysyntä on heikentynyt, esimerkkinä mm. 

mekaaninen puunjalostus ja graafinen pai-

naminen. Luovuttavien osaamisten suh-

teen on jo käynnistetty useita neuvotte-

luita mm. yliopistojen kanssa.

Leppävuoren mukaan kysymys ei ole 

niinkään siitä, että leikataan huonot tut-

kimuskohteet ja pidetään hyvät – enem-

mänkin halutaan pitää kiinni siitä, että tut-

kimuksen linkki bisnekseen säilyy elinvoi-

maisena. 

”Ajat muuttuvat ja tietyt tutkimus-

kohteet kypsyvät niin, että ne ovat esi-

merkiksi konsulttipuolen jatkojalostetta-

vissa meidän jälkeemme.”

UUSIUTUMISEN HAASTE

Samalla kun pääjohtaja tunnistaa tarpeen 

laittaa ”verenkierto kuntoon”, hän myön-

tää, että uusiutuminen on asia, joka on ol-

lut VTT:lle vaikea. ”Poisoppiminen ei ole 

helppoa tutkijoille – eikä sen paremmin 

johtoportaallekaan”, Leppävuori pohtii. 

Näillä näkymin virtaviivaistamiseen 

liittyvät irtisanomiset ovat takanapäin. Tä-

män vuoden aikana väkeä on vähentynyt 

noin 280 henkilöä.

”Tuosta luvusta 100 on irtisanottuja 

ja loput esimerkiksi määräaikaisia ja luon-

nollista poistumaa.”

Vaikka saneeraustoimet vetävät pää-

johtajan ilmeen vakavaksi, tosiasiat on sil-

ti tunnustettava:

”Talouden tahmeus heijastuu vahvas-

ti meidän toimintaamme, koska kolmasosa 

rahoituksestamme tulee contract research 

-puolelta – ja yritykset ovat vähentäneet ti-

lauksia tuntuvasti.”

TUTKIMUKSESTA VIENTIHITTI?

Uusia apajia VTT etsiikin ulkomailta. Tällä 

hetkellä organisaation 320 miljoonan eu-

ron liikevaihdosta 18  % tulee Suomen ul-

kopuolelta, mutta huolella tuotteistamal-

la ”tutkimusviennistä” voisi saada paljon 

enemmän irti. 

”Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jos-

sa suomalainen insinööri on halvempi kuin 

kiinalainen”, paljastaa Leppävuori, joka us-

koo tuotteen kilpailukykyyn. Bisnessuun-

tauk seen liittyy toki sekin, että vuonna 

2015 VTT:stä tulee osakeyhtiö.

Tummia pilviä organisaation ylle on 

lähivuosina kuitenkin tulossa lisää. Valtion 

kaavailema uusi keskitetty rahoitusinstru-

mentti voi viedä VTT:n rahoituksesta nel-

jänneksen eli 20 miljoonaa euroa vuoteen 

2017 mennessä. 

”Miten se paikataan, onkin sitten jo 

aika iso kysymys.”

JOKA NELJÄS EU-EURO TALOON

Rahoituspuolella VTT on hankkinut kan-

nuksia etenkin EU-rahan suhteen: itse 

asias sa 25  % Suomeen tulevasta EU-ra-

hoituksesta virtaa VTT:lle. Tämä rahamää-

rä on tuplautunut viimeisen viiden vuo-

den aikana.

”Vastaavasti olemme kaksinkertais-

taneet tieteellisten julkaisujen määrän 

2000-luvulla”, toteaa Leppävuori, joka 

on ollut organisaation nokkamiehenä  pian 

15 vuotta. Tuona aikana tehdyistä raken-

teellisista muutoksista Leppävuori nostaa 

esille yhden, vuosina 2005–2006 tapah-

tuneen suursiivouksen, jossa hankkiudut-

tiin eroon aikaisemmin vallinneesta nurk-

kakuntaisuudesta.

”Meillä on systeemisiä vahvuuksia, 

jolloin erilaisia kompetensseja voidaan yh-

distellä luovalla tavalla niin, että jotain uut-

ta ja merkityksellistä syntyy.” 

SAMI J. ANTEROINEN
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www.raumaster.fi

• polttoaineen vastaanotto

• polttokelpoisen jätteen vastaanotto ja murskaus

• polttoaineiden seulonta ja murskaus

• polttoainevarastointi

• kuljetinjärjestelmät

• polttoaineen annostelu kattilaan

• lento- ja pohjatuhkan käsittely

• leijupetihiekan käsittely 

• kalkin käsittely

• rikin käsittely

POLTTOAINEENA
OSAAMINEN

Suomalainen energia-alan osaaminen 

on maailman huippua. Raumasterilla 

siihen yhdistyvät myös vuosikymmenien 

kokemus, ahkeruus, ja omistautuminen laadukkaiden 

kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Siksi Raumaster 

on kiinteiden polttoaineiden materiaalinkäsittely-

järjestelmien johtava erikoisosaaja. 
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K iinteistöt on liitetty Helsingin Ener-

gian kaukolämmitys ja -jäähdytys-

verkkoon.

Helsingin Energian toimittaman kau-

kolämmön hiilidioksidipäästöt ovat alhai-

set sähköenergian suuren yhteistuotan-

non johdosta.

Monet uudet tekniset ratkaisut syn-

nyttävät myös haasteita. Selektiivilasien 

käyttöönotto esimerkiksi vaikeuttaa kän-

nyköiden käyttöä, joten operaattorit jou-

tuvat rakentamaan eduskuntaan sisäisen 

verkon.

Perimmäinen ongelma on, miten 

mahduttaa uusi tekniikka ahtaisiin van-

hoihin tiloihin.

Eduskunta kasvaakin remontissa 

alaspäin, kiven sisään.

Eduskunnan peruskorjausprojekti al-

koi vuonna 2007. Se on tehty suomalais-

voimin. Tähän on vaikuttanut lähinnä tur-

vallisuusselvitys, joka tehdään kaikille edus-

kunnan tiloissa peruskorjauksessa työsken-

televille. Projektiyrityksien henkilöstön tur-

vallisuusselvitykset tehdään sekä Suomen 

että kunkin maan viranomaisten toimes-

ta, mikä hidastaa urakoitsijoiden työnteki-

jöiden selvitystä niin, että ulkomaisten yri-

tysten on vaikea päästä mukaan tiukkaan 

projektiaikatauluun.

Yksi keskeinen haaste työssä on ollut 

rakennesuunnitelmien puuttuminen var-

sinkin päärakennuksen osalta. Konstruk-

Energiatehokkuussuunnitelma ohjenuorana
UUDEN AJAN ENERGIATEKNIIKKA ISTUTETAAN
EDUSKUNTAAN PERUSKORJAUSPROJEKTISSA

Eduskunnan peruskorjaus on Suomen suurin suojellun rakennuksen uudistaminen. Siihen liittyy suunnitelmallinen 

energiatehokkuuden parantaminen samalla säilyttäen rakennusten arvot ja ominaispiirteet.

  Tärkeimpiä tekijöitä ovat lämmön talteenotto, rakenteiden sekä ikkunoiden lämmöneristyksen parantaminen 

siellä missä se on mahdollista sekä toimitilojen jäähdytyksen rakentaminen ja valaistuksen uusiminen.
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tööri Jouni Alaniemi WSP:ltä on joutunut 

tutkimaan ja dokumentoimaan rakenteet 

tarvittaessa seiniä avaamalla, jotta on saa-

tu tarvittava tieto. Alkuperäiset piirustuk-

set tuhoutuivat tiettävästi konsulttitoimis-

to Pekka Packalenin toimiston palossa so-

dan aikana. Toiset piirustukset lähetettiin 

vuosia sitten oikeudenkäyntiaineistoksi, ja 

ne katosivat sille tielleen.

Korjaustöiden yhteydessä on tör-

mätty myös energiatekniikan historiaan. 

Talossa on ollut kattilalaitos, joka tuotti 

keskuslämmitykseen lämpöä ja keittiöön 

höyryä. Se poistui käytöstä vuonna 1961, 

kun Eduskunta liitettiin kaukolämpö-

verkostoon. Kattiloissa poltettiin mm. 

salaisia hävitettäviä asiakirjoja ja tuhkaa 

kertyi kuormakaupalla. Pääpolttoaine oli  

puu.

Nyt on ongelmana, mitä tehdä Edus-

kunnan ”energiasydämen” vielä jäljellä 

olevalle varsin näyttävälle ja Euroopankin 

mittakaavassa harvinaiselle osalle. 

SUOMEN SUURIMMAN 

PUTKIREMONTIN PÄÄLLYSMIEHET

Istuimme loppuvuodesta 2013 yhteen pöy-

tään eduskunnassa kabinettitiloissa Han-

nu Peltosen, Matti Vuoren ja Rainer Hinds-

bergin kanssa.

Tarkoituksena oli tehdä Enertec-leh-

teen kattava raportti Eduskunnan energia-

tehokkuudesta, ja peruskorjauksen vaiku-

tuksista siihen.

Peltonen on kiinteistötoimiston apu-

laistoimistopäällikkö. Hänen tehtävänään 

on toimia eduskunnan kiinteistöjen perus-

korjaushankkeen projektijohtajana, jonka 

tehtäviin kuuluvat mm. koordinointi-, joh-

to- ja kehittämistehtävät sekä rakennutta-

misen suunnittelu ja valvonta. Käyttöpääl-

likkö Matti Vuori vastaa eduskunnan kiin-

teistöjen LVI-, sähkö- ja muista kiinteistö-

tekniikkajärjestelmistä ja -laitteista, erityi-

sesti niiden käytön, kunnossapidon sekä 

kehittämis- ja korjaustoiminnasta.

Eduskunnan apulaistiedotuspäällikkö 

Rainer Hindsberg on puolestaan vuosien 

mittaan saanut usein selostaa eduskun-

nan peruskorjausprojektia julkisuudessa.

”Tämä on Suomen suurin putkire-

montti, kun siteeraan eduskunnan entis-

tä puhemiestä, Tasavallan Presidentti Sauli 

Niinistöä”, Hannu Peltonen sanoo.

Peltosen, Vuoren ja Hindsbergin 

kanssa keskusteltaessa ollaan historialli-

sen suuren peruskorjausprojektin ytimes-

sä. Sen yhtenä päämääränä on rakennus-

kokonaisuuden energiatehokkuuden pa-

rantaminen.

”Koko projektia sääntelee se, että 

olemme tekemisissä suojelukohteen kans-

sa. Eduskuntakiinteistöjen peruskorjatta-

vaan kokonaisuuteen kuuluvat pääraken-

nuksen molemmin puolin olevat kansan-

edustajien työhuonesiivet eli A- ja B-raken-

nukset, Puhemiehenaukiota kiertävä C-ra-

kennus ja C-rakennuksessa kiinni oleva en-

tinen Kaupunkien liiton talo eli D-raken-

nus piha-alueineen. 1950- ja 1970-luvuil-

la valmistuneita rakennuksia kohdellaan 

Ympäristöministeriön suojelupäätöksellä 

yhtä lailla silkkihansikkain kuin päätaloa 

E-rakennusta. Ympäristöministeriön edus-

kunnan kiinteistöjä koskeva vuonna 2008 

tehty suojelupäätös syntyi eduskunnan ja 

Museoviraston aloitteesta”, projektijohta-

ja Peltonen toteaa.

Peruskorjaus koskee pääosin sisätilo-

ja. Julkisivuun ei kosketa kuin äärimmäisen 

pakon edessä, kun tiloja täydennetään es-

teettömät yhteydet tuovalla vierailijoiden 

sisäänkäynnillä, maanalaisilla logistiikkati-

loilla ja ilmastointitorneilla. 

”Tämän projektin erityispiirteenä on, 

että rakennukset pitää korjata perusteel-

lisesti lähes uuden veroiseksi, mutta lop-

putuloksesta ei saisi näkyä, että mitään on 

tehty”, Peltonen toteaa.

Käyttöpäällikkö Vuori nostaa esille 

led-valaisimien käyttämisen mahdollisuuk-

sien mukaan pienloistelamppujen rinnal-

la. Siirtyminen led-tekniikkaan ei ole ol-

lut aivan yksinkertaista, koska mm. lamp-

pujen värisävy pitää sovittaa vanhaan va-

lomaailmaan.

”Yhtenä haastavana esimerkkinä 

ovat valtiosalin kattokruunut, joissa va-

lonlähteenä on noin 30 senttiä pitkä put-

kilomainen hehkulamppu. Uusien vastaa-

vien saanti on hankalaa ja kokeilussa onkin 

led-valonlähde asennettuna meidän mal-

lin mukaiseen puhallettuun lasikupuun.” 

”Projektiin liittyy myös louhintatöitä, 

jotka tuntuvat ympäristössä. Olemme tul-

leet naapurien kanssa toimeen tähän saak-

ka ja louhintatyöt alkavat myös olla lop-

pusuoralla. Naapureille ja medialle on jär-

jestetty säännöllisesti tiedotustilaisuuksia. 

Talon sisällä on järjestetty myös runsaasti 

tiedotustilaisuuksia ja kaikkia talon käyt-

täjäryhmiä on informoitu. Peruskor jauk-

sen organisaatioon olennaisesti kuuluvas-

sa rakennustoimikunnassa on mukana pu-

hemiehistö ja edustaja kustakin eduskun-

taryhmästä, joten poliittinen päättäjäpuoli 

on myös perehdytetty remontin etenemi-

seen”, Peltonen toteaa.

YLI 10 VUODEN PROJEKTI

Eduskunnan peruskorjaus on aikataulul-

taan samaa suuruusluokkaa kuin ydinvoi-

malan rakentaminen, ja sekä lopullista kus-

K
uvat: Risto Valkeapää

Eduskunnan massiivisten portaiden 

alle tulee lämmitysjärjestelmä – portaat 

uusitaan, koska askelmien alapuolinen 

kiinnityskerros ja vesieristykset ovat aikojen 

kuluessa rikkoutuneet ja askelmat lähteneet 

liikkumaan.
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tannusarviota että lopullista valmistumis-

aikaa on vaikea varmasti sanoa. Tavoittee-

na on, että kaikki olisi valmiina loppuvuo-

desta 2017, kun itsenäinen Suomi täyt-

tää 100 vuotta. Kustannusarvio liikkuu täl-

lä hetkellä 225 miljoonan (alv 0 %) suu-

ruusluokassa.

”Remontin suunnittelu alkoi vuonna 

2006 ja keväällä 2007 alkoi hankesuun-

nittelu. Ensimmäisenä alkoi vuonna 2007 

päärakennuksen keittiön ja ravintolan sa-

neeraus. Myös sen kanssa oli toimivassa ta-

lossa elettävä, ja käyttäjien kanssa pidet-

tiin lukuisia palavereja”, Peltonen toteaa.

Hän puhuu ”väistötiloista”, joihin 

siirrytään aina, kun jokin tila on remon-

tissa. Kansaedustajat joutuivat väistämään 

remontin aikana työhuoneistaan, mutta he 

ovat päässeet palaamaan niihin. Kansan-

edustajien työhuoneet, eli Eduskuntata-

lon päädyissä olevat matalat 1970-luvun 

lopussa rakennetut lisärakennukset on jo 

korjattu.

Parhaillaan on käynnissä eduskunnan 

kirjaston ja hallintotilojen sekä maanalais-

ten yhteystilojen saneeraus. Kirjaston kor-

jaustyöt valmistuivat loppuvuodesta 2013, 

ja niiden valmistumiseen saakka kirjasto on 

ollut evakossa Postitalossa. Peruskorjattu 

kirjasto avataan asiakkaille keväällä 2014.

Vuoden 2014 alussa korjausmiehet 

valtaavat Eduskuntatalon kyljessä olevan 

D-rakennuksen. Vuonna 2015 alkaa re-

montin haasteellisin osuus, kun itse Edus-

kuntatalon korjaus alkaa. Töiden arvioi-

daan kestävän vajaat kolme vuotta.

”Suunnitelmat siitä, miten eduskun-

ta toimii talon korjaustöiden aikana, ovat 

valmiit, tosin pieniä yksityiskohtia vielä hio-

taan. Täysistuntotyöskentely siirtyy Poh-

joisella Rautatienkadulla olevaan Sibe-

lius-Akatemian konserttisaliin. Täysistun-

tosalin tekniikka äänestysjärjestelmineen 

ja YLEn televisiokameroineen siirretään 

konserttisaliin heti tämän vaalikauden vii-

meisen täysistunnon jälkeen”, Eduskun-

nan apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hinds-

berg kertoo.

”Valiokunnille ja eduskuntaryhmil-

le järjestetään Eduskuntatalon remontin 

ajaksi korvaavat tilat eduskunnan muista, 

jo peruskorjatuista kiinteistöistä. Esimer-

kiksi Pikkuparlamentin auditorio, A-ra-

kennuksen auditorio sekä vierailusisään-

käynnin yhteydessä olevat kokoustilat ovat 

riittävän isoja eduskuntaryhmien kokousti-

loiksi, mutta lopulliset päätökset odottavat 

luonnollisesti seuraavien vaalien tuloksia, 

jolloin tiedämme todellisen tilatarpeen.”

”Energiatehokkuuden parantamista 

on tehty ikkunoissa ja ilmanvaihdon tal-

teenotossa. Kansanedustajien työhuoneis-

sa on myös ns. poissaolokytkin, jolla voi-

daan katkaista virta huoneen kaikista muis-

ta sähkölaitteista paitsi tietokoneen kes-

kusyksiköstä, kun huoneesta poistutaan. 

Osassa työhuoneita on käytössä päivänva-

lon mukaan himmenevät kattovalaisimet 

lähempänä ikkunaseinää.” 

U-ARVOISSA SAAVUTETTU 

MERKITTÄVÄÄ PARANNUSTA

Rakennusosien lämmöneristävyysvaati-

mukset, u-arvot ovat keskeinen raken-

nusten energiatehokkuuteen vaikuttava 

ominaisuus. 

Huomattavia säästöjä energiankulu-

tuksessa on saavutettu näkymättömällä ta-

valla. Esimerkiksi 1970-luvulla tehdyt ka-

settipintaiset sisäpihojen julkisivut avattiin, 

lämmöneristykset vaihdettiin ja rakenteen 

tuuletusta parannettiin ilman että seinän 

kokonaispaksuutta juurikaan lisättiin. Toi-

menpiteillä ja huomaamattomalla muuta-

man millin seinää paksuntavalla muutok-

sella sekä huonetilojen ikkunoiden uusi-

misella energiankulutus saatiin laskennal-

lisesti puolitettua. 

”Ikkunarakenteiden muutoksella se-

lektiivilaseihin on saavutettu merkittävää 

energiatehokkuuden parannusta. Lasira-

”Näissä tiloissa on rakennusautomaatiota, joka on Eduskunnan energiatehokkuuden tekninen 

ydin”, käyttöpäällikkö Matti Vuori toteaa.
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...ja innovatiiviset etäluentaratkaisut
Kamstrupin USB Meter Reader -etälukija on ehdottomasti vaivattomin ratkaisu 
kaukolämpö-, vesi- ja sähkömittareiden etäluentaan. Saat tarkat lukemat 
helposti ja turvallisesti.  
USB-lukijan käyttöönotto kestää ainoastaan 15 minuuttia.

Kamstrup A/S Suomen toimisto · Lars Sonckin kaari 12 · 02600 Espoo · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi
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Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA 
Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 604 
sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi

• Ultraäänitoiminen lämpöenergiamittari

• Lämmitys-, jäähdytys- ja yhdistelmämallit

• Saatavana myös erikoismalli aurinkoenergian mittaukseen

• DN 15-100 qp 0,6-60 m³/h 

• Tarkka laajalla mittausalueella

• Pariston kesto jopa 16 vuotta (myös verkkokäyttöisenä)

• Helppolukuinen näyttö

• Helppo huoltaa

• Kattavat historia- ja loggeritoiminnot

• Radioluentamahdollisuus

Sharky 775 - tehoa energianmittaukseen
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kenteiden muutoksessa A, B ja C u-arvot 

paranivat 2,5 tasolta 0.8 Wm2/K:iin eli 

alle ykköseen, mikä merkitsee huomatta-

vaa energian kokonaissäästöä”, arkkiteh-

ti Peter Verhe sanoo.

”Eduskuntatalon ikkunoiden erityis-

piirre ovat Crittal-ikkunat. Talon suunnitte-

lija J.S. Sirén matkusti paljon ja reissuillaan 

hän tutustui näihin yhdellä lasilla varustet-

tuihin umpirautaisiin ikkunoihin. Sirén teki 

niistä tuplat 20 sentin välillä. Ne olivat kes-

täviä ikkunoita, jopa sodan oloissa, mut-

ta niiden sääolojen pitävyys ei ollut paras 

mahdollinen. Sirenin käyttöohjeeseen kuu-

lui, että sateen ja lumimyrskyn jälkeen ik-

kunoiden välit piti kuivata. E-talo eli pää-

rakennus on täynnä Crittal-ikkunoita, jo-

ten ikkunaurakkaa tulee olemaan jatkos-

sa paljon, koska päärakennuksen kaikkien 

työtilojen lasitukset uusitaan. Ikkunoiden 

rakenteiden parantamisesta on saatu ko-

kemusta eduskunnan entisestä eteläises-

tä asuntosiivestä, jonne tehdyillä lisäikku-

noilla veto saatiin tapetuksi. ”

EDUSKUNNALLA 

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

Käyttöpäällikkö Matti Vuori toteaa, että 

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä on 

kaikkien valtionhallinnon organisaatioi-

den tehtävä energiatehokkuussuunnitel-

ma, niin myös Eduskunnan kanslian. Suun-

nitelmassa korostetaan, että energiatehok-

kuuden parantaminen on kaikkien edus-

kunnassa työskentelevien yhteinen asia. 

Talon toimijoiden energian käyttötottu-

mukseen vaikutetaan opastuksella ja oh-

jeistuksella.

Eduskuntatalon kiinteistökokonai-

suuden kokonaisenergiankulutuksen vä-

hennystavoitteeksi määriteltiin vuon-

na 2008 15 % vuoteen 2020 mennessä. 

Vuonna 2008 kokonaisenergian kulutus oli 

15  191 megawattituntia (MWh) ja vuon-

na 2020 sen pitäisi olla 12  912 (MWh).

Pikkuparlamentin sähköenergian ku-

lutuksen vähennystavoite vuodesta 2008 

oli 10 % vuoteen 2015 eli 2  432 (MWh) 

kulutuksesta 2  189 (MWh) kulutukseen. 

Pikkuparlamentin sähkönkulutus oli 

poikkeavan suuri, vaikka se oli uusi ra-

kennus. Suunnitelmassa päädyttiin selvit-

tämään Pikkuparlamentin poikkeava säh-

könkulutus ja ryhtyä tarvittaviin toimiin sen 

vähentämiseksi.

Maanalaisten tilojen peruskorjauk-

sen yhteydessä siirretään Pikkuparlamen-

tin tunnelitilojen lämmitykset kokonaisuu-

dessaan kaukolämpöverkon piiriin ja luo-

vutaan kaikista väliaikaisista sähkölämmi-

tyksistä. Ajotunneleiden valaistus uusitaan 

ja toteutetaan energiatehokkaammilla va-

lonlähteillä ja valaistusohjaukset tehdään 

nykyistä tarkoituksenmukaisemmiksi.

RAKENNUS AUTOMAATIO-

JÄRJESTELMÄ KESKEISESSÄ 

TEHOKKUUSROOLISSA

”Eduskunnan energiatehokkuussuunnitel-

man suurimpana kysymyksenä oli varmis-

taa energiatehokkaat ratkaisut eduskun-

nan peruskorjauksessa. Rakennus auto-

maatiojärjestelmää hyödynnetään entis-

tä tehokkaammin mm. työhuoneiden lo-

ma-aikaisen tarpeettoman lämmityksen tai 

jäähdytyksen estämisessä sekä valaistusoh-

jauksissa”, Matti Vuori toteaa.

Peruskorjauksen yhteydessä raken-

nuksiin asennetaan kattavasti energiamit-

tareita, joilla pystytään mittaamaan erik-

seen rakennuskohtaiset lämmitysverkos-

ton, ilmanvaihdon lämmityksen, jäähdy-

tyksen, lvi-sähkön sekä valaistus- ja pistora-

siasähkön energiamäärät. Mittaustiedois-

ta saadaan rakennusautomaatio-järjestel-

män avulla rakennuskohtaiset energianku-

lutusraportit niin kuukausi- kuin vuosita-

sollakin ja pystytään seuraamaan hetkelli-

siä tehoja. Rakennuskohtaisilla sekä erillisil-

Alkuperäisiä ikkunoita on parannettu vedottomiksi lisäämällä sisälle kolmas lasi. Sirén ohjeisti 

kuivaamaan ikkunoiden välit sateen ja lumimyrskyn jälkeen. Eduskunnan rakennuksen ylipaine 

on kuitenkin auttanut pitämään sään vaikutukset ja pölyt ulkopuolella.
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lä ilmanvaihdon ja patteriverkoston lämmi-

tysenergian mittauksilla pystytään parem-

min arvioimaan toteutuvatko suunnitel-

mien mukaiset energian kulutukset käyt-

tökohteissa.

Tärkeänä on pidetty sitä, että ener-

giatehokkuudesta tiedotetaan aktiivises-

ti eduskunnan viestintäkanavia hyödyn-

täen. Suunnitelmissa on että Eduskun-

talaisille järjestetään myös ympäristötori-

tyyppisiä tapahtumia, joissa aihetta käsitel-

lään käyttäjälähtöisesti. Eduskunnan kans-

lian hankintaohjeisto velvoittaa ja kannus-

taa ympäristöä säästäviin hankintaratkai-

suihin aina kun ne ovat mahdollisia ja lain-

mukaisia.

EDUSKUNNAN SÄHKÖT 

EIVÄT SAA SAMMUA

”Sähkön saannin varmuus on keskeinen 

kysymys. Eduskuntatalo on liitetty Hel-

singin Energian 10 kV:n rengasverkkoon, 

mutta sillä on täysin ulkoisesta verkosta 

riippumaton järjestelmänsä”, suunnittelu-

päällikkö Sauli Kinnunen Yhtyneet Insinöö-

rit Oy:stä sanoo. Kinnunen vastaa perus-

korjauksessa sähkösuunnittelusta.

”Koko talo on varavoimassa ja raken-

nusautomaatiojärjestelmä hallitsee kuormia 

niin, että niistä toissijaisia voidaan pudot-

taa pois, jotta kokonaisjärjestelmä toimii. 

Vaikka koko kylä olisi pimeänä, Eduskun-

nassa pitää olla sähköt”, Kinnunen sanoo.

Hän on paljon vartijana myös talon 

turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Eduskunnan turvallisuusjärjestelmiin liit-

tyviä asioita ei käsitellä julkisuudessa.

Eduskunnan käyttämä sähköenergia 

hankitaan valtion sähkön yhteishankinta-

na pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkö-

energian hankinnassa on huomioitu val-

tioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset 

velvoitteet energian tuotannosta uusiutu-

villa energialähteillä.

Eduskuntatalon sähkön kulutus on 

kasvanut 1980-luvun noin 3  000 mega-

wattitunnin vuosikulutuksesta noin 5  000 

megawattituntiin vuodessa. 

Merkittäviä muutoksia sähkönkulu-

tuksessa oli 1980-luvun puolivälin paikkeil-

la tehty ilmanvaihdon uusinta, joka lisäsi 

sähkönkulutusta noin 30 prosenttia. Toi-

nen merkittävä sähkön kulutusta lisännyt 

muutos oli vuonna 1988 käyttöön otet-

tu atk-järjestelmä ja siihen liittyvien kone-

salien jäähdytysjärjestelmien käyttöönot-

to. Niiden vaikutus oli noin viidenneksen 

lisäys. Sähköenergian säästötoimenpiteis-

tä merkittävin oli vuonna 1995 toteutettu 

valaisinkunnostus, jonka yhteydessä noin 

6  000 hehkulamppuvalaisinta muutettiin 

käyttämään pienoisloistelamppuja. Muu-

toksella saavutettiin viidenneksen säästö. 

Tämän jälkeen sähköenergian kulutus on 

vähitellen kasvanut lisääntyneen tietotek-

niikan ja esitystekniikan takia.

EDUSKUNNAN PORTAISTA 

UUSI ENERGIANKULUTTAJA

Eduskuntatalon remontissa syntyy myös 

uutta energiankulutusta, kun pääportaat 

puretaan ja rakennetaan uudelleen. Nii-

den alle rakennetaan uudistuksessa vesi-

lämmitys.

Sirén suunnitteli portaat aikanaan 

niin, että kiviportaiden alle tuli eriste-

kerrokseksi lyijylevy. Siren vahti portaita 

1950-luvun alkuun asti. Mutta kun hän 

ja hänen asiantuntijansa väistyivät raken-

nuksen huollosta, portaita ruvettiin suo-

laamaan, jolloin niiden alle syntyi sähkö-

pari. Portaat rupesivat elämään omaa elä-

määnsä ja valumaan pikkuhiljaa Manner-

heimintielle päin.

Uusittujen portaiden alle tulee kau-

kolämpöputkistot, ja niitä varten rakenne-

taan tarvittavat putkikanavat.

Hannu Peltonen maan alle louhituissa teknisissä tiloissa.
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MUSEOVIRASTOLLA KESKEINEN 

ROOLI PERUSKORJAUSPROJEKTISSA

”Museovirasto on ollut alusta alkaen mukana hankkeessa tii-

viisti ja arvioinut kaiken matkaa uudistusten sekä muutosten 

vaikutuksia suojeltuihin tiloihin ja rakennusosiin. Suunnittelus-

ta toteutukseen hanke on edennyt hyvässä yhteistyössä kaik-

kien osapuolten kesken”, yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen Mu-

seovirastosta kertoi.

”Tilaaja on mahdollistanut etukäteisen ja poikkeuksellisen 

huolellisen rakennusten historian, rakenteiden ja materiaalien 

tutkimisen, joka tukee myös säilyttämisen tavoitteita. Energia-

tehokkuuden parantamisen ohella on tietysti monia muitakin 

rakennuksiin kohdistuvia uudistustarpeita.”

”Rakennusten ominaispiirteiden säilymisen kannalta on 

ollut ja on edelleen keskeistä se, että esimerkiksi energiakysy-

myksissä kartoitetaan huolellisesti eri vaihtoehdot ja arvioidaan 

niiden vaikutuksia olemassa olevaan tilaan tai rakennusosiin. 

Parhaiden mahdollisten suunnitteluratkaisujen hakeminen ja 

löytäminen on Eduskuntatalon kaltaisessa kohteessa erittäin 

tärkeää. Hyvänä esimerkkinä on toteutus, jolla kasettipintais-

ten julkisivujen teknisiä ominaisuuksia parannettiin – ja alku-

peräiset kasetit asennettiin takaisin paikoilleen.” 

RISTO VALKEAPÄÄ
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Voimalaitoskattiloiden
markkinat muutosvaiheessa

tavaksi myös Euroopan ulkopuolelta Eu-

roopassa tukea nauttiviin laitoksiin. Onko 

tämä täysin kestävällä pohjalla on perus-

teltu kysymys, joka varmasti karsii projek-

tiaihioita.”

”Niin ikään liuskekaasun tulo mark-

kinoille vaikuttaa asioihin esimerkiksi si-

ten, että USA:ssa kotimainen kaasu syr-

jäyttää hiiltä. Sieltä myydään alennuksel-

la hiiltä Eurooppaan, missä hiilen käyttö li-

sääntyy nopeasti.” USA:ssa liuskekaasu on 

lyhyellä tähtäimellä vähentänyt myös bio-

massakattiloiden kysyntää, mutta alueel-

la on edelleen runsaasti biomassaa ja toi-

miva infrastruktuuri biomassalaitosten ra-

kentamiselle, mikäli CO2 neutraalia ener-

giantuotantoa halutaan edistää.

Uusiin Euroopan jätevoimalaitoksiin 

sen sijaan tarvitaan kattiloita ja kaasuttimia.

”Jätevoimapuolen investointeja edis-

tää Euroopan Unionin uusi jätedirektiivi, 

joka on tulossa voimaan vuonna 2016. Jä-

tevoimalaitoshankkeita on tällä hetkellä vi-

reillä jonkin verran Euroopan eri maissa.”

”Toisaalta, joissakin Euroopan mais-

sa on jo massapolttokapasiteettia yli oman 

tarpeen. Jätettä viedään maasta toiseen 

poltettavaksi.”

Joka tapauksessa Eurooppa on 

Mäen pään mukaan edelleen tärkeä kat-

tilateollisuuden markkina-alue.

”Tällä hetkellä Eurooppaa ei voida 

kylläkään luonnehtia kuumaksi markkina-

alueeksi, mutta kun talous elpyy ja ener-

giamarkkinat löytävät uuden suunnan, 

niin markkinoilla tarvitaan entistä ener-

giatehokkaampia laitoksia – ja niissä käy-

tetään haastavia ja mahdollisimman hiili-

dioksineutraleja polttoaineyhdistelmiä. Nii-

den myötä liiketoiminta varmasti vilkastuu, 

mutta nämä muutokset ottavat aikansa”, 

arvioi Mäenpää.

”Biomassakattilamarkkinoita on toki 

myös Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasias-

sa, joskin siellä polttoaineet paperi-ja sellu-

teollisuuden ulkopuolella ovat usein agro-

pohjaisia.”

PAREMPIA HYÖTYSUHTEITA 

JA UUSIA POLTTOPROSESSEJA

Uusiutuvia energioita hyödyntävissä katti-

loissa – jätevoimalaitosten kattilat mukaan 

luettuina – poltetaan yleisesti ottaen yhä 

enemmän entistä huonolaatuisempia polt-

toaineita. Tällainen kehitys tuo kattilateol-

lisuudelle uudenlaisia haasteita.

”Kattiloiden tuotekehitys ohjautuu 

siihen suuntaan, että pyritään parempiin 

hyötysuhteisiin. Myös laadultaan heikom-

paa polttoainetta olisi pystyttävä ajamaan 

kattiloissa hyvällä hyötysuhteella”, Mäen-

pää toteaa.

Tuotekehitystyössä selvitellään esi-

merkiksi uudenlaisten materiaalien käyt-

tömahdollisuuksia.

”Voimalaitoksissa käytetään myös 

uudentyyppisiä termisiä konversioproses-

seja. Biomassaa ja jätettä voidaan esimer-

kiksi kaasuttaa.”

Biomassasta saadaan myös tuotettua 

bioöljyä pyrolyysiprosessin avulla.

Puupolttoainetta voidaan myös läm-

pökäsitellä hapettomassa ympäristössä, 

jolloin muodostuu biohiiltä.

K attilateollisuuden painopistealuetta 

varsinkin Euroopassa ovat 2000-lu-

vulla olleet uusiutuvilla polttoaineilla toi-

mivat kattilat.

”Esimerkiksi Metso-konsernilla pää-

paino on paljolti ollut biomassalaitoksis-

sa sekä yhdistelmäpoltossa”, kertoo Met-

so-konsernin EMEA-alueen energialiiketoi-

minnan aluejohtaja Kai Mäenpää.

Hänen mukaansa maailma on mo-

nessa suhteessa muuttunut parin viime 

vuoden kuluessa dramaattisesti verrattu-

na esimerkiksi vuosiin 2000–2010.

”Eurooppa on pitkään ollut edellä-

kävijänä uusiutuvien energioiden alalla. 

Nyt kuitenkin Euroopan talousasiat ovat 

menneet huonoon suuntaan, ja uusiutu-

van energian tuotannossa tehdään maltil-

lisemmin investointeja biomassalaitoksiin. 

Esimerkiksi Espanjassa tukia uusiutuvalle 

energialle on leikattu radikaalisti talousti-

lanteen takia ja markkinat ovat lähes py-

sähdyksissä.”

Euroopan investointiympäristöstä on 

tullut muutenkin epäsuotuisa.

”Tuuli- ja aurinkovoiman voimakas 

rakentaminen viime vuosina on sekoitta-

nut sähkömarkkinoita, ja sähkön hinta on 

painunut alas. Ajoittain hinta on jopa ne-

gatiivinen.”

ODOTETTAVISSA LISÄÄ 

ENERGIATEHOKKUUTTA

Mäenpää muistuttaa, että viime aikoina 

on alettu kiinnittää entistä enemmän huo-

miota kestävyyskriteereihin. ”Puupohjaista 

biomassaa tuodaan ja suunnitellaan tuo-

Suomalainen kattilateollisuus on selkeästi alan kehityksen kärjessä. 

Nykyisin suuri osa voimalaitoskattiloiden kysynnästä painottuu kuitenkin 

vientimarkkinoille, muun muassa Aasiaan.

  Euroopan markkinoilla ongelmia tuovat heikko taloustilanne ja 

biomassan polton vähentyminen. Tuotekehitys kuitenkin jatkuu, sillä 

laadukkaita kattiloita tarvitaan jatkossakin.
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ovat jo kasvaneet varsin suuriksi. Asiakkaat 

tavoittelevat jopa jopa 10  000 kuiva-aine-

tonnin kattiloita”, Mäenpää mainitsee,

”Vielä noin 20 vuotta sitten 3  000 

tonnin soodakattiloita pidettiin isoina. Kat-

tiloiden kokoluokka ja rakennusaste kas-

vaa, koska haetaan suuruuden ekonomiaa. 

Jos sellutehdas myy ylijäämäsähköä ylei-

seen sähköverkkoon, hyötysuhteeltaan 

tehokkaat kattilat ovat tehtaan kannal-

ta mielenkiintoisia, koska niistä saadaan 

myyntiin enemmän sähköä.”

Soodakattiloiden päävientimarkkinat 

ovat tätä nykyä Etelä-Amerikassa: Brasi lias-

sa, Chilessä ja Uruguayssa.

”Myös Kaakkois-Aasiassa suunnitel-

laan ja rakennetaan uusia sellutehtaita, ja 

Kiinassa on raaka-ainetta muutamille teh-

taille. Venäjälläkin olisi raaka-ainepoten-

tiaalia, mutta siellä hankkeet toteutuvat hi-

taammalla aikataululla”, pohtii Mäenpää.

”Pohjoisella pallonpuoliskolla ei ole 

aikoihin tehty merkittäviä investointeja sel-

lutehtaisiin. On kuitenkin jo jonkin verran 

merkkejä siitä, että pohjoisen markkinat 

olisivat virkistymässä.”

”Vaikka painopaperin kysyntä on vä-

hentynyt, pakkauskartongin ja tissue-pa-

perin kysyntä kasvaa. Niiden tuotantoa var-

ten tarvitaan pitkäkuitusellua, mikä näkyy 

jo pohjoisen havusellun hinnan viimeaikai-

sessa noususuuntauksessa.”

SUOMALAISKATTILAT 

MAAILMAN HUIPPUA

Soodakattilat poikkeavat rakenteeltaan 

varsin paljon tavanomaisten voimalaitos-

ten kattiloista.

”Soodakattiloiden suunnittelus-

sa Suomi on maailman huippua”, sanoo 

Pöyry Finland Oy:n prosessi-insinööri Mar-

kus Nieminen.

”Nykyisin toimitettavat kattilat ovat 

syntyneet pitkäjänteisen tuotekehityksen 

tuloksena. Ensimmäiset soodakattilat oli-

vat amerikkalaisvalmisteisia ja ne toimitet-

tiin 1930-luvulla. Pohjoismaiset kattilaval-

mistajat alkoivat valmistaa vastaavia kat-

tiloita lisenssillä Suomessa ja Ruotsissa.” 

”Oman tuotekehityksen seurauksena 

suomalaiset ja ruotsalaiset kattilavalmista-

jat sitten ’jyräsivät’ muiden maiden sooda-

kattilanvalmistajat.”

”Tällaista esikäsittelyprosessia nimi-

tetään paahtamiseksi. Sen avulla puusta 

saadaan hiilimäistä ainetta, jonka energia-

tiheys on parempi kuin käsittelemättömän 

polttoaineen. Biohiilellä voidaan korvata 

pellettejä polttoaineena esimerkiksi isoissa 

hiilivoimaloissa”, selittää Mäenpää.

Uusi suuntaus biomassalaitoksissa 

on, että niillä on kyky hyödyntää moni-

muotoisia polttoaineita tehokkaasti myös 

pienemmässä kokoluokassa.

”On tullut niin sanottuja ’midmarket’-

laitoksia, jotka tuottavat lähienergiaa ko-

toperäisistä ja lähellä olevista polttoaineis-

ta mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Ne ovat ainakin niin sanotuissa halpamais-

sa haastavia kohteita länsimaisille kattila-

toimittajille – mutta eivät mitenkään mah-

dottomia”, Mäenpää sanoo.

SOODAKATTILOITA 

ETELÄ-AMERIKKAAN

Myös soodakattiloihin, joilla sellutehtaat 

tuottavat sähköä, kehitellään uusia ja en-

tistä tehokkaampia ratkaisuja.

”Tällä hetkellä soodakattiloiden koot 

Forssan voimalaitoksen biokattilaa ajanmukaistetaan. 

K
uva: Vapo / Teem

u Tervo
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Niemisen mukaan alan nykyisen tuo-

tekehityksen yhtenä tavoitteena on nos-

taa soodakattilan sähköenergiatehokkuut-

ta. Tämä tarkoittaa käytännössä kattilan 

käyttöpaineen ja -lämpötilan nostamista 

nykyisiä arvoja korkeammaksi, jotta sellu-

tehdas pystyisi tuottamaan yhä enemmän 

sähköä ekologisesti.

”Korkeampi paine ja lämpötila voi-

mistaa korroosiota, jota voidaan torjua 

entistä paremmilla materiaaleilla. Nykyi-

sin soodakattiloissa käytetään ruostumat-

tomalla teräksellä pinnoitettuja hiiliteräs-

putkia, niin sanottuja compound-putkia.” 

”Parempia materiaaleja tarvitaan ni-

menomaan kattilan lämpöpintojen kuu-

mimpiin osiin. Esimerkiksi tulistimissa käy-

tetään useita eri terässeoksia, jolloin tulis-

timien korroosiokestävyys ja hinta voidaan 

optimoida.”

MATERIAALITEKNIIKKAA 

KEHITETÄÄN JATKUVASTI

Suomen Soodakattilayhdistys ry – jon-

ka sihteeri Nieminen on – perustettiin 

1960-luvulla, kun useiden kattiloiden tu-

lipesän seinäputkissa havaittiin huomatta-

vaa syöpymistä.

”Kaikki soodakattiloita omistavat 

tehtaat osallistuivat tutkimukseen, jonka 

tuloksena syöpymisen todettiin johtuvan 

sulfidikorroosiosta. Yhteistoiminnan ta-

voitteena on siitä lähtien ollut lisätä lai-

tosten käytettävyyttä, turvallisuutta ja ta-

loudellisuutta.”

Takavuosina sattui myös joitakin va-

kavia kattilaräjähdyksiä.

”Soodakattilan päätehtävä on pro-

sessikemikaalien talteenotto ja vaarana 

on niin sanottu sulavesiräjähdys, jos tuli-

pesän pohjalla olevaan sulaan kekoon pää-

see vettä. Vesi voi tällöin höyrystyä niin no-

peasti, että seurauksena on tuhoisa paine-

aalto”, Nieminen selittää.

”Näin ollen veden pääsy kattilan tu-

lipesään pyritään estämään, ja tätäkin var-

ten tarvitaan tietoa eri materiaalien korroo-

sionkestävyydestä.”

Tulipesämateriaalien kestävyyden 

selvittämiseksi järjestettiin vuosina 2008–

2011 vaativa kenttätutkimus, jossa eri ma-

teriaaleja pidettiin soodakattilan tulipesäs-

K
uva: Vapo / Teem

u Tervo

Lähikuva Forssan voimalaitoksen kattilan pohjarakenteesta.

sä 2  000 tuntia. Tutkimushankkeeseen liit-

tyi toistakymmentä osaprojektia, joilla sel-

vitettiin soodakattilan sähköenergiatehok-

kuuden parannusmahdollisuuksia.

”Kenttätutkimuksella haluttiin sel-

vittää, kestävätkö nykyisin käytössä ole-

vat materiaalit tulevissa kattiloissa – vai pi-

tääkö siirtyä parempiin ”, perustelee Nie-

minen.

VIENTIMARKKINOILLA 

ENITEN KYSYNTÄÄ

Nykyisin käytössä olevilla tekniikoilla voi-

daan kasvattaa soodakattilan hyötysuh-

detta. 

”Kun mustalipeän kuiva-ainepitoi-

suutta nostetaan, saadaan myös enem-

män höyryä”, Nieminen kertoo.

”Lisäksi sähköntuotantoa voidaan li-

sätä käyttämällä vaikkapa ilman ja syöt-

töveden esilämmittimiä. Nuohoushöyry-

kin otettiin aiemmin kattilan tulistimesta, 

mutta nyt se otetaan turbiinista. Kun höy-

ry ehtii paisua turbiinissa, sähköä pystytään 

tuottamaan entistä enemmän.”

Pöyry toimii sellutehtaiden projektin-

johto-, laitossuunnittelu- ja projektinhal-

lintatehtävissä lähinnä vientimarkkinoilla. 

“Suomeen tuskin rakennetaan enää 

uusia sellutehtaita” Nieminen epäilee.

”Mutta olemassa olevia tehtaita uu-

distetaan ja modernisoidaan jatkuvasti. 

Viimeisin soodakattilaprojekti toteutet-

tiin Kuusankoskella vuosina 2006–2008, 

ja sekin oli korvausinvestointi: suuremmal-

la kattilalla korvattiin kaksi vanhaa sooda-

kattilaa. Soodakattiloiden  lisäksi projektis-

sa uusittiin koko kemikaalien talteenotto-

linja.

”Viime aikoina Pöyry on vastannut 

muun muassa Uruguayn Montes del Pla-

taan rakenteilla olevan sellutehtaan suun-

nittelusta.

”Nyttemmin uudet sellutehdaspro-

jektit keskittyvät eteläiselle pallonpuolis-

kolle. Pöyryllä on muun muassa Brasilias-

sa toimisto, joka vastaa suuremmalta osin 

Etelä-Amerikan projektien toteutuksesta.”

TURKISSA JA AASIASSA 

TARVITAAN KATTILOITA

Varatoimitusjohtaja Jaakko Riiali  Foster 

Wheeler Energia Oy:stä arvioi kattila-
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teol lisuuden markkinanäkymien jatkuvan 

haastavina.

”Markkinoilla on selvästi edelleen 

epävarmuutta. Monet projektit, joista on 

käyty neuvotteluja, näyttävät siirtyvän tu-

levaisuuteen.”

”On vaikea sanoa, kauanko epävar-

muuden aika kestää. Eri alueilla markki-

noihin vaikuttavat erilaiset tekijät: energia-

politiikka, polttoaineiden hinta ja ener gian 

hintakehitys.”

”Kasvavissa talouksissa Turkissa ja 

Aasiassa sen sijaan on tällä hetkellä voi-

makkaampaa kysyntää kattilalaitoksille.”

Foster Wheelerillä on Kiinassa tytär-

yhtiö, joka myös valmistaa voimalaitoskat-

tiloita.

”Markkinoimme kattiloita kuitenkin 

pääasiassa muihin Aasian maihin, kuten esi-

merkiksi Koreaan, Filippiineille ja Vietnamiin. 

Kiinan voimalaitoksille kattilat tulevat paljol-

ti paikallisilta yrityksiltä”, Riiali täsmentää.

”Kilpailu Aasiassa on kiristynyt, kos-

ka kiinalaiset kattilatehtaat tarjoavat ko-

konaistoimituksia aina rahoitusta myö-

ten. Toisaalta, monet asiakkaat ostavat 

mieluummin laadukkaampaa ja suoritus-

kykyisempää teknologiaa.”

CFB-KATTILOIDEN 

KOOT KASVAVAT

Foster Wheeler toimittaa tätä nykyä pää-

osin kiertopetikattiloita (CFB).

”Alun perin teollisuuskäyttöön kehi-

tetty tekniikka on kasvanut voimalaitos-

kokoluokkaan läpivirtausteknologian ja 

ylikriittisten höyrynarvojen myötä”, Riiali 

mainitsee.

Ensimmäinen tällainen kattila otet-

tiin käyttöön Puolassa vuonna 2009. Se 

on teholtaan 460 MW (megawattia) ja oli 

siihen aikaan maailman suurin.

”Sittemmin CFB-kattilat ovat kehit-

tyneet. Vuonna 2011 myimme esimerkik-

si Etelä-Koreaan neljä 550 MW:n kierto-

petikattilaa.”

Kattilatehot kasvavat koko ajan. 

 Foster Wheelerillä on jo konsepti 800 

MW:n CFB-kattilalle. 

”Pääpolttoaineena Aasiaan toimitet-

tavissa kattiloissa on hiili, mutta asiakkaan 

tarpeista riippuen niissä voidaan polttaa 

myös biomassaa.”

”Äskettäin toimitimme myös jäte-

polttoainetta käyttävän kattilan Etelä-Ko-

reaan. Monet asiakkaat haluavat kattiloi-

hin polttoainejoustavuutta”, toteaa Riiali.

”Euroopassa biomassan käyttöä polt-

toaineena tuetaan, mutta biomassahank-

keet esimerkiksi Britanniassa ovat eden-

neet hitaasti. Keski-Eurooppaan on jo ra-

kennettu paljon aurinko- ja tuulivoimaa, 

joten biomassakattiloiden kysyntä on vä-

hentynyt.”

Näillä näkymin Foster Wheeler ei ole 

lähdössä mukaan pienten kattiloiden toi-

mitusprojekteihin.

”Ne vaatisivat erilaista panostusta”, 

Riiali perustelee.

TEKNIIKKA PARANEE 

– PÄÄSTÖT PIENENEVÄT

Tuotekehityksessä Foster Wheelerillä on 

tätä nykyä Suomessa useita kymmeniä 

henkilöitä. Markkinoiden supistumisesta 

huolimatta yhtiöllä ei toistaiseksi ole ollut 

tarvetta kapasiteetin vähennyksiin.

”Yrityksen kansainvälisyys auttaa 

asiois sa”, sanoo Riiali.

”Tätä nykyä Aasia on kattilatoimitus-

ten vahvimpia markkina-alueita. Euroopan 

maissakin on erilaisia toimitusprojekteja vi-

reillä.”

”Tuotekehityksessä pyrimme ma-

teriaaliteknologian kehittymisen myötä 

korkeampiin lämpötiloihin ja painearvoi-

hin sekä entistä parempiin hyötysuhtei-

siin. Näillä keinoilla myös ympäristöpääs-

töt pienenevät.”

Tyypillisesti Foster Wheelerin toimit-

tamat kattilat eivät ole standardimallisia, 

vaan niiden kokoa ja polttoainevalikoimaa 

’räätälöidään’ tilanteen mukaan.

”Tiukkenevassa taloustilanteessa-

kin olemme pärjänneet kohtalaisen hy-

vin. Uusimmilla kattiloilla voimme kilpail-

la suuremmassa kokoluokassa perinteistä 

pölypolttotekniikkaa vastaan”, Riiali va-

kuuttaa. 

MERJA KIHL

ARI MONONEN

K
uva: Vapo

Lieksan lämpövoimalaitos Pohjois-Karjalassa käyttää polttoaineena biomassaa. 
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Biomass power

www.andritz.com

ANDRITZ Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki, Finland
Phone: +358 (0)9 450 5555
E-mail: powergeneration.ne@andritz.com

Green energy solutions from ANDRITZ. 
Using biomass fuels for power genera-
tion offers important environmental and 

variations in biomass materials and mois-
ture contents. ANDRITZ delivers complete 
solutions – from biomass receiving to fuel 

to ash handling to on-going service. BFB 
and CFB boilers from ANDRITZ are proven 
in installations around the world. Rebuild 

and service partner for forest products 

about sustainable, renewable solutions.
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R aumaster Oy on kehittänyt jätteen-

polttolaitoksille soveltuvan monipolt-

toaineen syöttöjärjestelmän, joka soveltuu 

myös kiertopetikattilan syöttöön. Laitteisto 

on huomattavasti kehittyneempi kuin ai-

kaisemmat markkinoilla olleet järjestelmät 

puhumattakaan arinakattilan jätteensyöt-

töjärjestelmistä.

Syöttöjärjestelmällä pystytään aja-

maan kotitalousjätteitä, teollisuusjätteitä 

sekä monentyyppisiä biopolttoaineita luo-

tettavasti suurella syötöntasaisuusasteella 

yhdellä laitteella.

”Perustana on ollut Raumasterin an-

nostelukuljetin, jollaisia on käytössä mm. 

Suomessa ja Aasiassa CFB-kattiloiden ja 

kaasuttimien syöttölaitteina”, Tapani Mä-

kilä Raumaster Oy:stä kertoi.

”Monipolttoaineen syöttöjärjestelmä 

perustuu gravimetriseen ja volumetriseen 

materiaalivirran säätöön ja järeässä raken-

teessa on otettu huomioon erilaisista polt-

toaineista johtuvat ominaisuudet.”

”Laite koostuu annostelutaskus-

ta automaattisina pinnansäätöineen, eri-

koislamelliketjupohjasta ja polttoainepat-

jan tasoituslaitteesta. Syöttöjärjestelmä on 

itse puhdistuva ja suunniteltu syöttämään 

myös epäpuhtauksia sisältävää jätepoltto-

ainetta, jota valitettavasti usein kuljetetaan 

polttoainesyöttöjärjestelmälle kentältä ole-

vilta puutteellisesti toimivilta käsittelyjär-

jestelmiltä.”

Raumaster on rakentanut järjestel-

män kehitystyötä varten Raumalle täyden 

mittakaavan koelaitoksen, jossa tätä edis-

tyksellistä tekniikkaa on testattu useita 

kuukausia erittäin positiivisin kokemuksin 

kaupalliseen käyttöön soveltuvaksi.

Ensimmäiset monipolttoaineiden 

syöttöjärjestelmät ovatkin jo valmistumas-

sa Aasiassa olevaan jätevoimalaan.

PROJEKTIEN JA 

ALIHANKINTAKETJUN 

HALLINTA KESKEINEN TEKIJÄ

Raumasterin tärkein toiminta-alue on 

energiateollisuus. Yritys suunnittelee ja val-

mistaa kiinteän polttoaineen käsittely- ja 

varastointijärjestelmiä. Merkittävä asiakas-

ryhmä on myös sellu- ja paperiteollisuus.

Yrityksen toiminnassa korostuu pro-

jektin- ja alihankintaketjun hallinta. IT on yri-

tyksessä pitkäjänteinen kehittämisen väline.

Tietojärjestelmille tuo haasteensa toi-

mintamallien monimuotoisuus. Toimitus-

ketjussa Raumaster on välillä suurten ener-

giateollisuuden järjestelmätoimittajien ali-

hankkija, välillä toimitaan suoraan loppu-

asiakkaan kanssa.

Yrityksen tietojärjestelmään ei voi 

optimoida vain yhtä tiettyä toimintata-

paa. Alihankintaketju on ollut Raumaste-

rin toiminnassa merkittävässä roolissa ja 

konsulttitoimistoja käytetään apuna koko 

toimitusprosessissa myynnistä asennuk-

seen ja käyttöönottoon.

Raumaster on järjestelmätoimittaja, 

joka tarjoaa asiakkailleen projekteja ja avai-

met käteen -toimituksia. Alihankinta on 

mukana kaikissa tuotannon vaiheissa. Yh-

tiö on toiminut 30 vuotta ja aivan ensim-

mäisiä toimitettuja laitteistoja on yhä käy-

tössä. Niistä on löydyttävä piirustukset ja 

on tiedettävä mitä on toimitettu.

Perusajatus on tiedon hallinnan kehit-

täminen ja selkiyttäminen. Tietoja ei ylläpi-

detä monessa paikassa, vaan kaikki liiketoi-

minnan tarvitsemat otsikkotiedot – projek-

tit, aktiviteetit, työt, osto ti lauk set, myyntiti-

laukset, nimikkeet ja yritykset keskitetään 

yhteen järjestelmään mistä ne lisätään do-

kumentinhallintaan automaattisesti.

Service-puolella on tärkeää myös his-

toriatiedon hallinta. Ylläpito- ja huoltosopi-

mukset lisääntyvät jatkuvasti, jolloin Rau-

masterilla on laaja vastuu dokumentaa-

tiosta ja historiatiedon hallinnasta. 

RISTO VALKEAPÄÄ

Raumasterilta monipolttoaineen
syöttöjärjestelmä jätevoimalaitoksiin
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Kokemuksella. Luotettavasti. 
www.kopar.fi

• Pohjatuhkan, lentotuhkan, kalkin ja hiekan käsittely

• Raaka- ja prosessivesien suodatus

Poltinosaamista käyttöösi
•  Polttoteknologiaa nestemäisille ja kaasumaisille 
 polttoaineille/teollisuuden sivuvirroille

•  Päästöjen hallinta IED:n ja PINO:n 
 vaatimusten mukaisesti

•  Pyrolyysiöljyn polttoratkaisut

Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab

Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

puh. 020 718 9300, fax 020 718 9301

www.atlascopco.fi

Atlas Copcon

dieselgeneraattorit

Atlas Copcon dieselgeneraattorit 

tuottavat sähköä missä tahansa. Ne ovat 

taloudellisia, ympäristöystävällisiä ja 

hiljaisia. Generaattoreita on saatavana 

kokoluokissa 12–1250 kVA.
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P ääpolttoaineena tulee olemaan jät-

teestä valmistettu kierrätyspolttoaine, 

mutta rinnakkaispolttokattilassa pystytään 

polttamaan myös biomassaa sekä näitä yh-

dessä joustavasti erilaisissa seossuhteissa. 

Uuden kattilan ja käyttöön otettavan kor-

kealaatuisen kierrätyspolttoaineen an sios-

ta Västeråsin voimalaitoksen fossiilisten 

hiilidioksidipäästöjen arvioidaan puolittu-

van alueella.

TYRANNOSAURUS VALMISTAA 

POLTTOAINETTA UUDELLA VOIMA-

LAITOKSELLA

Talvella 2012 solmitun sopimuksen mu-

kaan BMH toimittaa uudelle voima-

laitokselle koko kierrätyspolttoaineen 

valmistus- ja käsittelylaitoksen, johon si-

sältyvät jätteen vastaanotto, polttoaineen 

valmistuslinjat sekä polttoaineen varas-

tointi ja voimakattilalle vievät automaatti-

set syöttö- ja annostelulinjat. Polttoaineen 

valmistuslaitoksen yhteydessä on paalaus-

linja ja paalivarasto, johon mahtuu noin 

seitsemän laivalastillista paalattua jätettä.

Tyrannosaurus-laitos vastaanottaa  

erilliskerättyä kotitalousjätettä sekä 

kaupan ja teollisuuden jätettä yhteen-

sä 480  000 tonnia vuodessa, ja valmis-

ta polttoainetta tästä määrästä saadaan 

noin 400  000 tonnia. Kokonaisjätemää-

rästä noin 10–15 prosenttia saadaan tal-

teen materiaalikierrätykseen. Polttoaineen 

valmistusprosessi on kooltaan varsin mit-

tava. Se sijaitsee 130 metriä pitkässä ra-

kennuksessa, jonka korkeus on 32 metriä 

ja  leveys 70 metriä.

Polttoaineen valmistuslaitos luovu-

tettiin asiakkaalle joulukuussa 2013, ja 

 koekäyttö kattilalla alkaa helmikuussa 

2014. Jatkuvaan tuotantoon laitos siirtyy 

syksyllä 2014.

TYRANNOSAURUS® TIETOISKU

BMH:n kehittämä Tyrannosaurus-prosessi 

perustuu kaikenlaisen kiintojätteen mah-

dollisimman kokonaisvaltaiseen hyöty-

käyttöön. Murskauksen jälkeen materi-

aalivirrasta otetaan talteen materiaalikier-

rätykseen menevät jakeet sekä erotetaan 

 polttoon kelpaamattomat epäpuhtaudet. 

Prosessin lopputuote on standardoi-

tua SRF-kierrätyspolttoainetta, joka sisäl-

tää pääasiassa puhdasta ja kevyttä muo-

vi-, paperi-, pahvi- ja tekstiilisilppua. Sen 

polttoarvo on lähes hiilen luokkaa, mut-

ta poltettaessa tuottaa lähes viisi kertaa 

vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. 

Modulointiin perustuvien laiterat-

kaisujen ansiosta laitoskoko on helpos-

ti skaalattavissa muutamia kymmeniä  

tuhansia jätetonneja käsittelevistä pien-

laitoksista jopa miljoonia jätetonneja 

 vuodessa läpäiseviksi suurlaitoksiksi. 

Tyrannosaurus-laitos valmistuu Ruotsissa 
jalostamaan jätteestä polttoainetta

Kolmilinjainen kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos on valmis helmikuussa 2014 alkavaan koekäyttöön.

Mälarenergi AB:n uuden kattilalaitoksen rakennustyöt Västeråsissa ovat loppusuoralla. Ruotsin suurimmalle 

voimalaitokselle valmistuva kuudes kattila on lajissaan ainutlaatuinen, maailman suurin puhtaasti 

kierrätyspolttoainetta polttava voimakattila, joka tuottaa 50 MW sähköä ja 100 MW kaukolämpöä.



Energiatuotannon polttoaineissa on merkittäviä eroja. Siksi myös 
niitä käsittelevän teknologian täytyy olla paitsi ehdottoman laadu-
kasta ja luotettavaa myös nuo polttoaineiden erot huomioivaa ja 
niiden erityisominaisuudet hyödyntävää.

BMH:lla on alalta yli 60 vuoden kokemus ja jatkuva tuotekehi-
tyksemme takaa, että pystymme tarjoamaan turvallisimman ja 
ympäristöystävällisimmän ratkaisun joka lähtöön, polttoaineiden 
käsittelyjärjestelmät avaimet käteen -periaatteella.

KAIKKI POLTTOAINEET EIVÄT 
KULJE SAMOJA POLKUJA

IT JUST 
WORKS 
BETTER

BMH Technology Oy
P.O. Box 32 (Sinkokatu 11), FI-26101 Rauma, Finland
Phone +358 20 486 6800, Fax +358 20 486 6990
Email bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi 

The home of Tyrannosaurus

Receiving Preparation Storage Conveying Ash 
handling

Boiler
feeding
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F oster Wheeler Energia Oy Group toimit-

taa Kraftringenille Ruotsiin 35  MWe:n 

biomassaa polttavan kiertopetikattilalai-

toksen (CFB) uudelle Örtoftan sähkön ja 

kaukolämmön yhteistuotantolaitokselle. 

Uusi kattilaitos korvaa vanhoja fossiilisia 

polttoaineita käyttäviä laitoksia. Kattila on 

suunniteltu polttamaan biomassaa, purku-

puuta ja turvetta. Koekäyttövaihe on lop-

puvuodesta 2013 ja laitos otetaan kau-

palliseen käyttöön suunnitelmien mukaan 

vuoden 2014 keväällä.

EDISTYKSELLINEN KATTILAKONSEPTI

Örtoftaan toimitettava kattilalaitos perus-

tuu edistykselliseen, erityisesti biomasso-

jen polttoon suunniteltuun kattilakonsep-

tiin. Se mahdollistaa laajan polttoaineva-

likoiman, joka sisältää mm. 30  % purku-

puuta, tehokkaan hyödyntämisen ja alhai-

sen päästötason. Toimitus sisältää lämpö-

teholtaan 110 MW:n kattilalaitoksen apu-

laitteineen asennettuna ja koekäytettynä. 

Kiertopetikattilan höyryarvot ovat 43 kg/s, 

112 bar ja 540°C. Kattilassa on kestävyyt-

tä, luotettavuutta ja suorituskykyä etenkin 

biomassan poltossa lisääviä ominaisuuksia, 

kuten porrasarina ja IntrexTM-päätetulisti-

met. Foster Wheelerin kehittämät Intrex-

tulistimet soveltuvat erityisen hyvin kattiloi-

hin, joissa vaaditaan korkeat höyryn arvot 

ja poltetaan vaativia polttoaineita, joilla 

voi olla korroosioriskiä. Intrex-tulistimet 

sijaitsevat kattilan erottimen palautukses-

sa, poissa palamisvyöhykkeeltä. Kiertävä 

petimateriaali suojaa tulistimia korroosio-

ta aiheuttavilta alkali- ja klooriyhdisteiltä, 

joita voi syntyä biopolttoaineiden palamis-

tuotteina. “Foster Wheelerin CFB-teknolo-

gian polttoainejoustavuus tarjoaa tehok-

kaan ratkaisun voimantuotantoon biomas-

salla, sekä moninaisten uusiutuvien ja jäte-

polttoaineiden hyödyntämiseen energian 

tuotannossa”, sanoo Tomas Harju-Jeanty, 

Foster Wheeler Energia Oy Groupin toimi-

tusjohtaja. “CFB-teknologiamme mahdol-

listaa jätteen muuttamisen energiaksi es-

täen näin sen päätymisen kaatopaikalle.”

YMPÄRISTÖ, TURVALLISUUS JA 

LAATU TÄRKEITÄ PROJEKTISSA

Pitkän uran eri voimalaitosprojektien oh-

jaksissa tehnyt projektipäällikkö Esko Har-

tikainen kertoo kiirettä pitäneen. ”Tässä 

projektissa on tiukka aikataulu, aikaa on 

vain hitusen päälle kaksi vuotta. Olem-

me pysyneet kuitenkin hyvin siinä muka-

na. Työmaan miesvahvuus oli loppuvuo-

desta 2013 lähelle 200 ja laski noin kol-

meenkymmeneen vuoden vaihteessa. Voi-

malaitosalueella puhalteli paikoin navak-

ka talvituuli joka aiheutti viiveitä suurten 

kappaleiden nostoissa. Aikatauluviiveet on 

kuitenkin saatu kurottua umpeen projek-

tin edistyessä. Foster Wheelerin Realizing 

 Zero-ohjelman mukaisesti olemme kiinnit-

täneet erityisesti huomiota työturvallisuus-

asioihin ja siinä olemmekin onnistuneet hy-

vin. Korkea laatu on myös ollut tärkeänä 

tavoitteena”, Hartikainen kertoo.

“Olemme hyvin tyytyväisiä saades-

samme Foster Wheelerin kattilan voima-

laitokseemme,” sanoo Sylvia Michel, Kraft-

ringenin johtaja. “Foster Wheeler tunne-

taan kokeneena vähäpäästöisten ja tehok-

kaiden biomassakattiloiden toimittajana. 

Meistä on tärkeää olla mukana rakenta-

massa parempaa ympäristöä.” 

KALLE NUORTIMO

K
uva: Foster W

heeler

Örtoftan biovoimalaitos valmistuu 

kaupalliseen käyttöön keväällä 2014.Kraftringenin 
biovoimalaitos Ruotsissa 
käynnistyy keväällä 2014
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www.fwc.com

Tänään tehtävät voimalaitospäätökset vaikuttavat energiantuotannon 
taloudellisuuteen ja ympäristön hyvinvointiin vielä vuosikymmenien kuluttua. 
Me haluamme huolehtia luonnosta kehittämällä tehokkaita ja ympäristöä 
säästäviä energiaratkaisuja voimalaitos- ja teollisuuskattiloihin sekä niiden 
kunnossapitoon ja huoltoon. Yhtiön ydinosaamista on kiertopetiteknologia,
jossa olemme markkinajohtaja. Edistyksellisen teknologian ohella
menestyksemme nojaa vahvaan projektiosaamiseen ja osaavaan henkilöstöön. 

Tuoteet ja palvelut:
Kiertopeti- ja kuplapetikattilat • pölypolttokattilat • kaasuttimet • 
jätelämpökattilat • modernisoinnit • service-toiminnot • voimalaitoskäyttö •
kiertopetipesurit • letkusuodattimet

Edistyksellistä energiateknologiaa.
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Tutustu näytteilleasettajiin ja ohjelmaan:
www.finntec.fi | www.tooltec.fi | www.jointec.fi

Messukeskuksessa 6.–8.5.2014
Tervetuloa Pohjoismaiden johtavaan metalli- ja konepaja-alan 
tapahtumakokonaisuuteen Helsinkiin!

Metallia 
ja 

asennetta

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.
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Katse eteenpäin
TVO ODOTTAA OLKILUOTO 4:STA RAKENNUSPROJEKTIA, 
EI EDELTÄJÄNSÄ KALTAISTA SUUNNITTELUPROJEKTIA
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Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakentaminen on ollut tuskien taival, jota ei ihan heti haluaisi 

käydä uudestaan läpi. Viimeisimpänä käänteenä joulukuussa julkisuuteen tuli tieto, 

jonka mukaan laitostoimittaja Areva on lopettamassa alihankkijoiden ja joidenkin 

työntekijöidensä työsopimuksia. Areva kuitenkin kiistää olevansa luovuttamassa, vaan 

on todennut työmaan olevan nyt alasajovaiheessa, jolloin työntekijöitä ei tarvita yhtä 

paljon kuin rakentamisen ollessa kiivaimmillaan. Arevan tuoreimman arvion mukaan 

projektista 86 prosenttia on valmiina.

K
uvat: TV

O
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T VO:ssa uskotaan kuitenkin, että uudes-

sa Olkiluoto 4 -projektissa voidaan kes-

kittyä tekemiseen, eikä yhä uusien viiväs-

tymisten kirjaamiseen ja loputtomaan kä-

räjöimiseen oikeussaleissa. 

Miten tähän on tultu? Kun Eura joen 

Olkiluodon ydinvoimala-alueelle alettiin 

rakentaa kolmatta voimalaitosyksikköä 

vuonna 2005, oli vielä lupa ajatella posi-

tiivisesti: Arevan ja Siemensin muodosta-

man konsortion tuli kaivertaa TVO:n nimi 

historiankirjoihin. Olkiluoto 3 on maailman 

ensimmäinen EPR-tyyppinen voimala, jo-

ten ei ole ihme, että se heti joutui suuren-

nuslasin alle.

Kaupallisen sähköntuotannon oli tar-

koitus alkaa jo vuonna 2009, mutta toi-

sin kävi: jo 2007 arviota siirrettiin kesään 

2011. Laitostoimittajan edistymäraporttien 

perusteella TVO tiedotti helmikuussa va-

rautuvansa siihen, että kaupallinen säh-

köntuotannon aloittaminen voi siirtyä vuo-

teen 2016. Suomen Elfi Oy, suurten säh-

könostajayritysten edunvalvontajärjestö, 

on arvioinut viivästymisen hinnaksi poh-

joismaisille sähkönkäyttäjille noin kolme 

miljardia euroa (3 €/MWh).

TARINAN KONNA: SÄNTILLINEN 

SUOMALAINEN?

Arevan mukaan reaktorin rakentamista 

ovat hidastaneet laitostoimittajalle yllätyk-

senä tullut suomalainen tarkkuus ydinvoi-

ma-alalla niin tilaajan kuin viranomaisenkin 

toimesta. Areva on myös moittinut yliopti-

mistista rakennusaikataulua, joka harvoin 

pitää kutinsa pilottiprojekteissa.

TVO ja Areva-Siemens-konsortio 

ovat parhaillaan välimiesmenettelyssä, 

jonka viimeisin käänne on lokakuun lo-

pulta. Tuolloin Olkiluoto 3 -ydinvoimalai-

tosyksikköä kiinteähintaisella avaimet kä-

teen -sopimuksella rakentava AREVA-Sie-

mens -konsortio toimitti päivityksen laitos-

yksikön valmistumisen viivästymiseen ja sii-

tä aiheutuneisiin kustannuksiin. Päivitetty, 

vuoden 2011 kesäkuun loppuun ulottuva 

rahamääräinen vaatimus on kokonaisuu-

dessaan noin 2,6 miljardia euroa yhdes-

sä aiem man vaatimuksen kanssa. Sum-

ma sisältää muun muassa laitostoimitus-

sopimuksen viivästettyjä maksueriä noin 

70 miljoonaa euroa, sekä viivästyskorko-

ja noin 700 miljoonaa euroa ja saamatta 

jäänyttä voittoa noin 120 miljoonaa euroa.

TVO:ssa konsortion lukuja käydään 

nyt tarkkaan läpi ja myös oma vastine tul-

laan kuulemaan ennen pitkää. 

Joulukuussa tuli täyteen viisi vuotta 

siitä, kun kansainvälisen kauppakamarin 

(ICC) sääntöjen mukainen välimiesmenet-

tely alkoi. Laitostoimittajan aiempi raha-

määräinen vaatimus oli noin 1,9 miljardia 

euroa, kun taas TVO:n syyskuussa 2012 

välimiesmenettelyyn toimittaman kan-

teen rahamääräinen arvio TVO:n kustan-

nuksista ja menetyksistä oli noin 1,8 mil-

jardia euroa. 

Vaikka välimiesmenettely on jo kestä-

nyt kauan, se voi jatkua vielä useita vuosia.

AVAIMET KÄTEEN, KIITOS!

TVO:n kanta on selkeä: se on todennut lai-

tostoimittajan aiemmin toimittaman kan-

teen aiheettomaksi ja perusteettomaksi, 

koska yhtiöllä on kiinteähintainen avaimet 

käteen -sopimus. TVO:n mukaan laitostoi-

mittaja on sitoutunut toimittamaan sopi-

muksen mukaisen Suomen turvallisuus-

määräykset täyttävän ydinvoimalaitosyk-

sikön. TVO:n lakiasioista vastaava johtaja 

Risto Siilos toteaa ykskantaan, että laitos-
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Suomen johtava teollisuusakkujen maahantuoja Akkuvoima Oy on vaihtanut nimeä.

Uusi nimi on Celltech Oy
Celltech Oy on osa ruotsalaista Addtech AB konsernia. 

Addtech on ruotsalainen pörssiyritys, jonka liikevaihto on noin 580 M€. 
Konsernissa on työntekijöitä n. 1  500 ja n. 150 itsenäistä teknisen kaupan yritystä, joista 

teollisuusakkupuolella on reilu kymmenen yritystä kaikissa Pohjoismaissa.

Edustamme tunnettuja päämiehiä, kuten:
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toimitussopimuksen mukaan laitostoimit-

taja vastaa viiveestä ja sen kustannuksista. 

TVO:ssa kuitenkin uskotaan, että 

uusi ydinvoimaprojekti – Olkiluoto 4 – voisi 

välttää edeltäjänsä sudenkuopat. Tosiasia 

on edelleen, että suomalainen yhteiskun-

ta tarvitsee ilmasto- ja ympäristöystävällistä 

energiantuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. 

Uusi ydinvoima korvaa poistuvaa sähkön-

tuotantokapasiteettia ja turvaa osaltaan 

kotitalouksien, maatalouden, palveluiden 

sekä teollisen tuotannon sähkön saannin 

tuleviksi vuosikymmeniksi. 

TVO:n arvioiden mukaan sähköntar-

ve lisääntyy tulevaisuudessa asumisen ja 

palvelujen sähkönkäytön monipuolistues-

sa ja myös energiakäytön tehostaminen 

lisää sähkönkulutuksen osuutta. Ydinvoi-

man nähdään soveltuvan hyvin Suomen 

perusvoiman tuotantoon ja ydinvoima 

myös auttaa sähkön tuontiriippuvuuden 

vähentämisessä. 

Ilmastonmuutoksen vastaisessa tais-

telussa ydinvoimala on vihreä ritari, sillä 

ydinvoiman rakentaminen on vaikutuksil-

taan ja kustannuksiltaan tehokas tapa säh-

kön tuotannon hiilidioksidipäästöjen rajoit-

tamiseksi. TVO myös muistuttaa mielel-

lään, että Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyk-

sikkö tarjoaa himoittuja korkean teknolo-

gian työpaikkoja pitkälle tulevaisuuteen – 

maassa, jossa teollinen tuotanto on perin 

heikossa hapessa. Ydinvoimala nähdään 

osana kilpailukyvyn ylläpitämistä muuttu-

vassa maailmassa. 

TARJOUKSET SISÄÄN

Pyörät kuitenkin pyörivät hitaasti myös 

nelosreaktorin kohdalla. Tammikuussa 

2013 Olkiluoto 4 -hanke saavutti merkit-

tävän virstanpylvään, kun TVO sai tarjouk-

sia kaikilta kilpailussa mukana olleilta lai-

tostoimittajilta. 

TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tan-

hua ilmaisi tuolloin tyytyväisyytensä sii-

hen paneutumiseen, jolla laitostoimittajat 

olivat tehneet monenlaisia teknisiä selvi-

tyksiä varmistaakseen, että tarjotut laitok-

set täyttävät vaatimukset sekä turvallisuu-

den, rakennettavuuden että käytettävyy-

den osalta. Tästä voidaan päätellä, että tar-

jouksia pyydettäessä asetettiin tiukemmat 

raamit kuin OL3:n kohdalla – nyt on osut-

tava maaliin kerralla.

Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa to-

teaa, että OL4:sta on luvassa aivan erilai-

nen hanke kuin edeltäjästään.

”OL3 oli suunnitteluprojekti, mutta 

OL4 on rakennusprojekti”, Tuohimaa ki-

teyttää. 

 

150 HENGEN NEUVOTTELUSAVOTTA

TVO:n tammikuussa vastaanottamat tar-

joukset edustavat erilaisia laitostekniikoi-

ta ja toimituskokonaisuuksia, joiden ver-

tailu on erittäin vaativa harjoitus. Tämän 

vuoksi tarjousvertailulle on varattu reilus-

ti aikaa ja resursseja. Tarjousvertailun jäl-

keen käynnistyy sitten neuvotteluvaihe, jo-

hon osallistuu noin 150 henkeä. TVO on il-

moittanut, että laitostoimittajavalinta teh-

dään aikanaan ”teknistaloudellisen koko-

naistarkastelun” perusteella. 

  OL4-osaston johtaja Janne Mokka 

on todennut, että tarjousten vertailu on 

suururakka, jonka aikana tarkastetaan, 

että tarjousten tekniset ehdot täyttyvät. 

Samalla verrataan investointikustannuk-

sia eri toteutustapavaihtoehdoille ja arvioi-

daan tarjottujen vaihtoehtojen keskinäis-

tä kilpailukykyä. 

  TVO pyysi tarjouksia ydinvoima-

laitosyksiköstä, jonka sähköteho on noin 

1  450–1  750 MW. Rakentamislupahake-

mus jätetään valtioneuvostolle vuoden 

2015 puoliväliin mennessä. Laitosyksi-

kön rakentaminen voi alkaa investointi-

päätöksen ja rakentamisluvan saamisen 

jälkeen.  

SAMI J. ANTEROINEN
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Committed to moving our 
customers’ performance 
forward – every day

Discover more at 
www.valmet.com

Valmet Corporation is now an independent, listed company that was reborn through the demerger of the pulp, paper and power 
businesses from Metso Group in December 2013. We develop and supply competitive services and technologies for the pulp, paper 
and energy industries.

Valmet’s services cover everything from maintenance outsourcing to mill and plant improvements and spare parts. Our strong 
technology offering includes entire pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy 
production. Valmet and Metso will continue to work closely together to offer winning automation solutions.

Our 11,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers’ performance 
forward – every day.

Committed to moving our 
customers’ performance 
forward – every day
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Järjestäjät: Yhteistyössä:

EUROMAINTENANCE 2014 

– VERKOSTOIDU LAAJA-ALAISESTI!

REKISTERÖIDY
MUKAAN
NETISSÄ!

KONGRESSI
Elisa Numminen

Kunnossapitoyhdistys Promaint

Puh. 040 701 4185 

elisa.numminen@kunnossapito.fi

MESSUT
Jutta Kainua

Expomark Oy

Puh. 040 701 4184

jutta.kainua@expomark.fi

www.EuroMaintenance.org

EuroMaintenance-kongressi tarjoaa yli 100 monipuolista ja ajankohtaista puheenvuoroa 

kunnossapidon eri osa-alueilta. Teollisuuden asiantuntijat jakavat menestyskokemuksiaan 

ja kansainvälisten yliopistojen edustajat esittelevät koulutusohjelmiaan sekä uusimpia 

tutkimus- ja kehitys hankkeitaan. Tapahtumaa täydentää 6. maailmanlaajuinen kunnossapidon 

ja tuotanto-omaisuuden hallinnan kongressi – tämän hetken eniten käsitelty aihe 

kunnossapidossa!

Hyödynnä mahtava tammikuun tarjouksemme: 

Kaikki tammikuun loppuun mennessä reksiteröityneet saavat tabletti-tietokoneen!

Ainutlaatuinen tilaisuus kuulla kunnossapidon kansainvälisiä asiantuntijoita!

EuroMaintenance Expo toivottaa Sinut tervetulleeksi kunnossapitoalan kansainväliseen 

tapahtumaan! Messuilla kohtaat laitetoimittajia, palvelutarjoajia, yhteistyökumppaneita ja 

kollegoja – paras foorumi päivittää alan ajankohtainen tarjonta! 

Euroopassa kiertävä tapahtuma järjestetään nyt Suomessa,  samanaikaisesti neljän 

vahvan teollisuustapahtuman kanssa: FinnTec, ToolTec, JoinTec ja Pinta. Paikalla on 10 000 

teollisuuden ammattilaista -  Olethan mukana joukossa! Rekisteröidy kävijäksi ennakkoon 

netissä ja tutustu tapahtuman tarjontaan.

Messuilla tapaat kunnossapidon kansainväliset ammattilaiset! 

Partneri:

EuroMaintenance 2014
5.–8. toukokuuta, Messukeskus, Helsinki



Enertec on sitoutumaton, moniarvoinen, kaikki energiantuotantomuodot 
sisältävä energiateknologiajulkaisu.

Tilaajapalvelu

Arkisin klo 8–16 puh. 03 4246 5309 tai 

sähköpostilla tilaajapalvelu@kustantajapalvelut.fi

Enertec tavoittaa valtakunnallisesti energia-alan ammattilaiset yrityksissä, 
sähkö- ja lämpölaitoksissa ja teollisuudessa.

TILAA ENERTEC 
KESTOTILAUKSENA 
HINTAAN 29 €  / VUOSI
Hinta sisältää alv 10 %. Lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa. 
Tarkemmat tilaustiedot: www.enertec.fi/vuositilaus.html

Maamme suurin 
varavoimalaitos tekee 

sähkönjakelusta 
varmempaa

STUK:in pääjohtaja 
Tero Varjoranta 
korostaa pitkäjänteistä
ydinturvallisuusajattelua
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ENERGIAN AMMATTILAISILLE
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T yöt Olkiluoto 3:n työmaalla jatkuvat 

hyvällä sykkeellä – työmaan vahvuus 

tällä hetkellä on noin 3  200 henkilöä ja lai-

tosyksikön rakennustyöt ovat pääosin val-

miit, kertoo OL3-projektin vanhempi asian-

tuntija Käthe Sarparanta.

”Reaktorilaitoksella on tällä hetkellä 

asennustyöt ja koekäytöt menossa”, Sar-

paranta lisää.

Turbiinilaitoksella työt ovat edenneet 

käyttöönottovaiheeseen. Sarparanta vah-

vistaa, että turbiinilaitoksen mekaaniset 

asennukset ovat lähestulkoon valmiina. 

”Turbiinilaitoksen ensimmäisen vai-

heen koekäytöt ovat meneillään.”

OL3-työmaalla pusketaan kohti 
kiireistä talvea

MERIVESI JÄÄHDYTTÄÄ

Elokuussa laitosyksikön merivesipiirin jääh-

dytysvesitunnelit saatiin käyttökelpoisiksi. 

TVO:n työlupakonttorin päällikkö ja vuo-

sihuoltokoordinaattori Jarno Lallin mu-

kaan meriveden tulvitus sekä sisäänotto- 

että ulostulotunneleihin ja niiden jälkeisiin 

jäähdytysvesijärjestelmien rakenteisiin on-

nistui suunnitelmien mukaan.

Laitosyksikön käytön aikana jäähdy-

tysvesitunnelissa virtaa merivettä noin 53 

kuutiota sekunnissa. Jäähdytysvesitunneli 

on kooltaan massiivinen: esimerkiksi jääh-

dytysveden sisäänottotunnelin poikkipin-

ta-ala on 60 neliötä. 

Meriveden avulla jäähdytetään laitos-

yksikön turbiineilta tulevaa vesihöyryä, jol-

loin se lauhtuu takaisin vedeksi turbiinin 

lauhduttimissa. Lauhduttimissa hyödyn-

netty merivesi lämpenee noin 10 astetta 

laitosyksikön läpi kulkiessaan. Merivesi ja 

sähköntuotannossa käytettävä prosessivesi 

kulkevat omissa suljetuissa piireissään, ei-

vätkä ne sekoitu keskenään. 

Merivettä on tällä hetkellä molem-

missa tunneleissa sekä tulo- ja poisto-

puolen jäähdytysvesijärjestelmärakenteis-

sa odottamassa seuraavia laitosyksikön 

jäähdytysvesijärjestelmien käyttöönotto-

aktiviteetteja.

KYMMENEN VUOTTA TÄYNNÄ

Käthe Sarparannan mukaan tulevan tal-

ven aikana kiireitä tulee riittämään myös:

”Reaktorilaitospuolella putkisto- ja 

kaapeliasennukset jatkuvat, samoin koe-

käytöt ja turbiinipuolella jatkuvat edelleen 

käyttöönottokokeet.”

Töitä tehdään, mutta aikataulut ovat 

venyneet ja paukkuneet moneen ker-

taan. OL3-projekti täytti alkuvuodesta jo 

10 vuotta, sillä valtioneuvosto teki tam-

mikuussa 2002 uudesta ydinvoimalaitos-

yksiköstä myönteisen periaatepäätöksen. 

Eduskunnan vahvistus saatiin toukokuussa 

2002. Tarjouskilpailun ja TVO:n vastuulla 

olleiden maanrakennustöiden jälkeen Olki-

luoto 3 -työmaa luovutettiin laitostoimitta-

jalle, ja varsinaiset rakentamistyöt alkoivat 

vuoden 2005 keväällä. Alkuperäisen aika-

taulun mukaan ydinvoimalan olisi pitänyt 

olla käynnissä 2009. 

EI VALMISTU ENSI VUONNA  

– EIKÄ SEURAAVANA

Olkiluoto 3:n eli OL3:n rakentamisesta vas-

taa avaimet käteen -toimituksella Areva NP 

GmbH:n, Areva NP SAS:n ja Siemens AG:n 

muodostama ranskalais-saksalainen kon-

sortio. Areva vastaa hankkeessa reaktori-

laitoksesta ja Siemens turbiinilaitoksesta. 

Viimeisiin käänteisiin kuuluu, että 

Areva ilmoitti TVO:lle joulukuussa 2011 lai-

tosyksikön valmistuvan säännölliseen säh-

köntuotantoon elokuussa 2014. Arevalta 

saatujen tietojen perusteella TVO kuitenkin 

arvioi, että laitosyksikkö ei valmistu sään-

nölliseen sähköntuotantoon vuonna 2014. 

TVO:n kannan mukaan laitostoimittaja on 

vastuussa aikataulusta.

 ”Uutta vahvistusta ja analyysia val-

mistumispäivästä emme ole vielä saaneet. 

Odotamme vahvistusta uudesta valmistus-

päivämäärästä laitostoimittajalta”, Sarpa-

ranta summaa.

ERISTYSPUOLELLA HILJAISTA

Yksi projektin alihankkijoista on KAEFER 

Oy, joka aloitti eristystyöt Olkiluoto 3:n työ-

maalla tammikuussa 2012. Projektipäällik-

kö Sampsa Järveläinen kertoo, että paljon 

alkua pidemmälle ei urakassa ole päästy.

”Jatkuvasti tulee viivästyksiä meistä 

riippumattomista syistä”, Järveläinen ku-

vailee. Silloin kun töitä on päässyt teke-

mään, kaeferilaisia on ollut jättityömaalla 

15–20, mutta yli sataankin päästään, jah-

ka projektissa saadaan suurempaa vaih-

detta silmään.

KAEFERin kontolla on kaikkien kes-

keisten putkistojen eristäminen, lukuun 

ottamatta turbiinisalia. Urakkaan kuuluu 

mm. neljä höyrystintä putkistoineen.

“Päällystys toteutetaan kiiltävillä 

rosteripintaisilla kaseteilla, jotka sisältävät 

eristysvillan.”

Oma lukunsa urakassa on rakennus-

ten ja niiden sisällä olevien tuhansien huo-

neiden läpiviennit, joita on peräti 10  000 

kappaletta. Läpiviennit eristetään kiinni, ja 

tapauskohtaisesti mukaan tulee mahdolli-

sesti myös tulisuojaus.

”Sitten on vielä läpivientejä, joiden 

on kestettävä esimerkiksi vedenpainetta”, 

Järveläinen lisää. 

SAMI J. ANTEROINEN

K
uva: TV

O
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Uudet rajoitukset hidastavat
tuulivoiman lisärakentamista

Viime aikoina Suomessa on alettu suosia tuuli-

voimaa, mutta viranomaiset ovat asettaneet sen 

rakentamiselle monenlaisia uusia esteitä.

K
uvat: W

inW
ind

S uurille tuulivoimapuistoille on suunnit-

teluvaiheessa yleensä tehtävä laaja ym-

päristövaikutusten arviointi (YVA). Maan- ja 

rautateiden, lentokenttien sekä ilmavalvon-

tatutkien läheisyydessä tuulivoiman raken-

nushankkeilla on usein edessä melkoisia 

ongelmia.

Suomessa tuulivoimalaitokset tar-

vitsevat samat luvat kuin muutkin teolli-

set  rakennelmat. Yksittäisiä voimalaitoksia 

varten tarvitaan rakennus- tai toimenpi-

delupa.

Tuulivoimapuistojen rakentamista 

varten saatetaan edellyttää myös suunnit-

telutarveratkaisua tai ranta-alueilla poik-

keuslupaa.

”Tuulivoimarakentamisen ehtoja on 

viime aikoina kiristetty”, toteaa Suomen 

Tuulivoimayhdistys ry:n toiminnanjohtaja 

Anni Mikkonen.

Suomessa tiukennuksia tuulivoima-

laitosten rakennuslupien ehtoihin tuli voi-

maan kesäkuussa 2011. ”Nyt ehdot meillä 

ovat paljon tiukempia kuin muualla maa-

ilmassa. Taustalla on varmaankin se, että 

eri viranomaiset ovat havahtuneet siihen, 

että Suomeen on lähivuosina tulossa pal-

jon uusia tuulivoimalaitoksia. Niinpä eri ta-

hot ovat ryhtyneet arvioimaan tuulivoiman 

vaikutuksia oman toimialansa kannalta.”

Johdot 
pois säiden 
armoilta

Tekniikan tohtori 
Matti Supponen puhuu toimivien 
sähkönsiirtoyhteyksien puolesta

Energian  
internet tulee  

– oletko valmis?
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Venäläiset 
tulevat, 
oletko valmis?

PVO:n Lauri Virkkunen toivoisi selkeitä 
pelisääntöjä energiainvestoinneille

Sähköstä 
fiksumpaa ja 
vihreämpää
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Kunnossapidon ennakointi
parantaa toimintavarmuutta

Muun muassa PVO:n Kristiinankaupungin voimalaitoksen 

ennakoiva huolto perustuu valmiiksi laadittuun 

kunnossapitojärjestelmään.

K
uva: Pohjolan Voim

a

Voimalaitosten toiminnan ja energiantuotannon turvaaminen on tärkeää sekä energian tuottajille että kuluttajille. 

Laitosten määräaikaishuollot ovat tästä syystä välttämättömiä.

  Toisaalta, mahdollisiin toimintahäiriöihin on syytä varautua jo laitosta suunniteltaessa. Kriittiset osat laitok-

sessa voivat myös vaatia ennakoivia huoltotoimia.

E simerkiksi espoolainen AL Safety 

 Design Ltd. on laatinut vuodesta 1991 

alkaen riskianalyysejä eri tyyppisille voima-

laitoksille.

”Keskitymme käyttövarmuuteen ja 

riskeihin”, AL Safety Designin toimitus-

johtaja Antti Lyytikäinen tiivistää.

Hänen mukaansa on kätevintä, että 

voimalaitosten prosesseihin liittyviin riskite-

kijöihin varaudutaan hyvissä ajoin.

”Mahdollisia ongelmatekijöitä olisi 

analysoitava ja riskien hallintaa selvitettä-

vä jo laitosten suunnitteluvaiheessa. Kun 

suunnitelmat on lyöty lukkoon, muutos-

ten tekeminen on jo paljon kalliimpaa.”

LAITOKSILLE TOIVOTAAN 

PITEMPIÄ HUOLTOVÄLEJÄ

Lyytikäisen mukaan varsinkin kattilanval-

mistajat palkkaavat usein puolueettoman 

riskienhallintakonsultin mukaan suunnit-

teluprojektiin.

”Samalla käydään läpi myös voima-

laitoksen muihin osajärjestelmiin liittyviä 

riskejä.”

”Nykyisin materiaalit, mitoitukset ja 

tarkastukset ovat korkealuokkaisia. Jos 

kuitenkin järjestelmään tulee toiminta-

häiriö, prosessista voi vuotaa esimerkiksi 

korkeapainehöyryä tai vaarallisia palokaa-

suja. Sitten joudutaan pohtimaan, miten 

pitkän ajan kuluttua laitos voidaan käyn-

nistää uudelleen.”

Voimalaitoksilla pyritään mahdolli-

suuksien mukaan välttämään alasajoja ja 

tuotannonmenetyksiä.

”Toki laitoksilla voi sattua kaiken-

laista, vaikkapa kuljetinonnettomuuksia 

ja vuotoja. Niidenkin tutkiminen voi kes-

tää kauan ja johtaa jopa laitoksen alas-

ajoon”, Lyytikäinen toteaa.

Mikäli voimalaitos tuottaa myös proses-

sihöyryä, toimintakatkos voi johtaa tuotan-

non keskeytyksiin laitoksen ulkopuolellakin.

”Nykyään monilla laitoksilla haluttai-

siin siirtyä entistä pitempiin huoltoväleihin. 

Kesäajan huoltoseisokeista halutaan pääs-

tä eroon, jotta laitoksia ei tarvitsisi pysäyt-

tää niin usein”, sanoo Lyytikäinen.

”Jos laitoksen materiaalitekniikka ja 

diagnostiikka ovat hyvällä tasolla, vikoja on 

mahdollista ennakoida. Silloin huoltovä-

lien pidentäminen voisi olla mahdollista.”

ENTISTÄ KEHITTYNEEMPIÄ JA 

KAHDENNETTUJA JÄRJESTELMIÄ

Takavuosina varsinkin soodakattilat olivat 

riskialttiita, koska veden pääsy kattilaan 

saattoi aiheuttaa räjähdyksen.

”Nykyisin tällaisissakin kattiloissa 

suunnittelu- ja tarkastusmenetelmät ovat 

kehittyneet. Joitakin laitteiston osia voi-

daan huoltaa ilman että koko laitosta tar-

vitsisi ajaa alas. Asioihin voidaan varautua 

ennakoivalla kunnossapidolla ja diagnos-

tiikalla”, Lyytikäinen kertoo.
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”Laitosten omistajat yleensä ym-

märtävät, miten erilaisia järjestelmiä pitää 

huoltaa. Lisäksi osajärjestelmien valmista-

jat pyrkivät toimittamaan laitoksille sellaisia 

järjestelmiä, joiden huoltaminen on mah-

dollisimman helppoa.”

Toisinaan laitoksiin rakennetaan 

myös rinnakkaisia, toisistaan erillisiä jär-

jestelmiä. Tällä pyritään huoltoseisokkien 

vähentämiseen.

Parempi ennakkosuunnittelukin aut-

taa asioissa.

”Jos esimerkiksi joitakin tärkeitä 

laitteita on merkitty sijoitettavaksi sellai-

siin paikkoihin, joissa laitosalueella liikku-

va trukki voisi törmätä niihin, ne kannat-

taa siirtää muualle jo voimalaitoksen suun-

nitteluvaiheessa”, Lyytikäinen suosittaa.

”Tätä nykyä riskianalyysien apuna 

käytetään usein kolmiulotteisia CAD-mal-

leja. Silloin nähdään jo tietokoneen ruudul-

ta, mitä laitteita on tulossa mihinkin koh-

tiin. Se auttaa riskien tunnistamista ja myös 

huoltotöihin varautumista.”

RAM-ANALYYSI 

APUVÄLINEENÄ

Lyytikäinen pitää niin sanottua RAM-ana-

lyysiä hyvänä työkaluna ennakoivan huol-

lon ja entistä paremman toimintavarmuu-

den suunnitteluun (RAM =  Reliablility, 

Availability, Maintainability).

”RAM-analyysin avulla tutkitaan 

vaihtoehtoisia järjestelmärakenteita ja nii-

den vaikutusta laitosten käyttövarmuu-

teen.”

Mallin avulla voidaan esimerkiksi tut-

kia järjestelmän kriittisimpien osien epä-

luotettavuuden syitä. Näin voidaan päätel-

lä, onko komponenttien vikataajuus  liian 

suuri vai korjausaika liian pitkä.

Lopputuloksena voidaan esimerkik-

si siirtyä käyttämään luotettavampia kom-

ponentteja tai lyhentää huoltovälejä. Niin 

ikään voidaan laskea, olisiko järjestel mien 

kahdentaminen sittenkin liian kallis rat-

kaisu.

Analyysissä tarvittavaa vikadataa ke-

rätään joko tietopankeista tai suoraan lai-

tosten henkilöstöltä.

”Yleensä RAM-analyysillä on kuiten-

kin vaikea arvioida yhteisvikoja tai syste-

maattisia vikoja”, Lyytikäinen pohtii.

Myös huonolaatuinen polttoaine voi 

lisätä vikoja ja kunnossapitotarvetta.

”Jos käytetään vääränlaista poltto-

ainetta, laitteistoon voi tulla eroosiota ja 

korroosiota. Varsinkin korkeapaineput-

kien vaihtaminen käy kalliiksi”, varoittaa 

Lyytikäinen.

Huoltovarmuuskin on tärkeä kysy-

mys. Kun laitteisto vikaantuu, oikeanlais-

ten työkalujen – vaikkapa nosturien – on 

oltava nopeasti saatavilla.

”Laitteistot pitäisi ylipäätään suunni-

tella niin, että ne on helppo korjata, kun ne 

vikaantuvat”, Lyytikäinen esittää.

HUOLTOSEISOKKEJA 

YLEENSÄ VUOSITTAIN

PVO-Lämpövoiman Tahkoluodon ja Kris-

tiinankaupungin voimalaitoksilla määrä-

aikaishuollot tehdään keskimäärin kerran 

vuodessa, yleensä kevään ja syksyn välise-

nä aikana. Laitokset ajetaan tuolloin alas 

1–5 viikon ajaksi kunnossapitoa varten.

”Huoltoväli saattaa joskus olla puoli-

toista vuottakin. Se riippuu paljolti laitos-

ten ajomääristä”, toteaa PVO-Lämpövoi-

man käynnissäpitopäällikkö Henry Salo.

Väliaikoina laitoksilla pyritään teke-

mään mahdollisimman paljon ennakoivaa 

huoltoa.

”Jotta ylimääräisiltä seisokeilta välty-

tään, on kiinnitettävä huomiota oikeisiin 

laitevalintoihin, käytettävyyteen, huollet-

tavuuteen ja ennakoivaan kunnossapi-

toon – jo suunnittelu- ja hankintavaiheis-

ta lähtien.”

”On tärkeää, että laitteistot voidaan 

huoltaa helposti”, Salo korostaa.

Tyypillisesti ennakkohuollossa virite-

tään laitteita ja vaihdetaan mittauslaittei-

ta. Tarvittaessa myös vaihdetaan vikaantu-

massa olevia komponentteja.

”Usein esimerkiksi tuhka kuluttaa 

konventionaalisten voimalaitosten savu-

kaasupuhaltimia. Muitakin kulumia voi 

esiintyä. Myös kuljettimien kunnossapito 

voi joskus edellyttää yllättäviäkin huolto-

toimia.”

UUTENA ONGELMANA 

VARAOSIEN SAATAVUUS

Voimalaitosten ennakoiva huolto PVO-

Lämpövoiman laitoksilla pohjautuu yh-

tiön laatimaan kunnossapitojärjestelmään.

”Joskus joudutaan improvisoimaan, 

mutta suurimmaksi osaksi huollot tehdään 

järjestelmän mukaisesti”, Salo kertoo.

”Työturvallisuuden kannalta hanka-

limpia ovat ennalta arvaamattomat huol-

lot. Vikaantuneet osat on voitava erottaa 

prosessista, jotta niitä päästään huolta-

maan.”

Myös paineistettujen osien kunnos-

sapito on toisinaan haastavaa työtä. Huol-

lon jälkeen tarvitaan vielä lopputarkastus 

painelaiteturvallisuuden varmistamiseksi.

”Tiettyjen erikoisvaraosien saatavuus 

on viime aikoina tullut entistä epävarmem-

maksi. Osien toimitusajat valmistajalta lop-

pukäyttäjälle ovat joskus hyvin pitkiä”, ih-

mettelee Salo. 

MERJA KIHL

ARI MONONEN
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a rekisteröidy:

Näyttely avoinna:
keskiviikko 5.2.2014 klo 10-17
torstai         6.2.2014 klo 10-17
perjantai     7.7.2014 klo 10-16
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AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

B ioenergia ei ole Metsä Fibrelle uusi tuttavuus. Metsä Fibre 

tuottaa noin viidenneksen kaikesta Suomessa puuaineksesta 

tuotetusta sähköstä. ”Edullisen biomassan saatavuus tehtaan tar-

peisiin oli yksi tärkeä syy, miksi valitsimme kaasutusteknolo gian”, 

kertoo Metsä Fibren projektipäällikkö Pertti Lehtonen. ”Korvasim-

me fossiiliset polttoaineet vihreällä energialla erittäin edullisesta 

lähteestä. Se oli meille fiksu ratkaisu.”

RISKIT HALLINNASSA

Kaasutuslaitos korvaa kaiken meesauunin polttoaineekseen tar-

vitseman maakaasun (kapasiteetti 600 tonnia päivässä). Jorosen 

mukaan Joutseno on Suomen ensimmäinen laitos, joka on nor-

maalissa käytössä hiilidioksidineutraali. 

ANDRITZ toimitti 48 megawatin kaasutuslaitoksen, joka si-

sältää biomassan käsittelyn, kuivurin, kaasutuksen syöttöjärjestel-

män, Carbonan leijukerroskaasuttimen, tuhkankäsittelyn ja meesa-

uunin kaasupolttimen. ”Kyseessä oli kokonaistoimitus, johon kuu-

lui kaikki tarvittava laitoksen perustuksista alkaen”, kertoo Carbo-

nan toimitusjohtaja Kari Salo. Carbona on kaasutusteknolo giaan 

erikoistunut ANDRITZ-yhtiö.

”Meesauunin poltin on äärimmäisen tärkeä”, kertoo Leh-

monen. ”Biokaasu palaa eri tavalla ja sitä käsitellään enemmän 

kuin maakaasua. Poltin on suoriutunut tehtävästään mallikkaasti.”

Alussa suuri kysymys oli, kuinka biokaasun epäpuhtaudet vai-

kuttaisivat meesan laatuun tai koko kemikaalien talteenottokier-

toon. Lehmosen mukaan tämäkin riski on ollut hyvin hallinnassa. 

”Meesamme on nyt hieman eri väristä,” hän sanoo, ”mutta sen 

laatu on säilynyt entisellään. Epäpuhtaudet hoidamme avaamalla 

kiertoa hivenen, ja kaikki näyttää olevan tasapainossa.”

KAASUTUSLAITOS 

Joutsenossa käytetty biopolttoaine on sekoitus männyn, kuusen 

ja koivun kuorta. Sen kosteus on keskimäärin 50 % (enimmil-

lään 60 %). ANDRITZin biomassan syöttöjärjestelmä siirtää polt-

toainetta noin 22 tonnin tuntivauhtia. Tämä tarkoittaa yhteensä 

175  000 tonnia puunkuorta vuodessa.

Kuori kuivataan ANDRITZin hihnakuivurilla biomassan läm-

pöarvon lisäämiseksi. Kuivurin lämmönlähteitä ovat kuuma vesi 

(jätevesi tehtaan prosesseista) sekä tehtaasta saatava matalapai-

nehöyry. 

Carbonan kaasutin toimii noin 750–800 °C:n lämpötilas-

sa. Kiertoleijupedissä tapahtuva intensiivinen sekoittuminen so-

pii matalan lämpöarvon omaaville polttoaineille, joilla on erilaiset 

kos teus- ja tuhkamäärät. Typpi- ja rikkioksidien käsittely onnistuu 

helposti ilman palamisen jälkeisiä puhdistuslaitteita. 

KEHITÄ JA OPTIMOI 

Laitos aloitti toimintansa vuonna 2012, minkä jälkeen on tehty 

joitakin muutoksia hihnakuivurin kuorensyöttöön. Jorosen mu-

kaan tehtaan meesauunin polttoaine on saatu pääosin kaasutus-

laitoksesta viimeiset 6–7 kuukautta.

Muutokset kuivurin kuorensyöttöön ja biomassan palako-

koon ovat parantaneet laitoksen toimintaa. Nyt suurin haaste on 

jätelämmön parempi hyödyntäminen kuivurissa. 

Lehmonen huomauttaa, että projektin tekniset tavoitteet 

on paljolti saavutettu. ”Ympäristönsuojelun tasolla vähennämme 

hiilidioksidipäästöjä noin 200 tonnilla päivässä eli 72  000 tonnilla 

vuodessa”, Lehmonen kertoo. ”Lisäksi investointi maksaa itsensä 

takaisin hyvin lyhyessä ajassa.” 

Lisätietoja: www.andritz.com

Kaasutusteknologialla 
eroon fossiilisista 
polttoaineista

Kaasutinlaitos, taustalla meesauuni. Ylhäällä oleva ketjukuljetin vie 

kuivan biomassan kaasuttimeen.

Metsä Fibren Joutsenon tehdas on ottanut viimeisen 

askeleen matkallaan eroon fossiilisista polttoaineista. 

”Selvitämme mahdollisuutta tehdä kaikista tehtaistam-

me hiilidioksidineutraaleja”, kertoo Joutsenon tehtaan 

johtaja Risto Joronen. ”Joutsenon tehdas oli hyvä 

paikka käynnistää ensimmäinen hanke.”
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V uonna 1986 perustettu Laitex Oy on kokenut materiaalinkä-

sittelylaitteiden toimittaja. Päätoimialamme ovat energia, puu 

ja paperi, kaivosteollisuus, kemia ja ympäristöteknologia. Olem-

me teknologiatalo, joka tarjoaa laadukkaat ratkaisut yksittäisistä 

laitetoimituksista suuriin projektikokonaisuuksiin, mukaan lukien 

huolto- ja elinkaaripalvelut.

Noin vuosi sitten Laitexilla tapahtui muutos jolloin yhtiön pit-

käaikainen yrittäjä Kari Kurronen siirtyi hallituksen puheenjohta-

jaksi samalla kun uusi ulkopuolisista alan osaajista koostuva hal-

litus muodostettiin. ”Viime vuoden aikana olemme tehneet mer-

kittäviä muutoksia yhtiön toimintafilosofiassa. Tulokset näkyvät jo 

toimitusvarmuuden, kannattavuuden ja projektiosaamisen para-

nemisena. Olemme nyt valmiit vastaanottamaan haasteen isom-

mista projektikokonaisuuksissa globaalien asiakkaidemme kans-

sa”, sanoo toimitusjohtaja Kari Vanhalakka.  

Projektikumppani materiaalinkäsittelyssä

Aalborg Energie Technik A/S:n projektipäällikkö Poul Dige Johansen 

ja Laitex Oy:n myyntijohtaja Jani Tuukkanen tarkastamassa asiakkaalle 

toimitettavaa kolakuljetinta.

VOIMATEOLLISUUS

Laitexilla on laaja osaaminen kuljettimista, jotka toimivat kiinteää 

polttoainetta käyttävissä kattilalaitoksissa. Olemme mukana ra-

kentamassa ratkaisuja erikokoisiin voimalaitoksiin, aina satojen 

megawattien kokoluokkaan asti.

Toimitamme kuljetinjärjestelmiä voimalaitosten vastaanotto-

asemille. Ratkaisumme sisältävät polttoaineen seulonnan ja tarvit-

taessa murskauksen. Toimitamme myös laitosten sisällä toimivia 

kuljettimia, esimerkiksi polttoaineen syöttöön ja hiekan- tai tuh-

kankäsittelyyn. Osaamme tehdä kuljetinlaitteet myös lentotuhkal-

le ja suodattimien pölylle.

Osaamisemme on kasvanut vuosien aikana tehdyissä projek-

teissa. Asiakkaitamme ovat muun muassa Alstom, Andritz, Foster 

Wheeler, Metso Oyj, Aalborg Energie Technik A/S, Leroux & Lodz 

Technologies SA, Adven Oy ja Filter AS. 

Lisätietoja: www.laitex.fi

”We are your preferred supplier!”
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AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

Ä lykkään kodin käsitteestä on tulossa entistäkin suositum-

pi ja etenkin käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään huomio-

ta. Bang & Olufsen on yksi korkealuokkaisten ääni- ja videolait-

teiden markkinajohtajista. Beckhoff tunnetaan erityisesti laaduk-

kaista ja joustavista rakennusautomaatioratkaisuista, jotka poh-

jautuvat PC-pohjaiseen automaatioon. 

TwinCAT Bang & Olufsen Server toimii ohjelmistoliityntä-

nä Beckhoffin automaatiojärjestelmän ja Bang & Olufsenin tuot-

teiden välillä. 

Bang & Olufsenin laitteiden verkottamista varten tarvitaan 

Bang & Olufsen Master link gateway, johon myös Beckhoff-oh-

jaus liitetään käyttäen Ethernettiä.

Master link gatewayhin ohjelmoidaan toimintoja, joita voi-

daan kutsua rakennusautomaatiojärjestelmästä ja päinvastoin. Täl-

laisia toimintoja voi olla esimerkiksi, keskitetty laitteiden käynnis-

täminen/sammutus ja siihen liittyvät rakennusautomaation toi-

minnot.

Tällaisella kaksisuuntaisella tiedonsiirrolla voidaan yhdistää 

automaation sekä AV-laitteita koskevia toimintoja. Näin voidaan 

esimerkiksi himmentää olohuoneen valot sekä kytkeä TV pääl-

le yhdellä napin painalluksella. Tämä onnistuu esimerkiksi Beo6-

kaukosäätimellä, älypuhelimella tai Beckhfoff-kosketusnäytöllä.

Beckhoff rakennusautomaatiotuotteisiin ja -ratkaisuihin voit tu-

tustua mm. seuraavilla messuilla:

 

SähköTeleValoAV, Jyväskylä 5.–7.2.2014, osasto: D111

Asuntomessut, Jyväskylä 11.7.–10.8.2014, tuotetalo

FinnBUILD, Helsinki, 1.–3.10.2014

 

tai ottamalla yhteyttä myyntiimme. 

 

Lisätietoja: www.beckhoff.fi, info@beckhoff.fi

Beckhoff TwinCAT Bang & Olufsen Server -liityntä AV-järjestelmää varten 

Korkealaatuisen viihde-elektroniikan ja 
rakennusautomaation integraatio

TwinCAT Bang & Olufsen Serverin avulla voidaan rakennusautomaation ja viihde-elektroniikan ohjaukset liittää toisiinsa.

TwinCAT Bang & Olufsen Server on Beckhoffin ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa  

Bang & Olufsenin AV-laitteiden ja Beckhoffin ohjausjärjestelmän välisen tiedonsiirron. Näin ollen

esimerkiksi televisiota sekä valaistusta voidaan ohjata samalla kaukosäätimellä.



enertec 1 / 2014    51  

”U usiutuvien energialähteiden lisääntyminen sähköverkko-

jen virransyötössä ja ladattavien koneiden kuten sähkö-

autojen lisääntyminen asettaa niin sähköverkolle kuin akkutek-

niikalle uudet haasteet. 

Suuret energiamäärät, erittäin reaktiiviset aineet, kuten  litium 

ja usein suuret purkaus- sekä varausvirrat asettavat akustoille aivan 

uusia vaatimuksia, joita ei aiemmin lyijy- ja NiCd akuissa ole tar-

vinnut ottaa huomioon”, myyntipäällikkö Timo Kanerva  Celltech 

Oy:stä sanoo.    

Kanerva toteaa, että litiumakkuteknologia mahdollistaa ak-

kujen käytön aivan uusissa kohteissa ja uudella tavalla.

”Litiumakut vaativat aina kennojen ja koko järjestelmää 

suojaavan ja ohjaavan akkujen valvontajärjestelmän Battery 

 Management System´in (BMS).” 

Smart Grid sovelluksien käyttö kasvaa ja nopeasti ener giaa 

luovuttavat suuret, usean MW luokan akustot tulevat osaksi säh-

köverkkoa. Suurten akkujen käyttö energiakonteissa mahdollis-

taa energian talteenoton ja energiankäytön kulutuksen mukaan. 

Päämiestemme tuella, olemme tällä alueella vahva yhteistyökump-

pani”, hän toteaa.  

”Akkuvalikoimamme kattaa akut alle ampeeritunnista jopa 

MWh luokan akustoihin. Edustamme useita akkuteknologioita, 

mikä antaa mahdollisuuden tarjota teknisesti ja kaupallisesti oikea 

tuote vaadittuun kohteeseen. Yksi mielenkiintoisimmista uusista 

akkuteknologioista on Fiamm Sonick Nickel – Sodium akku. Lisä-

tietoja uusista akkuteknologioista Celltech Oy. Toimitusvarmuu-

den takaa laaja kumppanuusverkosto ja kehittynyt logistiikka.”  

Lisätietoja: www.akkuvoima.fi

Celltech Oy vastaa Smart Grid´in haasteisiin

T ämä Berezovskajan voimala sijaitsee Sharypovassa  Krasdonarin 

piirissä keskisen Siperian eteläosassa. Sen omistaja on saksa-

lainen energiayhtiö E.ON. Laitteet toimitetaan huhtikuun loppuun 

mennessä. Ne valmistetaan pääosin Koparin tehtaalla Lehtimäel-

lä Etelä-Pohjanmaalla.

Toimitus sisältää erilaisia lento- ja pohjatuhkan käsittelyyn 

ja siirtoon käytettäviä laitteita, mm. painekuljettimia, sulkusyötti-

miä, paineilmatoimisia läppäpellejä, ilmarännejä, letkusuodattimia,  

20 kuutiometrin suuruisen välisäiliön, ohjausjärjestelmän ja säh-

kökeskuksen sekä laitteiden vaatiman instrumentoinnin. Laitok-

sessa muodostuu tuhkaa kaikkiaan 55 tonnia tunnissa.

Koparin toimitus liittyy E.ON:n aloittamaan perusparannus-

projektiin laitoksen saamiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia. 

Nyt solmittu kauppa on projektin ensimmäinen vaihe, jolla voi-

malan tuotanto nostetaan 1  600  MW:sta 2  400  MW:iin.  Kopar 

vastaa myös asennusvalvonnasta ja käyttöönotosta tarvittavine 

koulutuksineen.

Kopar on parin viime vuoden aikana investoinut Venäjän 

markkinoille tuntuvasti. Maassa on lukemattomia voimalaitok-

sia, jotka tarvitsevat välttämättä uutta teknologiaa moniin järjes-

telmiinsä. Berezovskajaan myydyt laitteet ovat Koparin ensimmäi-

nen suurkauppa Venäjälle, jonne odotetaan saatavan lisää kaup-

poja vastaisuudessakin. 

Lisätietoja: www.kopar.fi 

Miljoonasopimus 
Koparille Venäjältä

Savukaasusuodattimen lentotuhkan painekuljettimia Bulgariassa.

Parkanolainen konepajayhtiö Kopar Oy 

on solminut reippaasti yli miljoonan euron 

sopimuksen tuhkankäsittelylaitteiden 

toimittamiseksi venäläiseen hiilivoimalaitokseen.
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”O lemme tehneet hyvää yhteistyötä Maastolinja Oy:n kans-

sa jo jonkin aikaa, joten meillä on vahva luottamus asian-

tuntijoiden osaamiseen. Yrityskaupan myötä palvelumme katta-

vat nyt kaikki sähkönjakeluketjun tarvitsemat suunnittelu-, projek-

tointi- ja kunnossapitotarpeet sähkötuotannosta loppukäyttäjälle 

asti. Odotan innolla tiiviimpää yhteistyötä osaavan tiimin kanssa”, 

kertoo Kari Kallio, TSS GROUPin toimitusjohtaja. 

VUOSIKYMMENTEN KOKEMUS SÄHKÖVERKOISTA

Maastolinjan kaikki 20 työntekijää siirtyvät TSS GROUPin palve-

lukseen vanhoina työntekijöinä. 

”Meillä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus Suomen 

sähköverkoista. Koulussa ei tätä työtä täysin opi, joten olemme 

vuosien varrella kouluttaneet hyviä osaajia liiketoimintaan ja koko-

naisuuteen. Meillä on hyvä ja motivoitunut tiimi tarkastajia ja suun-

nittelijoita”, sanoo Maastolinjan toimitusjohtaja Tapio Saloranta. 

”Tiimiimme kuuluu suunnittelijoita, jotka tekevät projekti-

suunnittelun sisältäen mm. sähköverkon mitoituksen suunnitte-

lun, reittisuunnittelun, lupien hankkimisen ja verkon rakenteiden 

määrittelyn. Projekteissamme tärkein tavoite on varmistaa laadu-

kas sähköntoimitus sähköasiakkaille.” 

Maastolinjan osaamiseen kuuluu myös valmiin sähköverkon 

kunnossapitotarkastukset. 

”Kokeneet kunnossapitotarkastajamme tarkastavat sähkö-

verkon kaikkien komponenttien kuntoa sekä raivauksia. Viran-

omaiset ovat kiristäneet vaatimuksia katkoaikojen suhteen ja säh-

kön laatuvaatimukset ovat kasvaneet, joten laadukkaille tarkas-

tuksille on kysyntää”, Saloranta kertoo.

LAAJENTUMISTA PAIKALLISTOIMISTOJEN AVULLA 

Sähköverkkojen uudistamistarve lisää Salorannan mukaan mah-

dollisuuksia laajentua. 

”Suomen sähköverkko on vanhimmilta osiltaan rakennettu 

50-luvulla, joten puupylväät maastossa lähestyvät elinkaarensa 

loppua. Osa kytkinasemista on samalta aikakaudelta. Erityisesti 

taajamien sähköverkon kaapelointi nopeuttaa kuluttajien pääsyä 

häiriöttömän jakelun piiriin, mikä puolestaan vaatii nopeaa ja te-

hokasta suunnittelutyötä.” 

”Paikallisuus on sähköverkon projekteissa ehdottoman tär-

keää erityisesti kunnossapidossa sekä neuvotellessa yksityisten 

maanomistajien kanssa. TSS GROUPin pääomistaja ALTE Oy:n pai-

kalliset toimistot ovat meille hyvä apu kasvuun. Voimme palvel-

la laajemmalla alueella ja rekrytoida eri toimistoihin ympäri Suo-

men.”   

Lisätietoja: www.alte.fi

Maastolinja vahvistaa TSS GROUPin 
suunnittelua läpi linjan
TSS GROUP OY osti Maastolinja Oy:n liike toiminnan ja laajentaa vahvasti toimintaansa 

sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun. Maastolinja on Suomen johtava verkosto- ja 

maastosuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto. 
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P äämääränä on kerätä jatkossa yhteistyössä toimijatahojen 

kanssa valtakunnallinen tieto yhdeksi keskitetyksi kokonai-

suudeksi. Johtotieto Oy toimii promoottorina valtakunnallisessa 

hankkeessa.

”Yhteisnäyttötoiminta on jo osoittautunut tehokkaaksi ta-

vaksi säästää aikaa ja rahaa kaapelinäyttöjen osalta. Yhteisnäy-

tössä kaivajien ei tarvitse odottaa useiden eri toimijoiden kaape-

linäyttäjiä samaan kaivukohteeseen, vaan esimerkiksi Turun seu-

dun pilotissa mukana olevien johdonomistajien kaapelireitit sel-

viävät yhdellä näyttökerralla”, Johtotieto Oy:n toimitusjohtaja Pet-

ri Nuutinen kertoi.

”Jos olet johdonomistajana kiinnostunut yhteisnäyttötoi-

minnasta ja olet halukas jakamaan näyttöjen kustannuksia mui-

den johdonomistajien kanssa, kannattaa olla yhteydessä Johto-

tietoon” sanoi Nuutinen.

”Tämä on win win win toimintaa niin johdon omistajien, ra-

kentajien ja kaivajien kannalta. Kun yksi kerää kaapelinäyttöjen 

kokonaisuuden, päästään entistä parempaan läpinäkyvyyteen, ja 

toiminta on kaikkien osapuolten kannalta moninkertaisesti no-

peampaa ja kustannustehokkaampaa”, Nuutinen totesi.

Hän kannustaa johdonomistajia miettimään, kuinka paljon 

sijaintiselvityskustannuksista menee kaapelinäyttöihin vuosittain. 

”Näyttöjen kustannuksia voidaan pienentää tuntuvasti toiminto-

ja järkiperäistämällä ja läpimenoaikoja lyhentämällä”.

Yhteisnäyttöjen pilottiprojekti on yksi askelmerkki kohti yh-

destä paikasta saatavaa kokonaissijaintipalvelua. Johtotiedon tar-

joama palvelu tukee liikenne- ja viestintäministeriön tekemää eh-

dotusta toimintamallien kehittämisestä kohti keskitettyä tietopal-

velua.

TIETO ENNALTAEHKÄISEE INFRAN  

VAURIOITUMISTA

”Toiminnallamme ennaltaehkäisemme yhteiskunnan elintärkei-

den toimintojen infrastruktuurin vaurioitumista. Suomen merkit-

tävimmät johdonomistajat hyödyntävät jo osaamistamme”, Nuu-

tinen kertoi.

Johtotieto käsittelee vuosittain kymmeniä tuhansia kontak-

teja, joissa maanrakennusyritykset, kunnat,  yksittäiset kaivajat, 

suunnittelijat ja viranomaiset tiedustelevat johtojen sijaintitietoja.

Johtotieto Oy kuuluu Suomen Erillisverkot -konserniin.

”Palvelumme kehittyvät nopeassa tahdissa. Elokuussa 2013 

lisäsimme palveluumme nettiselainpohjaisen Johtotietopankin, 

jonka kautta asiakkaamme voi tehdä tietoturvallisesti johtojen si-

jaintiselvityksen paikasta riippumatta vuorokauden ympäri viikon 

jokaisena päivänä”, Nuutinen sanoi. 

Lisätietoja: www.johtotieto.fi

Johtotieto Oy toteuttaa yhteisnäyttöpilotin
teleoperaattorien kanssa Turun seudulla
Johtotieto Oy toteuttaa kaapelitiedon kokoavan yhteisnäyttöpilotin Turun, Raision ja Kaarinan 

alueella. Elokuussa 2013 käynnistyneessä projektissa ovat mukana myös Suomen suurimmat 

telepuolen johdonomistajat Sonera, Elisa ja DNA. 
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E coreAction on tuote, joka on suunniteltu edistämään ener-

giatehokkuutta. Tuote on suunniteltu osaksi energiayhtiöiden 

muuta verkkopalvelua ja tarjoaakin energiayhtiön asiakaspalve-

luun nykyaikaisen ja helppokäyttöisen ohjelmiston energiankulu-

tuksen seurantaan, suunnitteluun ja ennakointiin. Tuotteen avul-

la kuluttaja saa tietoa omasta energiakulutuksestaan juuri silloin 

ja sillä tarkkuudella, kun hän itse haluaa. 

Siinä missä EcoreAction tehostaa energiayhtiön asiakaspalve-

lua, se myös parantaa kuluttajan mahdollisuuksia vaikuttaa ener-

giankäytön aiheuttamiin kustannuksiin. Seurattavia energiamuo-

toja voivat olla sähkö, kaukolämpö, kaukojäähdytys, vesi ja kaa-

su. Etäluettavien energiamittareiden tuottama tuntipohjainen ku-

lutustieto antaa EcoreActionin kautta kuluttajalle ainoan todelli-

sen tavan tarkastella omaa kulutustaan ja mitata kulutustapojen-

sa muutosten vaikutusta.

EcoreAction tuote on energiankäyttäjien saatavilla esimerkiksi 

Fortum Valpas-palveluna, Savon Voiman PriWatti-palveluna, Helsin-

gin Energian Sävel+ -palveluna ja Loisteen  OmaEnergia-palveluna. 

EcoreAction on helppo sulauttaa erilaisiin verkkopalveluihin ja sitä 

on myös helppo käyttää erilaisilta päätelaitteilta. 

WAPICE OY LYHYESTI

Wapice Oy on ohjelmistoihin keskittynyt teollisuuden teknologia-

partneri, joka keskittyy asiakkaidensa suorituskyvyn parantami-

seen. Wapice tarjoaa asiakkailleen ohjelmistoratkaisuja kolmel-

la eri segmentillä; sulautetut järjestelmät, teollisuusjärjestelmät 

ja liiketoimintaratkaisut. Wapice on kasvanut tasaisesti vuodes-

ta 1999 ja työllistää tällä hetkellä yli 260 asiantuntijaa Vaasas-

sa, Tampereella, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Oulussa. 

 Wapice on AAA-luokiteltu yritys, jonka vuoden 2013 liikevaihto 

oli yli 17 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: www.wapice.com

EcoreAction 
– Energiakulutuksen 
seurantaan

Wapice Oy laajensi liiketoimintaansa 

Jyväskylään vuoden 2013 aikana 

ostamalla Ecore Oy:n liiketoiminnan. 

Uusi tuote EcoreAction vahvisti 

entisestään Wapicen palvelutarjontaa 

energiateollisuudelle tällä energian 

kuluttajille suunnatulla tuotteella. 
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”E noro on ottanut huomioon älykkäiden verkkojen tuomat 

tarpeet ja mahdollisuudet GENERIS Smart Energy Data 

Platform -järjestelmässään”, Senior Vice President Timo Aalto-

nen Enorosta kertoo.

”Olemme toimittaneet älyverkon hallintaan liittyviä kriitti-

siä järjestelmiä pohjoismaihin ja koko pohjoisen Keski-Euroopan 

alueel le. Laskemme verkon taseen ehjänä mittauksena niin, että 

kulutus, tapahtumat, kuorman hallinta ja energian tuotanto pys-

tytään ottamaan keskitetysti huomioon.”

Järjestelmään kerätään kaikki energian kulutustieto, josta 

sähkön myyjä saa tasetiedon ja myös samalla tiedon tehontar-

peesta. Energian tuotantoon saadaan myös suoraa tietoa kulut-

tajapuolen tarpeesta. Suuret voimalaitokset, pienet hajautetut yk-

siköt, uusiutuvan energian tuottajat ja kuluttajat muodostavat yh-

den, monimutkaisen ja -kerroksisen järjestelmän, johon kuuluvat 

myös älykkäät rakennukset, sähkövarastot ja sähköautot.

”Tämän kokonaisuuden hallintaan on kehitetty GENERIS -oh-

jelmisto alkuaan Suomessa Process Vision´in luomana ja nyt laa-

jemmassa norjalaisomistuksessa älykkäiden sähköverkkojen tar-

peisiin soveltuva Enoro GENERIS. Se on luonnollinen valinta pro-

sessien hallintaan”, Timo Aaltonen toteaa.

ÄLYVERKKOKEHITYS ALKOI  

ETÄLUETTAVISTA MITTAREISTA

Enorossa otetaan luonnollisesti huomioon myös yhä laajemmat 

sovellusmahdollisuudet.

”Älykkäiden sähköverkkojen kehitys alkoi etäluettavista mit-

tareista, ja teknologiakehitys kiihtyy koko ajan, kun energiasta 

tulee yhä merkityksellisempää. Mittarien tuntiluentakyky tekee 

järjestelmästä tarkan. Kysyntäjoustot ja kuorman ohjauspalvelut 

tulevat kasvamaan. Sähkölämmitykselle kuorman ohjauspuolelle 

pystytään laskemaan katkeamatonta sarjaa, ja lämmitykselle voi-

daan laskea markkinahintaa, jossa kustannuksissa otetaan huo-

mioon ulkolämpötila ja jaotellaan ohjeellinen lämmitys vuorokau-

situnneittain”, Timo Aaltonen toteaa.

Olemme menossa kohti älykkäiden verkkojen maailmaa, jos-

sa kuluttaja on yhtä tietoinen energiakulutuksen merkityksestä 

kuin energian tuottaja, siirtäjä ja myyjä. Eikä tämän koske pel-

kästään sähköä ja lämpöä vaan ajan mittaan myös vettä. Kehitty-

neet mittarit ja ohjelmistot kuten GENERIS tekevät älykkäistä ver-

koista tasapuolisesti kaikkien osapuolten hallittavia yhdessä jae-

tun energiatiedon kautta.

KULUTTAJA PYSTYY TEKEMÄÄN 

AIDOSTI ENERGIAVALINTOJA

Jo nyt kuluttaja pystyy jatkuvasti seuraamaan energiankulutus-

taan ja tekemään aidosti valintoja, joilla oma kulutus muuttuu. 

Järjes telmien avulla on mahdollista seu rata, mihin sähköä kuluu 

ja kuinka paljon. Tiedon avul la sähkönkäyttöä voidaan ohjata ja 

energiayhtiöiden asiakkailleen tarjoamia palveluja kehittää. Taloja 

voidaan esimerkiksi lämmit tää silloin, kun se on halvinta. 

”Kun ihmiset kiinnostuvat tästä, alkaa markkinoille tulla uu-

sia so velluksia ja laitteita, jotka voi vat hyödyntää käytettävissä ole-

vaa ohjaustietoa. Iso haaste energian säästön kannalta on siinä, 

miten kuluttajat kiinnostuvat älykkäiden sähköverkkojen mahdol-

listamista palveluista”, Timo Aaltonen arvioi.

Enoro toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa sekä Keski-

Eu roopassa. Tavoitteena on kasvattaa suomalaista ICT-osaamisen 

vientiä entistä laajemmin kansainvälisillä markkinoilla. Tulevaisuu-

den sähkönjake lussa suuri merkitys tulee olemaan älykkäillä sähkö-

verkoilla. Vuodenvaihteessa 2013–2014 noin 80 prosenttia suo-

malaisista kotitalouk sista oli älykkäiden säh köverkkojen piirissä. 

Lisätietoja: www.enoro.com

RISTO VALKEAPÄÄ

Enoron SVP Timo Aaltonen:

Uuden sukupolven 
GENERIS auttaa hallitsemaan 
älykkäitä energiaverkkoja

Enoro Oy:n uuden sukupolven ohjelmistot tarjoavat utility 

-yhtiöille ja niiden asiakkaille lisäarvoa älykkäiden verkkojen 

investointeihin. Enoro tarjoaa järjestelmiä, joiden pohjalta 

älykkäässä sähköverkossa voidaan toimia reaaliaikaisen tiedon 

pohjalta. Enoron kehittämät järjestelmät liikuttavat tietoa 

niin kuluttajan, sähköntuot tajan, sähköverkon haltijan kuin 

kantaverkkoyhtiönkin välillä.
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KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TULEE MÄÄRITTÄÄ

Kasvihuonekaasupäästöjä koskeva direktiivi 2003/87/EY ja päästö-

jen tarkkailua koskeva komission asetus (EU) 601/2012 vaikutta-

vat kaikkiin fossiilisia polttoaineita käyttäviin teollisuuksiin. Päästö-

oikeudet ja päästökauppa edellyttävät suurta tarkkuutta päästöjen 

määritykseen erityisesti suurilta ja keskisuurilta fossiilista CO2:sta 

päästäviltä laitoksilta. Asetus mahdollistaa päästöjen tarkkailume-

nettelyksi laskentaan ja mittaukseen perustuvat menetelmät. Jo-

kainen niistä aiheuttaa vaivaa ja kuluja käyttäjälleen. 

MITTAUSTEKNIIKKA ON OLEMASSA

GHG-Control on mittausjärjestelmä (ks. kuva), joka koostuu sa-

vukaasuanalysaattorista (GM35 CO2) ja virtausmittarista (Flowsic 

100). Samaan analysaattoriin voidaan lisätä myös CO- tai N2O-

mittaus. Molemmat laitteet tuottavat mittausarvonsa ns. tositi-

lassa, jolloin niiden mittasignaalit voidaan kertoa keskenään ja 

tuloksena saadaan reaaliaikainen tieto CO2-päästöstä yksikössä 

kg CO2/s. Tuotevalikoimasta löytyy soveltuvat laitteet kaikenko-

koisille savupiipuille, raja tulee vastaan halkaisijaltaan yli kymme-

nen metrin kanavilla.

Laitteet on varustettu sisäänrakennetulla laadunvarmistus-

järjestelmällä, jonka ansiosta laitteet ovat tarkkoja eikä omistajal-

ta edellytetä mitään toimenpiteitä laadunvarmistuksen suhteen.

Rakenteensa vuoksi savukaasuanalysaattori ei ole suorassa 

kosketuksessa savukaasujen kanssa, minkä ansiosta se pysyy puh-

taana ja tarvitsee ylläpitoa vain pari kertaa vuodessa. Virtausmit-

tarin toimiessa ultraäänen kulkuaikaan perustuen sen anturit py-

syvät puhtaina ja ylläpitotarve on analysaattoriakin vähäisempi.

VERIFIOINTI VARMISTAA TARKKUUDEN

Mittausjärjestelmän verifiointi on välttämätön osa kaupalliseen 

mittaamiseen liittyvää toimintaa. Sama koskee vaakoja ja analy-

saattoreita. Verifioinnin tekee akkreditoitu laboratorio ja palvelui-

ta on saatavilla Suomessa. 

SÄÄSTÄ KUSTANNUKSISSA  

GHG-CONTROL-JÄRJESTELMÄN AVULLA

GHG-Control on yksinkertainen tapa minimoida tarkkailun kustan-

nuksia. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden on raportoitava kasvi-

huonekaasupäästöistään ja yrityksille, joiden on maksettava vuosit-

tain jokaisesta päästöluvan ylittävästä CO2 -tonnista. Järjestelmän 

tarkat mittaukset tuottavat täsmällisiä tietoja ilman raaka-ainesyö-

tön ja laadun määritykseen liittyviä kustannuksia – reaaliajassa! 

HELPPOA PÄÄSTÖJEN RAPORTOINTIA

GHG-Control on ainutlaatuinen in-situ -ratkaisu, jonka avulla yri-

tysten kasvihuonekaasupäästöjen valvonta on jatkuvasti ajan ta-

salla. Laitteiston avulla päästöjen tarkkailu toteutetaan parem-

malla kuin 2,5 %:n epävarmuudella riippumatta laitoksen koos-

ta. Se on siten helppo ja vaivaton ratkaisu sekä C- että B-luokan 

laitoksille. Samalla mittausjärjestelmä voi toimia osana jatkuvatoi-

mista SO2-, NOx- ja pölypäästömittausjärjestelmää helpottaen si-

ten koko laitoksen hallintaa ja investointikustannukset jakautuvat 

useammalle tehtävälle. 

”Miehittämätön” automaattinen mittaus vapauttaa laitok-

sen henkilökunnan tehtäviin, jotka parantavat laitoksen tuottoa. 

Päästöjen määrityksen helppous alentaa henkilökunnan kiireisyyt-

tä ja hyvinvointi kohentuu. 

Lisätietoja: www.sick.fi, kari.karhula@sick.fi

GHG-Control antaa 
enemmän aikaa 
tuottavaan työhön

Mittausanturit savupiipussa  





GHG-Control: 
Kasvihuonekaasupäästöjen 
suora mittaus laskennan sijaan
In-situ on ainutlaatuisen hyvä ratkaisu CO2-päästöjen mittaukseen

Suorin reitti CO2-päästöjen  
määritykseen: GHG-Control tuottaa 
tarkan tuloksen automaattisesti


