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Sähkömarkkinat 
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Onko tuotantoprosessissasi ongelmia? Pystytkö mittaamaan prosessin toiminnan luotettavasti ja 
reagoimaan riittävän nopeasti toimintahäiriöihin? 

Endress+Hauser on suomalaisen prosessiteollisuuden luotettava kumppani. Yhdistämme toiminnassamme 
sveitsiläisen laadun ja tarkkuuden sekä suomalaisen insinööriosaamisen. Laadukkaat tuotteet, paikallinen 
palveluosaaminen ja innovatiivinen Plant Asset Management -tarjonta mahdollistaa kustannustehokkaan 
kenttälaitteiden ylläpidon ja hallinnan sekä sähköisen kaupankäynnin. 

Tuomme johtavan kenttäautomaatioasiantuntijan hyödyt ja globaalit resurssit paikallisesti käyttöösi. 

Mittaus- ja säätötekniikkaan sekä automaatio-
ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijasi

Endress+Hauser Oy
Robert Huberin tie 3 B
01510 Vantaa

+358 20 1103 600
info@fi.endress.com
www.fi.endress.com
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Neles® NDX -venttiiliohjain tarjoaa  
täydellisen suorituskyvyn

Tätä on Metso Way – ratkaiseva etu asiakkaillemme. 

Neles NDX -venttiiliohjain on suunniteltu ja valmistettu tuomaan kilpai-
luetua – loppukäytöstä tai teollisuudenalasta riippumatta. Kilpailuetu 
syntyy tarkasta, kestävästä ja huoltovapaasta toiminnallisuudesta sekä 
tehokkuudesta, jonka helppo asennettavuus ja vaivaton käyttö saavat 
aikaan. Neles NDX takaa luotettavuuden ja kestävyyden, jota Metson 
venttiiliohjaimilta odotetaan.

Lue lisää Neles NDX:n tuomista säästöistä, turvallisuusparannuksista ja 
luotettavuudesta osoitteessa metso.com/ndx

Ota yhteyttä: myynti.flowcontrol@metso.com

#TheMetsoWay



TIETOTURVA ENERGIAN- 
JAKELUVERKOISSA

Miksi tietoturvasta  
huolehtiminen on tärkeää?

KRIITTISTEN INFRASTRUKTUURIEN VAATIMUKSET:
• Hallintajärjestelmästä käsin toimivat OpenVPN ja IPsec 
• Kaukokäyttöprotokollien IEC 60870-5-101, -104 ja -103 sekä IEC 61850, DNP3 ja Modbus 

TCP/RTU vaatimustenmukaisuus
• Laajennettu lämpötila-alue -20–60 °C
• Modulaarinen, kompakti I/O-ohjausjärjestelmä, jossa on erilaisia rajapintoja
• Integroitu matkapuhelinverkkomodeemi, jolla on käyttöoikeus eurooppalaisiin radiotaajuuksiin

• Wagolta ratkaisut älykkäisiin sähköverkkoihin
• Wago tarjoaa monipuoliset ohjauspaketit,  jossa on mm. 

tarvittavat IEC –protokollat ja huomioitu IT-turvallisuu-
den vaatimukset

• Tietoturvallisuus koskee ensisijaisesti säädeltäviä 
verkkoelementtejä, kuten paikallisten muuntoasemien 
kojeistoja tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten 
virransyöttöä

Hallintalaitteeseen integroitu matkapuhelinverkkomodeemi

GSM/Edge/UMTS/HSPA+/GPRS ja SMS

Vakiomallinen Mini-SIM-kortti

SMA-antenniliitäntä

Lämpötila-alue -20–60 °C

IPsec-, OpenVPN- ja 
palomuurikonfigurointi 
verkkopohjaisessa 
hallintajärjestelmässä (WBM)

Ohjelmoitava logiikka, joka voidaan 
ohjelmoida CODESYS v2.3 
-ohjelmistolla  

Tuetut kaukokäyttöprotokollat IEC 
60870, IEC 61850 ja DNP3, Modbus 
TCP/RTU

Käyttöoikeus eurooppalaisiin 
radiotaajuuksiin

Edullinen, modulaarinen kokonaisratkaisu

Kompakti rakenne

PERUSTA 
UUSIUTUVAN 

ENERGIAN 
TULEVAISUUDEN 

SÄHKÖVERKOILLE
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4/2016HYVÄSTIT SÄHKÖKATKOILLE?
Yritysten ja kotien arki ei suju ilman sähköä, ja moderni elämänmuoto kestää sähkökatkoja vain 
äärimmäisen pitkin hampain. Tavoitteena on siis laajentaa häiriötöntä ja varmaa sähkönsaantia ja 
minimoida katkojen määrä ja kesto. Yhteiskunnan perustan pitää toimia kaikissa olosuhteissa. 

Maakaapelointi on tehokas menetelmä vähentää sähkön jakelun keskeytysten määrää sähkön 
jakeluverkoissa. Kaapeloidessaan verkkojaan verkkoyhtiöt myös siirtyvät käyttämään maakaapeli-
verkon teknologiaa verkon muissa järjestelmissä kuten esimerkiksi jakelumuuntamoissa. Tällöin ver-
koista tulee ns. säävarmoja ja kaapeliverkko kestää myös suurhäiriöiden vaikutukset.

Tällä erää koko Suomen sähköverkosta kaksi kolmasosaa on ilmajohtoa ja alttiina sääilmiöille. 
Maakaapelit sen sijaan ovat suojassa maan povessa ja kestävät oikein asennettuna useita vuosikym-
meniä. Nykyisellään kaapeleiden teknistaloudellinen elinikä on määritelty 40–50 vuoteen. Kaapeli-
verkossa vikojen määrä on huomattavasti pienempi kuin ilmajohtoverkossa – ja useimmat yksittäiset 
syyt kaapelivikoihin liittyvät maan kaivamiseen.

Sähkömarkkinalaki rajaa kaava-alueiden keskeytysten maksimikestoksi kuusi tuntia. Säävarman 
maakaapelireitin järjestäminen kaava-alueille on tehokas keino täyttää lain vaatimukset tältä osin. 

Kaapelireitti voi olla joko syöttö tai varasyöttö. Säävarmojen kaapelireittien yhteiskäyttö taas pie-
nentää verkkoyhtiön kaapelointiasteen tavoitearvoa. Tutkimustulosten valossa selektiivinen maakaa-
pelointi on kannattavaa, kun kaapeloidaan verkkoyhtiön vikatiheimmät verkko-osuudet. Tällä mene-
telmällä sähkömarkkinalain vaatimukset keskeytysten maksimipituuden kattavuudesta pystytään jake-
luyhtiötasolla täyttämään. Maakaapelointiasteen nosto pienentää lisäksi verkkoyhtiön muuttuvia kus-
tannuksia kuten käyttö-, korjaus- ja kunnossapito- ja häviökustannuksia.

Vaasan yliopiston viimevuotisessa tutkimuksessa todetaan, että kokonaiskustannuksiltaan optimi 
kaapelointiaste verkkoyhtiötasolla riippuu verkkoyhtiön toimintaympäristöstä. Tarkasteltaessa haja-
asutus- ja taajama-alueita optimi kaapelointiaste on se kaapelointiaste, jolla verkkoyhtiö pystyy täyt-
tämään lain vaatimukset keskeytysten maksimipituudesta tarkasteluajanjakson lopussa. Tutkimuksen 
mukaan optimi kaapelointiaste haja-asutus- ja taajama-alueilla on 50–80 % (verkkoyhtiön toimin-
taympäristöstä riippuen) nykyisessä regulaatioympäristössä. 

Vähentyvän vikatiheyden vastapainona on maakaapeliverkon vikapaikan tarkan paikantamisen 
haasteellisuus. Myös kaapelivikojen korjaaminen kestää keskimäärin kauemmin kuin ilmajohtoverk-
kojen vikojen korjaaminen. Verkkojen vanhat kaapelit nostavat usein verkkojen vikataajuuksia kaa-
pelien, jatkosten tai päätteiden vikaantuessa. Kaapelien vikaantumisesta tai vanhenemisesta aiheu-
tuvat katkeilevat maasulut asettavat suojausmenetelmille lisävaatimuksia. Käytettyjen suojausmene-
telmien on myös pystyttävä käsittelemään kaapeliverkkojen suuremmat maasulkuvirrat kompensoi-
duissa verkoissa. 

Sähkön jakelun laatua kehitetään myös verkostoautomaation kautta. Esimerkiksi kauko-ohja-
tut johtokatkaisijat vaikuttavat keskeytysten määriin, vaikutusten rajoitukseen, kestoihin ja kustannuk-
siin. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan verkostoautomaatiolla pystytään kustannustehokkaasti, 
 nopeasti ja pienillä investointikustannuksilla vaikuttamaan sekä jakeluvarmuuden keskimääräisiin 
tunnuslukuihin että keskeytyskustannuksiin. Tutkimuksessa vaikutus oli suurin normaaliolosuhteissa, 
mutta laskentajärjestelmä paljasti, että verkostoautomaatiolla pystyttiin joissain tapauksissa myös 
vähentämään suurhäiriöiden vaikutuksia.

Uuden sukupolven sähköverkot ovat vain yksi osa muuttuvaa energiamaisemaa. Hyvä katsaus 
nykytilanteeseen on tarjolla Tampereella, kun Energiamessut ja samanaikaisesti pidettävät Energia-
kongressi ja WEC Finlandin Energiapäivä kokoavat yhteen suomalaisen energia-alan asiantuntijat 
ja tärkeimmät toimijat kaupunkiin 25.–27.10.2016.

Luvassa on tiivis läpileikkaus ajankohtaisista energia-alan puheenaiheista aurinkoenergiasta bio-
talouteen ja kaupunkisuunnittelusta teolliseen internetiin sekä ympäristöasioihin.

Tampereella tavataan!

PETRI CHARPENTIER
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SISÄLLYSLUETTELO

04  Esipuhe

08  Energiabisnes luo vauhdilla nahkaansa
Energiateollisuus ry:n (ET) uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä, 
51, katsoo että koko energia-ala on tällä hetkellä suurten 
muutosten keskellä. Syyskuun ensimmäisenä päivänä ruoriin 
tarttunut Leskelä on energia-alan veteraani, joka on toiminut 
ET:n sähköntuotannon toimialan johtajana vuodesta 2005 – ja 
jo aikaisemmin johtavassa asemassa Energia-alan keskusliitto 
ry Finergyssä.

16  Aurinkosähköä Helsinkiin 

18  Vuosaaren voimalaitosmuuntajiin asennettiin 
kunnonvalvontalaitteistot
Helsingin Vuosaaren voimalaitokselle asennettiin syyskuussa 
2016 kolmeen muuntajaan kiinteät jatkuvatoimiset 
kaasuanalysaattorit kunnonseurantaa varten. Mittalaitteilla 
saadaan koko ajan tietoa muuntajien kunnosta ja toiminnasta, 
joten mahdollisiin muuntajavikoihin pystytään reagoimaan jo 
hyvissä ajoin.

24  Käyttökeskus odottaa uusia asiakkaita

18
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26  Miten toimii tulevaisuuden kaupunki ja  
sen energiainfra?
Suomi kaupungistuu. Esimerkiksi nuoret sukupolvet 
ovat syntyneet kaupunkeihin. Tulevaisuuden tutkija 
Aleksi Neuvosen mukaan yhä useampi suomalaisissa 
kaupungeissa asuva arvostaa kaupunkien ja niiden 
tiiviyden tarjoamia asioita: monipuolisia palveluita ja 
paikkoja, joissa tavata muita ihmisiä.

32  Tulevaisuuden energiaratkaisuja ja 
käsitteitä

34  Pohjoismainen sähköjärjestelmä 
murroksessa

38  Sahala Works vahvassa vedossa

44  Voimalaitosrakentaminen tulevaisuudessa 
ja säätövoiman tarve

48  Raahen uusi voimala hyödyntää 
terästehtaan prosessikaasujen energiaa

54  Vaativiin energia-
alan hankkeisiin 
tarvitaan kestävät 
lämpötila-anturit

56 Äänekosken uusi 
laitos tuottaa paljon 
energiaa
Äänekoskella rakennetaan 
Metsä Fibren biotuoteteh-
dasta, joka tuottaa vuosit-
tain 1,3 miljoonaa tonnia 
sellua. Kyseessä on met-
säteollisuuden tähän men-
nessä suurin investointi Suo-
messa.

Elokuussa 2017 käyt-
töön otettavasta laitoksesta 
saadaan samalla peräti 
2,5 prosenttia Suomen säh-
köntuotannosta. Energiaa 
myydään myös ulkopuoli-
sille käyttäjille, sillä Ääne-
kosken tehtaan sähköoma-
varaisuudeksi on arvioitu 
240 prosenttia.

64  Ajankohtaista

26
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ENERGIABISNES LUO VAUHDILLA 
NAHKAANSA

JUKKA LESKELÄN MUKAAN UUDEN 
AIKAKAUDEN AIRUENA ON 

ENNENNÄKEMÄTÖN ASIAKASKESKEISYYS
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVAT: ENERGIATEOLLISUUS RY

”Energia-ala on 
tällä hetkellä 

suurten muutosten 
keskellä.
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Visit: deugro.com

The deugro Group is a highly specialized forwarder in 
the capital project and heavy lift field, with a proven 
track record in turnkey logistics solutions and large-scale 
projects. With an extensive network of over 70 company- 
owned offices in over 40 countries, our employees  

/deugro

deliver tailor-made solutions designed specifically around 
our customers’ needs.

deugro (Finland) Oy | Matias Setälä, Managing Director  
Phone: +358 400 273 454 | matias.setala@deugro.com

READY TO MAKE YOUR MOVE!

siemens.fi

Energinen edelläkävijä

Siemensin energiantuotannon, automaation ja sähköistyksen 
ratkaisut huoltopalveluineen varmistavat voimalaitosten 
taloudellisen ja tehokkaan toiminnan koko niiden elinkaaren 
ajan. Paikallinen osaaminen ja kansainvälinen huipputeknologia 
ovat auttaneet jo yli 160 vuotta suomalaisia yrityksiä ja yhteis-
kuntaa menestymään. Näkemykselliset energia- ja digitalisaatio-
ratkaisut parantavat elämänlaatua ja luovat kestävää arvoa 
myös tuleville sukupolville.

Osasto A310

DIPLOMI-INSINÖÖRIN KOULUTUKSEN omaava Les-
kelä on ollut aktiivisesti mukana Suomen energia- ja ilmasto-
politiikan valmistelussa ja vaikuttamisessa ja ymmärtää siten, 
mitä esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus Suomelta vaatii. 
EU:n komissio asetti Suomelle heinäkuussa tavoitteen, jonka 
mukaan päästöjä tulee päästökaupan ulkopuolella vähen-
tää 39 % (vuoden 2005 tasosta) vuoteen 2030 mennessä. 
Kansalliseen tavoitteeseen sisältyvät liikenteen, maatalouden, 
erillis lämmityksen, jätehuollon ja osin pienteollisuuden pääs-
töt. Energiateollisuus ry on luonnehtinut tavoitetta ”erittäin vaa-
tivaksi”, ja totta onkin, että Suomen tavoite on EU:n kokonais-
tasoa (30%) tuntuvasti tiukempi.

Sähkö vihertää vahvasti
Leskelä huomauttaa, että asetettu päästötavoite ei koske säh-
köä, kaukolämpöä eikä energiavaltaista teollisuutta, joilla 
on jo vanhastaan EU:n päästökaupan ohjaama 43 % vähen-
nystavoite. Tältä puolelta kuuluukin hyvää: sähköntuotannon 
päästöt ovat olleet jo pitkään laskussa ja vuonna 2015 Suo-
messa tuotetusta sähköstä 79 % oli kasvihuonekaasupääs-
tötöntä. Vastaavasti kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet 
noin neljänneksellä viidessä vuodessa.

”Lisäksi kaukolämpöä tehdään nyt uusiutuvilla energian-
lähteillä kaksi kertaa enemmän kuin vielä viisi vuotta sitten”, 
hän lisää. Tällä hetkellä uusiutuvien osuus kaukolämmön tuo-
tannosta on 36 prosenttia.

Leskelä toteaa, että Suomen on nyt omassa energia- ja 
ilmastostrategiassaan löydettävä keinot kansallisen päästö-
tavoitteen piirissä olevien sektoreiden päästövähennyksiin. 
Tässä työssä olennaista on, että voimavaroja tai tukirahoja 
ei lähdetä kohdistamaan sinne, missä ne eivät tätä tavoitetta 
edistä. 

Öljyn ylivalta murrettava
Leskelän mukaan katseet on käännettävä öljyn käytön 
 nopeaan vähentämiseen liikenteessä ja lämmityksessä – esi-
merkiksi kaukolämmön ja sähkön avulla – samalla energia-
tehokkuutta parantaen. 

”Kysymys ei voi olla, miten sähkö tuotetaan, vaan pikem-
minkin miten öljy korvataan. Yhteiskunnan sähköistyminen eri 

tasoilla on tässä se avain.” Koska liikenne on ylivoimaisesti 
suurin ei-päästökaupan piirissa olevista päästölähteistä, Les-
kelä odottaa tien päälle sähköautoja runsaasti nykyistä enem-
män. Täällä Euroopassa pelin on avannut Norja, mutta Les-
kelän mukaan Kiina menee todennäköisesti heittämällä ohi, 
jahka iso pyörä alkaa pyöriä. 

”Sähköautoissa on kuitenkin yksinkertainen, massatuotan-
non mahdollistava rakenne, jolloin se voi levitä nopeasti Kii-
nan kaltaisessa maassa, jos sillä on valtiojohdon siunaus.”

Yhteiskunnan pulssilla
EU:n tuorein ”päästörima” on vain yksimerkki muuttuvasta 
energiamaisemasta, joka myllertää niin yritysten kuin kan-
salaistenkin elämää. Leskelän tehtävänä on etsiä ja löytää – 
yhdessä jäsenyritysten kanssa – pitkäjänteisiä ratkaisuja, joilla 
energia-alan toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Uusi toi-
mitusjohtaja haluaa, että energia-ala nähdään ratkaisuna suu-
riin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, kilpailukyvyn parantamiseen ja hyvinvoinnin lisää-
miseen.

Energia-alalla tapahtuu nyt niin paljon, että jotkut isot muu-
tokset eivät ehdi juurikaan näkyä median tutkassa. Yksi tällai-

Energiateollisuus ry:n (ET) uusi toimitusjohtaja Jukka 
Leskelä, 51, katsoo että koko energia-ala on tällä 

hetkellä suurten muutosten keskellä. Syyskuun 
ensimmäisenä päivänä ruoriin tarttunut Leskelä 

on energia-alan veteraani, joka on toiminut ET:n 
sähköntuotannon toimialan johtajana vuodesta 2005 

– ja jo aikaisemmin johtavassa asemassa Energia-
alan keskusliitto ry Finergyssä. Yksityiseltä puolelta 

kokemusta on mm. Imatran Voima Oy:stä ja Fortum 
Power and Heat Oy:stä.
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nen tapaus on asiakkuusajattelun rantautuminen toimialalle, 
jossa asiakkaalle on ennen toimitettu ”energia, vesi ja lasku”, 
mutta räätälöidystä asiakkuuksien hallinnasta ei ole tarvin-
nut huolehtia. Leskelän mukaan joskus ennen vanhaan, kun 
energian tuotanto ja myynti oli suojattua ja varmaa bisnestä, 
 asiakkaaseen ei tarvinnut ihmeitä panostaa. ”Viimeisen viiden 
vuoden aikana Suomessa tuotetun sähkön arvo on kuitenkin 
pudonnut puoleen”, hän toteaa. 

Asiakas aateloidaan
Energiantuotannossa on nyt niin nihkeää, että jokainen ener-
giayhtiö repii itsestään palvelukärkeä esiin ja miettii tosissaan, 
miten voisi tuottaa yhtä vaativammaksi käyvälle asiakkaalle 
lisäarvoa. 

”Asiakkuuksien nousu on tosiasia toimialalla”, Leskelä 
toteaa ja lisää, että asiakas ei ehkä vieläkään ole varsinai-
sesti kuningas, mutta ainakin tämä on energiafirmojen silmissä 
erittäin kiinnostava – ja näin uusia liiketoimintamalleja nousee 
kuin sieniä sateella. Mikrotuotannon ja digitalisaation kaltai-
sia asioita ajetaan nyt läpi, jotta asiakas olisi tyytyväinen.

”Kaikesta huomaa, että asiakasnäkökulma on yrityksillä 
mielessä nyt koko ajan. Tämä on todella iso muutostekijä.” 

Leskelä ei usko, että kaikki nyt markkinoille tulevat ”inno-
vaatiot” räjäyttävät pankin, mutta vahvimmat idut jäävät hen-
kiin ja kehittyvät taas joksikin muuksi, jota emme vielä edes 
kenties näe. Digitie vie eteenpäin väistämättä.

”Haasteena tässä on se, että myös muiden toimialojen toi-
mijat – globaalitkin – ovat kiinnostuneita energia-alan poten-
tiaalista”, Leskelä pohtii. Varsinkin perinteisten energiayhtiöi-
den täytyy siis sukeltaa syvälle ykkösten ja nollien maailmaan, 
jotta ketterät sovellusmaakarit eivät pääse viemään koko kak-
kua.

Rahantekokone yskii
Leskelä ei myöskään usko, että maan hallitus on täysin kuullut 
uusien kellojen kumua: ”Päättäjät eivät ole vielä ymmärtäneet, 
että energiatoimiala on globaalissa kilpailussa, jossa tuotanto 
tapahtuu siellä, missä se on edullisinta.” 

Vanhastaan ajatellaan, että energia-ala on hyvin kannat-
tava bisnes – onhan se myös Suomen suurin teollinen inves-
toija. Leskelä toteaa, että enää ei myötätuuli selkää pyyhki: 
”Meillä oli aikaisemmin sellainen 10 vuoden kannattava 
pätkä, mutta kyllä nyt ollaan tultu kovasti toisenlaiseen maail-
maan.”

Tällä hetkellä sähkömarkkinat ovat Energiateollisuus ry:n 
mukaan kriisitilassa. Takana on pitkä savotta eri EU-maiden 
harjoittamaa markkinoiden ”rakennustyötä”, jonka seurauk-
sena eri tukimekanismit ovat vääristäneet kilpailun luokille. 
Leskelän mukaan Saksan tukijärjestelmä on merkittävin tekijä 
tässä yhtälössä, mutta muut maat tekevät ihan samaa, vain 
pienemmässä mittakaavassa. 

”Yritykset kilpailevat tukimekanismia, eivät toisiaan vas-
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käännettävä 

öljyn käytön nopeaan 
vähentämiseen liikenteessä 
ja lämmityksessä.
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Uusi näkökulma
arvokkaaseen vihreään energiaan.

www.andritz.com We accept the challenge!

Kun haasteena on tuottaa ja hyödyntää 
energiaa uusiutuvista lähteistä, ANDRITZ 
tarjoaa luotettavaa tekniikkaa ja uusia 
ideoita. Joidenkin tehtaiden tavoitteena on 
olla energian suhteen omavaraisia. Toisia kiin-
nostaa mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa 
tuottamalla biotuotteita ja bioenergiaa. Tar-
joamme kattavan valikoiman vihreän energian 
ratkaisuja kokonaisista laitoksista yksittäisiin 
laitteisiin. Erilaisia sovelluksia ovat biomassan 
käsittely, esikäsittely, sähköntuotanto, kemi-
kaalien talteenotto, kiinteiden ja nestemäisten 
biopolttoaineiden tuotanto sekä tuhkan käsit-
tely. Olemme teknologia- ja palvelukumppa-
nisi. Kun tarvitset uutta näkökulmaa vihreään 
energiaan, anna ANDRITZin avata sinulle uusia 
mahdollisuuksia.
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taan”, Leskelä kuvailee ja lisää, että ainakin 70 % uudesta 
eurooppalaisesta kapasiteetista perustuu tukiin. Tällöin mark-
kinaehtoisia voimalaitoksia joutuu laittamaan lapun luukulle, 
kun ne eivät pärjää tuettua uutta tulokasta vastaan. Ja kun 
joku laitos jossain lopettaa, pian sorvataan sopivaa tukipalik-
kaa uudelle yrittäjälle. 

”Seurauksena on syvenevä tukikierre, joka tuo tullessaan 
lyhyen aikavälin varmuuden ja pitkän aikavälin epävarmuu-
den.” 

Uutta teknologiaa, kiitos!
Energiateollisuus ry:ssä haluttaisiin nyt pikaisesti löytää ne 
keinot, joilla markkinoiden ja sähköjärjestelmän romahtami-
nen pystytään estämään ja sähkömarkkinoiden tervehtyminen 
saadaan alkuun. Samalla on pystyttävä turvaamaan sähkön 
 häiriötön saatavuus ja pidettävä huolta siitä, että Suomella on 
riittävästi tuotantokapasiteettia ja siirtoyhteyksiä.

Leskelä toteaa, että Energiateollisuus tukee harkinnan-
varaisten, uuden teknologian investointitukien jatkamista. 
”Yhtä lailla tarvitaan kärkihanketyyppistä rahoitusta uusien 
teknologioiden markkinoille saattamiseksi ja kotimaisten 
 cleantech-innovaatioiden demonstroimiseksi. Näillä valtion toi-
milla on mahdollisuus vauhdittaa energiateknologian vienti-
potentiaalia”, Leskelä uskoo.

”Myös tutkimus- ja 
tuotekehityspanostusta 

on vahvistettava nykyisestä.

Energiateollisuus ry (ET)

• energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen 
järjestö

• perustettu 2004
• toimialat: sähkökauppa, sähköverkko, 

sähköntuotanto, kaukolämpö, palveluntuotanto, 
työmarkkinat

• jäsenyrityksiä noin 250, yhteistoimintajäseniä yli 60
• Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitto
• omistaa palveluyhtiö Adato Energia Oy:n

”Myös tutkimus- ja tuotekehityspanostusta on vahvistettava 
nykyisestä.”

Esimerkiksi uusiutuvissa energianlähteissä on rajua poten-
tiaalia: maatuulivoima on Leskelän mukaan kaikkein edulli-
sin tapa tehdä sähköä tällä hetkellä, myös ilman tukirotaa-
tiota. Vastaavasti aurinkovoima on Leskelän puheissa todelli-
nen ”game changer” globaalilla tasolla, eikä Suomessakaan 
mikään päiväperho. 

”Olen aika vakuuttunut siitä, että aurinkopaneelimarkkina 
tulee monikymmenkertaistumaan nykyisestä meillä.” 

Kehittyvältä cleantech-sektorilta Leskelä odottaa läpimurto-
tuotteita kansainvälisille markkinoille. Yksi tällainen voisi liittyä 
sähköautojen latausinfraan: 

”Meillä on osaamista smart- ja mobiilipuolella, ja edelly-
tyksiä hallinnoida ja optimoida tämän tyyppisiä järjestelmiä.”

  
Sähköä kuluu taas?
Elokuussa Energiateollisuus julkaisi tuoreimmat tilastot, joiden 
mukaan sähkönkulutuksessa on tapahtunut hienoinen käänne. 
Viimeiset kolme vuotta (2013–2015) sähkönkulutus on supis-
tunut heikon talouskasvun (ja enemmän tai vähemmän lämpi-
mien säiden vuoksi) mutta kuluvan vuoden ensimmäiselle vuo-
sipuoliskolle kirjattiin 3,2 prosentin kasvu. 

Leskelän mukaan nyt näyttäisi siltä, että on päästy takaisin 
jonkinlaiselle kasvu-uralle. Kuinka kestävää nousutrendi on, 
sitä on vaikea arvioida, sillä viennissä näkymät ovat vielä san-
gen harmaat.

”Se on kuitenkin selvää, että pitkästä aikaa on koettu tren-
din muutos”, toteaa Leskelä ja muistuttaa, että sähkönkulutuk-
sen nousu on usein niitä nopeimpia paranevasta taloudesta 
kertovia signaaleja. n

ENNEN JÄLKEEN

Palvelu ei aina näy päällepäin. Mutta se tuntuu, kun se toimii. Tätä palvelua voi nyt testata uu-
dessa verkkokaupassamme, josta pelletin tilaaminen on entistä kätevämpää. Verkkokau-
passa on lokakuun ajan myös arvonta, jossa voi voittaa itselleen viiden vuoden pelletit. Eikä 
mitä tahansa pellettiä, vaan paremman palvelun pellettiä. Pellettiä, joka on edelleen täyttä 
suomalaista laatua, jota toimitetaan joka niemeen ja notkelmaan. Lokakuun aikana tehdyistä 
verkkotilauksista annamme vielä 10 % alennuksen. Nähdään siis osoitteessa vapo.fi.

Arvonta ja -10% etu koskevat vain kotitalouksia. Arvonnan säännöt löytyvät verkkokaupasta arvontalomakkeen yhteydestä. 

LISÄSIMME PELLETTIIN PALVELUN
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HELEN OY:N Suvilahden aurinkovoimala oli valmistuessaan 
vuonna 2015 Suomen suurin.

Keväällä 2016 valmistunut Kivikon aurinkovoimala on yli 
kaksi kertaa Suvilahtea suurempi ja kokonsa puolesta kärki-
päässä myös pohjoismaisessa vertailussa. Kivikon voimalan 
vuosituotanto vastaa lähes neljänsadan kerrostalokaksion vuo-
sikulutusta.

Yhteensä Helenin aurinkovoimalat ovat teholtaan selvästi 
yli yhden megawatin. 

Helen kehitti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimaloihin 
uuden konseptin, jonka avulla kuka tahansa voi ryhtyä aurin-
kosähkön tuottajaksi vuokraamalla oman nimikkopaneelin 
4,40 euron kuukausimaksulla.

Helen Oy:n projektinjohtajan Atte Kallion mukaan tällä on 
konkreettista vaikutusta siihen, miten Suomessa tuotetaan säh-
köä.

”Meillä on vireillä myös täysin uusia tuote- ja palvelumal-
leja. Voimme muun muassa rakentaa, rahoittaa ja ylläpitää 
teollisuuskiinteistöjen aurinkovoimaloita. Tällöin asiakas voi 
keskittyä ydinliiketoimintaansa, mutta saa kuitenkin hyödyt 
oman kiinteistönsä aurinkovoimalasta ilman alkuinvestointia”, 
Kallio kertoo.

Kiinteistön katto sähköntuotantoon
Helenin Kivikon laitoksen toteutti GreenEnergy Finland Oy. 
Aurinkovoimala sijaitsee Kehä I:n ja Lahdenväylän tuntumassa 
Helsingissä.

”GreenEnergy Finland tuli mukaan Kivikon hankkeeseen 
Helenin järjestämän tarjouskilpailun kautta”, kertoo Green-
Energy Finland Oy:n tuoteryhmäjohtaja Mikko Pääkkönen.

”Kohteena oli aurinkovoimala Kivikkoon ’avaimet käteen’ 
-periaatteella. Siitä lähdettiin liikkeelle.”

Laitos toteutettiin asentamalla aurinkopaneelit Kivikon hal-
lin katolle. Paneeleiden teho on yli 850 kilowattia (kWp) ja 
sähkön vuosituotanto lähes 800 megawattituntia (MWh).

Helen tilasi GreenEnergy Finlandilta laitoksen suunnittelun, 
materiaalitoimitukset ja asennuksen.

”Kun laitos on kooltaan näinkin suuri, se vaatii tarkkaa ja 
yksityiskohtaista suunnittelua. Varsinkin paneelien kiinnitysrat-
kaisut katolla vaativat huolellista laskentaa. Hallitsemme näin-
kin suurten kohteiden teräsrakennesuunnittelun määräysten ja 
standardien (Eurokoodit) mukaisesti”, Pääkkönen toteaa.

Auringon energia verkkosähköksi
Aurinkovoimala otettiin käyttöön huhtikuussa 2016.

”Viiden ensimmäisen toimintakuukauden aikana Kivikon 
laitos on tuottanut jo noin 600 MWh sähköä. Yleensä kevät, 
kesä ja alkusyksy ovatkin aurinkovoimaloille parasta tuotanto-
aikaa”, sanoo Atte Kallio Helenistä. 

Kivikon aurinkovoimala on teknologisesti ensimmäinen 
laatuaan niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin.

”Laitoksessa on ABB:n aurinkosähköasemakonsepti, jolla 
aurinkosähkö muutetaan verkkosähköksi. Voimala on kytketty 
hiihtohallin muuntamoon, missä aurinkosähköä syötetään suo-
raan 20 kilovoltin keskijänniteverkkoon”, Kallio kertoo. 

”Kivikossa on toistaiseksi ainoa tällainen toteutus Suo-
messa ja Pohjoismaissa. Useimmiten aurinkosähkövoimalat lii-
tetään kiinteistön pienjänniteverkkoon”.

AURINKOSÄHKÖÄ HELSINKIIN
TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Kivikon aurinkovoimala otettiin tuotantokäyttöön 
viime keväänä. Laitoksessa on lähes 3 000 

aurinkopaneelia, jotka täyttävät noin hehtaarin alueen 
Kivikon hiihtohallin katolla Helsingissä.

Katto sopii hyvin aurinkosähkön tuotantoon, koska 
siihen ei lankea varjoja mistään. 

Helsingin Kivikossa hiihtohallin katolle on asennettu sähköä tuottavia 
aurinkopaneeleita, joiden nimellisteho on yhteensä yli 850 kWp.
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Uusia projekteja suunnitteilla
Kivikon hallin paneeleita voi vuokrata Heleniltä kuukausimak-
sua vastaan. Paneelin tuotto hyvitetään asiakkaan sähkölas-
kussa. Aurinkosähköä voi ostaa Heleniltä myös osana uusiu-
tuvan energian Ympäristösähkö-tuotetta ilman paneelin vuok-
rausta.

Kivikon voimalassa yhden paneelin teho on 285 W 
 (wattia), joten yksi nimikkopaneeli tuottaa jo merkittävän mää-
rän sähköä. Se vastaa yli 11 prosenttia yhden kerrostalokak-
sion vuosikulutuksesta.

Uusi Kivikon voimala kasvatti Suomen verkkoon kytkettyä 
aurinkosähkökapasiteettia noin kymmenesosan. Helenin osuus 
Suomen verkkoon kytketystä aurinkosähköstä on noin 13 pro-
senttia, ja Helenistä on tullut suurin aurinkosähkön tuottaja 
Suomessa.

”Vastaavan tyyppisiä ja kokoisia aurinkovoimalaitoksia on 
suunnitteilla”, Atte Kallio kertoo.

Kallion mukaan aurinkovoima kiinnostaa juuri nyt sekä yri-
tysasiakkaita, kerrostalokiinteistöjä että omakotitalojen omis-
tajia.

”Aurinkosähkössä on otettu merkittäviä askelia, ja aurinko-
sähköä tuottavien laitosten määrä kasvaa voimakkaasti”, Kal-
lio iloitsee.

”Laitokset soveltuvat hyvin juuri isojen teollisuus- tai urhei-
luhallien katoille, missä aurinkopaneeleille on paljon asennus-
pinta-alaa – ja hallissa kenties tarvetta sähköteholle jäähdy-
tystä ja lämmitystä varten. Silloin osa tarvittavasta sähköstä 
voidaan tuottaa paikallisesti”, Mikko Pääkkönen GreenEnergy 
Finlandista suosittaa.

Aurinkovoimaloilla on valoisa tulevaisuus
”Aurinkosähkön tuotantovaihtelut vaikuttavat myös ympäröi-
vään sähköverkkoon. Tämä osataan kuitenkin jo nykyään 

ottaa huomioon, joten sähkön laadun kanssa ei tule ongel-
mia”, Pääkkönen vakuuttaa.

”Nykyaikaiset aurinkopaneelit toimivat myös muissa olo-
suhteissa kuin kirkkaassa auringonpaisteessa. Aurinkovoimala 
tuottaa sähköä pilviselläkin säällä.”

Kivikon hallin muovipinnoitteiselle katolle on asennettu 
2  992 aurinkopaneelia.

”Paneelit ovat korkean hyötysuhteen yksikidepanee-
leja. Ne on valmistanut alan suurimpiin valmistajiin kuuluva 
JA Solar. Paneelit tehdään täysin automatisoiduilla tuotanto-
linjoilla, jolloin paneelien laatu on erinomainen”, mainitsee 
Pääkkönen.

”Asennus kuului GreenEnergy Finlandin toimitukseen, 
samoin kuin käyttöönotto sekä siihen liittyvät tarkistukset ja 
huollot.”

Asennustyöt Kivikossa tehtiin alkutalvella 2016 ja ne kesti-
vät hieman yli kuukauden.

Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ovat suotuisat.
”Aurinkosähkön on jo todettu soveltuvan hyvin Suomen 

oloihin. Nyt kiinnostus aurinkovoimaloita kohtaan on herän-
nyt laajemminkin. Tämän tyyppisiä laitoksia rakennetaan lähi-
aikoina varmasti vielä lisääkin”, Mikko Pääkkönen toteaa. n

Aurinkovoimalassa on 2  992 paneelia, joista jokainen tuottaa 285 W sähkötehoa. 

ABB:n MWS (Megawatt Station) -aurinkoasema, jonka vaihtovirtateho 
on 1 MW.
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KAKSI SUURINTA Vuosaaren voimalaitoksen muuntajaa, 
joihin syyskuun alussa asennettiin uudet kunnonvalvontalait-
teet, olivat tehoiltaan 210 MVA ja 200 MVA (megavoltti-
ampeeria). Kolmas oli 15 MVA:n tehoinen pienempi oma-
käyttömuuntaja.

”Valitsimme Vuosaaren voimalaitoksen muuntajia kunnon-
hallintaa varten jatkuvatoimisen kaasumittausjärjestelmän”, 
kertoo Vuosaaren voimalaitoksen kunnossapitopäällikkö Karl-
Gustav Pihl Helen Oy:stä.

”Muuntajien kunnonseurantaa tarvitaan, koska Vuosaaren 
päämuuntajien 4:n ja 5:n käyttövarmuus on heikentynyt. Niitä 
on kuormitettu alusta asti lähelle suorituskyvyn rajoja.”

Jatkuvatoimisella muuntajaöljyn kaasumittauksella varmis-
tetaan, että muuntaja ei pääse tuhoutumaan korjauskelvotto-
maksi. Jos alkavia vikoja todetaan, niihin pystytään reagoi-
maan ajoissa. Mittalaitteiksi valittiin Eurolaite Oy:n toimitta-
mat ja Vaisala Oy:n valmistamat MHT410-tyypin analysaatto-
rit, jotka mittaavat kosteuden ja vedyn (H2).

”Otamme normaalistikin voimalaitoksen muuntajista öljy-
näytteet vuosittain. Tarve seurata kyseisiä päämuuntajia tar-
kemmin on ilmeinen”, Pihl perustelee.

VUOSAAREN 
VOIMALAITOS
MUUNTAJIIN
ASENNETTIIN 

KUNNON
VALVONTA
LAITTEISTOT

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVAT: EUROLAITE OY

Helsingin Vuosaaren voimalaitokselle asennettiin 
syyskuussa 2016 kolmeen muuntajaan 

kiinteät jatkuvatoimiset kaasuanalysaattorit 
kunnonseurantaa varten. Mittalaitteilla saadaan 

koko ajan tietoa muuntajien kunnosta ja 
toiminnasta, joten mahdollisiin muuntajavikoihin 

pystytään reagoimaan jo hyvissä ajoin.



4 / 2016  enertec  19



20  enertec  4/ 2016

Kunnonseurannalla lisää käyttöikää
Vuosaaren B-voimalan muuntajissa on nyt jatkuva kunnonval-
vonta.

”A-voimalassa tällaisia ei vielä ole eikä muissakaan Helen 
Oy:n laitoksilla”, Pihl selvittää.

”Kaikkia päämuuntajia olisi hyvä valvoa niiden kriittisyy-
tensä takia. Sellainen ratkaisu saattaakin olla edessä, mutta 
päätöksiä ei ole tehty.”

Asennetut uudet kunnonvalvontalaitteet mahdollistavat tur-
vallisen käytön ja helpottavat hitaasti kehittyvien muuntajavi-
kojen arviointia.

”Tämä antaa paremman mahdollisuuden suunnitella huol-
toja ja arvioida mahdollisen uusinnan tarpeet.”

”Päädyimme hankkimaan muuntajille 1-kaasumittarit, jotka 
mittaavat pelkästään vetykaasua. Tähän mennessä 1-kaasumit-
tarit ovat yleisesti ottaen olleet luotettavampia kuin monikaa-
sumittarit. Mikäli näillä mittareilla havaitaan jonkin muuntajan 
toiminnassa jotakin poikkeavaa, voimme tuoda paikalle kan-
nettavan monikaasumittalaitteen, jolla saadaan tarvittaessa 
tarkempaa tietoa muuntajan tilasta.”

Pihlin mukaan kaikki muuntajat on kuitenkin huollettu sään-
nöllisesti.

”Olemme pitäneet voimalaitosmuuntajista hyvää huolta. 
Muuntajaöljyyn liuenneiden kaasujen määriä on seurattu Kel-
manin valmistamalla kannettavalla mittalaitteella.”

Nopea laiteasennus
Helen Oy:n Tekniset palvelut -yksikön Sähköiset järjestelmät 
-ryhmä hoitaa erilaisia kunnossapitotöitä ja asennusprojek-
teja, joita tilaavat muun muassa Helenin voimalaitokset sekä 
ulkopuoliset asiakkaat.

”Asennusten lisäksi suoritamme eri asiakkaille muuntajien 
kunnonvalvontaa kannettavalla Kelman Transport X -mittalait-
teella, jolloin otamme itse muuntajasta öljynäytteet”, Tekniset 
palvelut -yksikön kunnossapitopäällikkö Arto Ellilä mainitsee.

”Tähän mennessä tällaisissa muuntajissa ei Helenillä ole 
onneksi ilmennyt yllättäviä vakavia vikatilanteita.”

Ellilä kertoo, että MHT410-mittalaitteiden asentaminen 
muuntajiin oli nopea toimenpide.

”Laitteet oli suunniteltu siten, että ne oli helppo asentaa. 
Yhden mittalaitteen asennus kesti mekaanisesti vajaat puoli 
tuntia”, hän sanoo.

Eurolaite oli järjestänyt Helenin asentajille etukäteen muu-
taman tunnin pituisen kunnonseurantalaitteiden asennuskoulu-
tuksen.

Vuosaaren voimalaitoksella laitteen välittämät mittaustiedot 
siirtyvät muuntajalta prosessiautomaatiojärjestelmän välityk-
sellä laitosvalvomoon.

”Kaikkia 
päämuuntajia 

olisi hyvä valvoa niiden 
kriittisyytensä takia.
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Kotimaisia biolämmitysratkaisuja 112 vuotta!
www.ariterm.fi

Korvataan tuontienergiaa kotimaisella 
uusiutuvalla bioenergialla!
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UUSI Vaisala Optimus™ OPT100 DGA 
kaasuanalysaattori suurjännitemuuntajien 
kunnonvalvontaan:

Sähkökatkoja sattuu.  
Online-seuranta auttaa 24/7.

www.vaisala.fi/optimus  myynti@vaisala.com   
 09 8949 3000

•  kuuden kaasun analysointi tyhjiöerotustekniikalla
•  heti käyttövalmis
•  ei turhia hälytyksiä 
•  stabiilit pitkän aikavälin mittaustulokset 
•  ei kuluvia osia, joita tarvitsee vaihtaa tai  
 huoltaa säännöllisesti
•  toimii luotettavasti myös ääriolosuhteissa

 Ota yhteyttä ja kysy lisää!

30247142-CEN-G-Power-Optimus-DGA-FI_Advert-2016-210x148.indd   1 19.7.2016   8.50

Mittaukset helpottavat huollon oikeaa ajoitusta
Muuntajia ja niiden lisävarusteita toimittavan Eurolaite Oy:n 
tuote- ja markkinointipäällikkö Klaus Ola toteaa, että jo lyhyt-
kin muuntajan toimintahäiriö saattaa aiheuttaa vakavia sähkö- 
ja tuotantokatkoksia. Samalla syntyy usein taloudellisestikin 
merkittäviä vahinkoja.

”Riskiarviot olisi tehtävä muuntajakohtaisesti. Kunnossa 
pidetyn muuntajan elinkaari voi olla 30–60 vuotta kuormituk-
sesta riippuen”, Ola korostaa.

Käytännössä muuntajien kuntoa voidaan seurata joko 
aikaperusteisesti – siis määräaikaisilla tarkastuksilla – tai tar-
veperusteisesti, jolloin muuntajaan asennetaan jatkuvatoimi-
nen analysaattori ja tarvittaessa reagoidaan sen välittämiin 
tietoihin.

”Jatkuva analysointi tuo muuntajan omistajalle käyttövar-
muutta. Tällöin voidaan välttää muuntajan yllättävän toimin-
tahäiriön aiheuttamat kustannukset. Analysaattori maksaa 
itsensä nopeasti takaisin.”

”Reaaliaikainen mittaus antaa muuntajan kunnosta realis-
tisen kuvan. Tietojen pohjalta voidaan tehdä ratkaisu muunta-
jan vaihtamisesta uuteen juuri oikeaan aikaan – ei liian myö-
hään eikä liian aikaisin”, sanoo Ola.

”Muuntajan kunnonarvioinnissa tulisi pikemmin seurata 
mittausten trendiä kuin yhtä yksittäistä analyysia tai mittaustu-
losta. Silloin saadaan parempi ymmärrys muuntajan kunnosta 
ja huollon tarpeesta.”

Vuosaaren voimalaitoksen kolmeen muuntajaan asennet-

tiin 1-kaasuanalysaattorit, jotka seuraavat vetykaasun pitoi-
suutta ja muuntajaöljyn kosteutta.

”Vety on ensimmäinen kaasu, jota muuntajaan muodostuu 
vikatilanteessa. Mittalaitteen anturi sijoitetaan suoraan muun-
tajan öljykiertoon, jolloin mittaukseen saadaan paras tark-
kuus.”

”MHT410-mittalaitteet tulivat markkinoille 2015. Mitta-
reissa ei ole mekaanisesti kuluvia osia, joten ne eivät juuri tar-
vitse huoltoa. Suojausluokka on IP66”, Ola kehuu uusia mitta-
reita.

Hän muistuttaa, että pelkän muuntajaöljyanalyysin perus-
teella on mahdollista tehdä vääriä johtopäätöksiä muunta-
jan toimintakunnosta. Öljyn suhteellisessa kosteudessa saattaa 
muuntajan kuormitussyklistä riippuen olla varsin paljon vaihte-
lua silloinkin, kun muuntaja on täysin kunnossa.

”Paras kuva muuntajan kunnosta saadaan silloin, kun käy-
tetään sekä tarveperusteista että aikaperusteista analyysiä”, 
Ola tähdentää. n

Vuosaaren voimalaitoksella uusi kunnonvalvontalaite asennettiin muun muassa laitoksen viitosmuuntajaan, joka on teholtaan 200 MVA. 

”Jatkuva 
analysointi tuo 

muuntajan omistajalle 
käyttövarmuutta.
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• Tarpeen tunnistus ja määrittely
• Uudet valuhartsi- ja öljyeristeiset  

muuntajat sekä tarvikkeet
• Kytkentä- ja turvallisuusvälineet
• Käyttöönottotuki
• Kunnonhallinnan analyysit ja  

toimenpidesuositukset
• Mittalaitteet

Eurolaitteen muuntajapalvelut 
– valmistuksesta kierrätykseen!

Kysy lisää – puh. 020 155 7444

Muuntajien elinkaaripalvelut

Höyläämötie 11 A, 00380 Helsinki • Puh.: 020 155 7444 • eurolaite@eurolaite.fi • www.eurolaite.fi
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VAPO ON viimeisen parin vuoden aikana ajanut sisään etä-
käyttöjärjestelmiään, ja nyt Vapolla on valmius tarjota etäkäyt-
töpalveluja myös uusille asiakkaille. Käyttökeskuksessa myös 
valvotaan noin 80 lämpökeskusta keskuk seen tulevien hälytys-
ten kautta. 

”On vielä poikkeuksellista, että kiinteää polttoainetta polt-
tavia voimalaitoksia käytetään etänä. Kukaan maailmassa ei 
tee sitä tässä mittakaavassa kuin Vapo. Kyse on digitalisaa-
tion ja esineiden internet -trendin konkreettisesta ilmentymästä 
konservatiivisella energiatoimialalla”, toteaa Vapon liiketoi-
mintajohtaja Markus Hassinen.

Esineiden internetillä tarkoitetaan muun muassa sitä, että 
koneita ja laitteita ohjataan internetverkon yli. Tavallista on, 
että yhtiöillä on käytössään vain yksi täysimääräiseen etä-
ohjauksen mahdollistava alle 40 megawatin kiinteitä poltto-
aineita käyttävä voimalaitos. Vapolla sen sijaan on Suomessa 
viisi etä ohjaukseen sopivaa voimalaitosta ja Ruotsissa yksi. 
Lisäksi Va polla on noin 150 omaa etäohjaukseen tai -valvon-
taan sopivaa lämpökeskusta eri maissa. Etäohjattavan laitok-
sen teho voi olla maksimissaan 60 megawattia nestemäistä ja 
kaasumaista polttoainetta käytettäessä. Rajat määrittää lain-
säädäntö, mitä tosin ollaan parhaillaan nykyaikaistamassa. 

”Tässä kokoluokassa toimiminen on meidän erityis  osaa-
mis tamme ja olemme kehittäneet määrätietoisesti viimeisten 
vuosien aikana työkaluja laitosten parempaan operoimiseen. 
Olemme kehittäneet pieneen kokoluokkaan tuotannon suun-

ILMOITUS

KÄYTTÖKESKUS ODOTTAA 
UUSIA ASIAKKAITA

TEKSTI: JARI PELTORANTA

KUVAT: JUHA MYLLYMÄKI

Vapon Tikkurilassa 
sijaitsevasta 
käyttökeskuksesta 
operoidaan kuutta 
voimalaitosta ja 
seitsemää lämpökeskusta 
ympäri Suomen. Vapo 
tarjoaa palvelua nyt 
myös asiakkaille. 
Etäkäyttö parantaa 
erityisesti laitosten 
energiatehokkuutta ja 
tuottavuutta. 

nittelu- ja seurantajärjestelmiä, joiden tasoisia tyypillisesti käy-
tetään lähinnä isoissa voimalaitoksissa.”

Järjestelmä mahdollistaa laadukkaan raportoinnin tuotan-
non onnistumisesta sekä sähköisen käyttöpäiväkirjan. 

”Lisäksi pystymme laadukkaampaan tuotannon suunnitte-
luun, jossa huomioidaan paremmin muun muassa sähkömark-
kinoiden kasvavat hintaheilahtelut. Vapolla on riittävästi omia 
pienvoimaloita tällaisten järjestelmien kehittämisen pohjaksi”, 
Hassinen perustelee.

Vapo on muutaman viime vuoden aikana rakentanut Tikku-
rilan käyttökeskuksen tueksi asiantuntijayhteisön, joka auttaa 
paitsi ratkomaan vastaan tulevia ongelmia myös aktiivisesti 
kehittämään laitoksia. Yhteisössä on eri osa-alueiden huippu-
asiantuntijoita. Tikkurilan käyttökeskuksen rakentamispäätös 
oli Vapon sisällä helppo, koska käyttökes kuksen kannattavuus 
on kiistaton. Investoinnin takaisin maksuajaksi tuli vain kahdek-
san kuukautta. 

Etäohjaukseen siirretyillä voimalaitoksilla oli aiemmin kol-
mivuoromiehitys paikan päällä. Nyt henkilöstö on päivävuo-
rossa ja pystyy samalla hoitamaan suurimman osan laitok-
sen kunnossapitotöistä, jotka aikaisemmin ostettiin pääosin ali-
hankkijoilta.

”Nyt meillä on kolmivuoromiehitys ainoastaan täällä Tik-
kurilan pääkäyttökeskuksessa, mistä ajetaan keskitetysti 
useita laitoksia. Kentällä on enimmäkseen enää varallaolo-
henkilökuntaa, joka pääsee riittävän nopeasti laitokselle, jos 

Jouko Latvakangas (vas.) ja Markus Hassinen esittelevät käyttökeskuksen valvomoa Vapon Tikkurilan toimitiloissa.
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ongelmaa ei voi hoitaa etäoperoinnilla”, kertoo Vapon tuotan-
tojohtaja Jouko Latvakangas.

”Tässä ei ole kyse pelkästään etäkäytöstä, vaan myös 
ener giatehokkuuden parantamisesta, automaation parem-
masta toiminnasta sekä laitoksen epäkäytettävyyden mini-
moinnista. Eli kehitämme samalla laitosta ja sen toimintaa 
käyttöproses sin aikana”, Latvakangas sanoo.

Prosessien parantaminen vaatii usean erikoisasian-
tuntijan yhteistyötä. Vapon Tikkurilan toimistossa ener-
giatehokkuusinsinöörit ja muut erikoisasiantuntijat istuvat 
samassa toimistotilassa käyttökeskuksen operaattoreiden 
kanssa. Välissä on ainoastaan käyttökeskuksen lasiseinä. 
Operaattorin on helppo keskustella asiantuntijoiden kanssa 
ongelmien ratkaisusta.

Laitosten etäkäytöllä saatavat suorat henkilöstösäästöt 
voi vat olla esimerkiksi 30 megawatin laitoksessa 100  000–
200  000 euron luokkaa vuodessa riippuen laitoksen toiminta-
mallista. Laitoksen hyötysuhteen parantumisella voi olla suoria 
työvoimakulujakin suurempi merkitys. Jos laitok sen hyötysuh-
detta saadaan parannettua viisi prosenttiyksik köä, niin kysei-
sessä esimerkkilaitoksessa saatava taloudellinen vuosihyöty on 
noin 200 000 euroa. 

Laitosten etäkäytöstä vastaavat operaattorit ovat olleet pai-
kan päällä ajamassa niitä sisään, jotta he tutustuvat eri laitok-
sien yksilöllisiin ominaisuuksiin. Kokemusta syntyy koko ajan, 
minkä ansiosta uusien laitosten mukaan ottaminen tulee aina 
helpommaksi.

”Jollakin laitoksella syntyvä ongelma voidaan tuntea entuu-
destaan jo toisella laitoksella, jossa se on ratkaistu. Näin 
ongelmanratkaisu nopeutuu muillakin laitoksilla”, Latvakan gas 
sanoo. 

Toimiva raportointijärjestelmä mahdollistaa eri laitosten toi-
minnan vertailun. Kaikkien laitosten toimintaa voidaan paran-
taa ottamalla oppia parhaasta yksiköstä. Myös alisuoriu tujat 
erottuvat vertailussa. Eri laitoksista kertyvä oppimispää oma 
kertyy käyttökeskukseen kaikkien asiakkaiden hyödyksi.

Etäkäyttöön siirtymiseen vaikuttaa se, min kälainen auto-
maatiotaso ja järjestelmät laitok sessa on ennestään. Samoin 
sillä on merkitystä, vaatiiko laitoksen polttoainevastaanotto jat-
kuvaa paikalla oloa vai ei.

”Lähtökohtaisesti 90-luvulla rakennetut laitok set on aika 
helppo siirtää etäkäyttöön. Kustannus ei ole suuri, puhutaan 

kymmenistä tuhansista euroista vaativimmissakin tapauksissa. 
Tarjoamme myös käyttövarman ja tietoturvallisen etäkäyt-
töyhteyden kustannustehokkaasti”, Latvakangas toteaa.

Tällä hetkellä pienin etäohjauksessa oleva läm pölaitos on 
2,5 megawatin tehoinen. Myös tätä pie nemmille lämpölaitok-
sille voidaan rakentaa hyvin yksinkertainen ja edullinen etä-
ohjausjärjestelmä.

Vanhempikin laitos voidaan siirtää etäkäyttöön, jos se on 
alun perin rakennettu helposti ohjattavak si. Vanhemmissa lai-
toksissa vaadittavien auto maatiouudistuksen sykli on yleensä 
15–20 vuotta, minkä jälkeen on paras hetki miettiä etäkäyt-
töön siirtymistä.

”Tästä loistava esimerkki on viime vuonna tehty Sotkamon 
vuonna 1982 käyttöön otetun voima laitoksemme siirto etä-
käyttöön. Siellä peruspa rannettiin 34 vuotta vanha voimalai-
tos. Suomessa lienee poikkeuksellista, että tämän ikäistä lai-
tosta lähdetään enää perusparantamaan. Helpompaa on 
ostaa uusi laitos”, Hassinen kertoo.

”Me lähdimme siitä, että vanhan laitoksen perusparan-
taminen on vaativampaa, mutta mer kittävästi kustannuste-
hokkaampaa kuin kokonaan uuden laitoksen rakentaminen. 
Meillä on käytössä niin paljon asiantuntemusta, että pys-
tyimme teke mään tämän ratkaisun. Tässä tapauksessa laitok-
sen kattila oli hyvässä kunnossa, millä oli ratkaiseva merkitys”, 
Hassinen korostaa.

Säästäväisen toiminnan ansiosta Vapo on voinut laskea 
kaukolämmön hintaa Sotkamossa 20 pro senttia, mikä on vas-
toin yleistä mielikuvaa kauko lämmön nousevasta hintakehi-
tyksestä. Kaukoläm mön hinta on Hassisen mukaan laskenut 
useissa muissakin Vapon kaukolämpöverkoissa.

”Vapon vahvuus on siinä, että me hallitsemme koko poltto-
aineketjun ja ymmärrämme kiinteän polttoaineen laitosten eri-
tyispiirteet. Laajimmil laan toimitamme asiakkaan laitokseen 
kaiken polttoaineesta käyttöön. Voimme myös investoida tuo-
tantoyksikköön. Voimme myös investoida tuotantoyksikköön 
ja omistaa tai vuokrata kaukolämpöverkonkin", Hassinen 
toteaa.  n

Lisätietoja: 
Tuotantojohtaja Jouko Latvakangas
jouko.latvakangas@vapo.fi
+358 50 4532760
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MITEN TOIMII TULEVAISUUDEN 
KAUPUNKI JA SEN ENERGIAINFRA?

TULEVAISUUDEN TUTKIJA, 
VTT:N TUTKIMUSPROFESSORI JA 

ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN 
JÄSEN VASTAAVAT

TEKSTI: HELI-MARIA WIIK

KUVAT: HELEN OY
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SUOMI KAUPUNGISTUU. Esimerkiksi nuoret sukupol-
vet ovat syntyneet kaupunkeihin. Tulevaisuuden tutkija Aleksi 
Neuvosen mukaan yhä useampi suomalaisissa kaupungeissa 
asuva arvostaa kaupunkien ja niiden tiiviyden tarjoamia 
 asioita: monipuolisia palveluita ja paikkoja, joissa tavata 
muita ihmisiä. 

“Kaupunkisuunnittelun perusteet muuttuvat. Niitä suunni-
tellaan enemmän ihmisten kohtaamisten ja ihmisvirtojen tiivis-
tymien kautta. Tähän mennessä suunnittelun päähuomio on 
ollut enemmän asuin- ja työpaikkaneliöissä. Kaupunkisuunnit-
telu ei siis ole kaupungistuneessa Suomessa enää funktioiden 
sijoittelua vaan kaupunkimaisuuden vahvistamista”, Neuvo-
nen sanoo.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, DI, Pirjo 
Kemppi-Virtanen sanoo, että nuoret sukupolvet tuovat tulles-
saan asumisen uudenlaiset tavat ja vaatimukset. 

”Halutaan asua kaupungeissa ja samalla saada sinne 
maanläheisemmän asumisen piirteitä, esimerkkinä vaikkapa 
city-viljely”, hän tarkentaa.

Yksineläjien määrä jatkaa kasvuaan
Kemppi-Virtasen mukaan yksineläjien kasvu näkyy tulevaisuu-
den suunnittelussa ensisijaisesti pienempien asuntojen raken-
tamisena.

”Yksineläjät tarvitsevat jonkin verran pienempiä asuntoja, 
mutta eivät kuitenkaan ainoastaan yksiöitä. Asumiseen käytet-
tävissä olevat rahat ja varallisuus vaikuttavat tähän enemmän 
kuin talouden koko”, hän sanoo.

Neuvonen näkee sinkkutalouksien vaikutukset puolestaan 
palvelujen tarjonnassa.

”Erityisesti yksineläjät käyttävät kaupungeissa paljon pal-
veluita. Samaan aikaan palvelut ovat yhä enemmän digitaa-
lisuuteen nojaavia. Kaupunkisuunnittelussa korostuu erilaisten 
tilojen – ja sitä kautta ihmisten yhdessä olemisen – vahvistami-
nen näiden palveluiden tukemana”, hän visioi.

Alueiden eriarvoistumisen kasvun ehkäisyyn tarvitaan 
aluepolitiikkaa 

Tulevaisuuden tutkija Neuvonen puuttuisi alueiden eriar-
voistumiseen eli segregaatioon ensimmäisenä koulujärjestel-
män kautta.

”Tärkeää on saada kaikki lapset ja nuoret käymään oman 
alueensa koulua. Toinen tärkeä asia on vahvistaa joukkoliiken-
nettä ja saada kaikki ihmiset käyttämään sitä. Kolmas ratkaisu 
on ajatella asiaa uudella tavalla: alueiden erilaistuminen voi 
olla hyvä asia, jos se tarkoittaa ihmisten kykyä tehdä  asioita 
oman naapurustonsa ihmisten kanssa. Mutta tämä ei saa 
tapahtua koulutus- tai tuloluokkien mukaan”, hän tarkentaa.

Rakennusalalla projektinjohtajana työskentelevän Kemppi-
Virtanen näkee segregaation ehkäisyssä myös imagonhallin-
nallisia keinoja.

”Kaupungit koostuvat paikoista, erilaisista alueista, joilla 
on oma imagonsa. Myös alueiden haluttavuus ja arvos-
tus vaihtelevat. Segregaatiota voidaan jossain määrin estää 

“Kaupunki
suunnittelun 

perusteet muuttuvat.

Helsingin Eiranrannassa asunnot 
viilenevät kaukojäähdytyksellä.
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sekoittamalla vuokra- ja omistusasumista. Asuinalueiden tasa-
päistämistä tulisi kuitenkin välttää. Omaleimaiset asuinalueet 
ovat niitä, joihin asukkaat juurtuvat. Niistä muodostuu moni-
puolinen ja kerroksellinen kaupunki”, hän visioi.

Päivisin uinuvat lähiöt ovat mahdollisuus
Yhä useampi voi tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta, jol-
loin perinteisten toimistotilojen osuus kaupunkirakentamisesta 
vähenee. 

Neuvonen pitää tätä mahdollisuutena perinteisille lähiöille, 
jotka on suunniteltu lähinnä vain asumiseen.

”Tulevaisuudessa yhä suurempi osa lähiöissä asuvista ihmi-
sistä jää omille nurkilleen myös päiväsaikaan. Heidän työs-
kentelylleen pitää löytää uusia tiloja, kaikki eivät tee töitä vain 
kotoa. Se, joka onnistuu löytämään tehokkaan tavan muuntaa 
entisiä toimistoja asunnoiksi tai uudenlaisiksi työnteon ja asumi-
sen yhdistelmätiloiksi, tekee vielä paljon rahaa”, hän analysoi.

Kemppi-Virtanen näkee työtapojen muutoksen myös raken-
nusteknisesti. 

”Käytännössä asuntoihin tulee sisällyttää tilat myös kotona 
tapahtuvalle työskentelylle. Toimistotilojen tyypit ja tarpeet ovat 
myös murroksessa. Aika näyttää palataanko monitoimitiloista 
jossain määrin takaisin enemmän yksityisyyttä ja rauhaa mah-
dollistaviin toimistotiloihin”, hän lisää.

”Energiajärjestelmään 
tulee lisää uusiutuvia 

energioita kuten aurinkoa.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, DI, Pirjo Kemppi-Virtanen 
sanoo, että nuoret sukupolvet tuovat tullessaan asumisen uudenlaiset tavat 
ja vaatimukset.
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Paljetasaimet ja kuumuudenkestävät 
tuotteet Suomessa jo yli 50 vuotta 

Kysy myös kanaviston kuntokartoitusta

KE-Burgmann Finland Oy
09-825501

www.ke-burgmann.fi

KANGASPALKEET
METALLIPALKEET

KUMIPALKEET
SUOJAPALKEET
PTFE- PALKEET
KARTOITUKSET
ASENNUKSET

HITSAUSSUOJAUS
OMPELUTUOTTEET
KUUMANKESTÄVÄT

TIIVISTEET JA
ERISTEET 

PUHDASTA  
AURINKOSÄHKÖÄ,  
ÄLYKÄSTÄ  
OHJAUSTA 

Suomen suurimman  
aurinkovoimalan 
toimittajalta!

www.gef.fi

F I N L A N D
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Paikallisakku-alan 
kotimainen vaihtoehto

Paikallisakkuja ja DC-järjestelmiä

URHO tasasähköjärjestelmät

Midac, CSB-paikallisakut

Ota yhteyttä!
Jari Virolainen ja Harri Kettunen,

yhteensä yli 40 vuoden 
kokemus paikallisakuista

puh. 040 809 8677
www.enercotek.fi

Parkkipaikat katoavat? 
Autottomuus on tulevaisuuden trendi. Neuvonen näkee tämän 
ensimmäisenä parkkikenttien ja pysäköintilaitosten vähenemi-
senä.

”Tämä voi laskea rakentamisen kustannuksia ja parantaa 
kaupunkien esteettisyyttä ja palvelutasoa. Rakennusten väliin 
ei tarvitse jättää yhtä suuria tiloja autoille kuin ennen. Auto ja 
sen säilyttäminen oli lopulta 1900-luvun kaupunkisuunnittelun 
suurin tilaongelma”, hän sanoo.

Kemppi-Virtanen ei puolestaan näe autottomuutta kovin 
vahvana tulevaisuuden ilmiönä.

”Autot eivät todennäköisesti ole katoamassa ainakaan 
kovin nopeasti Suomesta, hoidetaanhan niillä valtaosa 
maamme kuljetustarpeista. Polttoaineet sen sijaan muuttuvat 
ekologisiksi. Pysäköintipaikkoja tarvitaan ihmisten arjen logis-
tiikan sujuvoittamiseksi nyt ja vasta. Pysäköinnille on aina kaa-
voituksessa jätettävä tilavaraus, jotta myöhempi rakentaminen 
on mahdollista, jos skenaariot autottomuudesta eivät toteudu. 
Polkupyörien varaan ei voida hyvinvointiyhteiskuntaa tässä 
ilmastossa ja pitkien välimatkojen maassa rakentaa”, hän tar-
kentaa.

Nollahiilinen kaupunki käyttää älyenergiaa
VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen sanoo, että ener-
giajärjestelmään tulee lisää uusiutuvia energioita kuten aurin-
koa.

”Esimerkiksi Tampereella kokeillaan jo nyt kaksisuuntaista 
kaukolämpöä, jossa myös rakennus voi syöttää verkkoon esi-
merkiksi auringolla tuotettua energiaa jota se ei itse pysty 
käyttämään”, hän sanoo.

 Professorin mukaan tulevaisuudessa korostuu myös koko-
naisuuksien optimointi – ei enää pelkän energiaverkon tai 
yksittäisen rakennuksen optimi, vaan koko kaupungin opti-
mointi.

”Kaukolämmön ja 
jäähdytyksen integroinnilla 

koko järjestelmän hyötysuhde 
kasvaa.

KU
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:V
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VTT:n tutkimusprofessori Miimu Airaksinen sanoo, että energiajärjestelmään tulee lisää uusiutuvia 
energioita kuten aurinkoa.
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Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä

www.tvons.fi

TVO Nuclear Services Oy

www.tvo.fi

HYVINVOINTIA 
YDINSÄHKÖLLÄ

www.armatek.fi

www.jspietarsaari.fi

JS Oy Pietarsaari
Ristikarintie 29
68600 PIETARSAARI
Puh. 0207 630 750
Fax  (06) 781 0760

Armatek Oy 
Hepolamminkatu 36 A 
33720 TAMPERE 
Puh. 0207 630 740
Fax  (03) 261 6213

ŸVenttiilien 
huoltopalvelut

ŸVaraosien valmistus

ŸLEGATEST -
varoventtiilien koestus 
ja säätö

ISO 9001
ISO 3834-2
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Bang&Clean
puhdistaa kattilat

Deleten Bang & Clean -menetelmän avulla jät-
teenpoltto- ja muut teollisuuskattilat voidaan 
puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti ilman kalliita 
huoltoseisokkeja. 

Säännöllinen epäpuhtauksien poistaminen 
kasvattaa kattiloiden lämmönsiirtokykyä ja 
tehostaa niissä tapahtuvia palamisreaktioita. 
Puhdistaminen myös vähentää vaativien huol-
totoimenpiteiden tarvetta ja parantaa koko
laitoksen käyttövarmuutta.

Kysy lisää, puhdistamme kattilasi!
puh. 0400 911 928 tai info@delete.fi 

www.delete.fi 

Enertec_DeleteA4.indd   1 15.8.2016   12.01.31

PROFESSORI AIRAKSINEN AVAA 
TULEVAISUUDEN ENERGIARATKAISUJA 
JA KÄSITTEITÄ
– Hajautetulla energialla tarkoitetaan monessa eri paikassa tuotettua energiaa. Useimmiten 

energiajärjestelmät ovat hajautetun ja keskitetyn järjestelmän yhdistelmiä. Lähienergialla 
tarkoitetaan yleisesti lähellä kulutusta tuotettua energiaa.

 
– Tulevaisuuden kaukolämpö ja jäähdytys integroituvat kaupungeissa. Näin saadaan koko 

järjestelmään parempi hyötysuhde. Tämä mahdollistaa myös ylimääräisen lämmön hyväksikäytön.

– Jätteiden määrää on ensisijaisesti vähennettävä, mutta energiahyödyntäminen on yksi vaihtoehto 
sille, jos se ei ole sopivaa esimerkiksi uusiokäyttöön.

– Biopolttoaineiden hyödyntäminen riippuu osittain kaupungin sijainnista ja sen energiajärjestelmästä 
sekä siitä, miten bioenergiaa on saatavilla. Bioenergia on yksi vaihtoehto energiajärjestelmän 
muuntamisessa. Erityisesti ylijäämä on järkevä käyttää energiantuotantoon. n

Kaukolämmitetty raitiovaunupysäkki Sokoksen edustalla.

”Myös järjestelmät integroituvat. Esimerkiksi kaukolämmön 
ja jäähdytyksen integroinnilla koko järjestelmän hyötysuhde 
kasvaa. Lisäksi esimerkiksi rakennusten ylilämpöä ja muuta 
jätelämpöä otetaan entistä paremmin talteen ja käytetään 
hyödyksi energiajärjestelmässä”, hän tarkentaa

 Airaksinen sanoo, että tulevaisuudessa vaihtelevan uusiu-
tuvan energian määrä energiaverkossa lisääntyy.

”Se lisää tarvetta energiavarastoille ja kulutuksenjoustolle. 
Rakennuksissa on tähän merkittävä potentiaali (rakennukset 
kuluttavat 30–40  % energiasta), jota tulisi hyödyntää verkosta 
paremmin.”

Uudet talotyypit ja yhteisöllisyys
Kemppi-Virtanen näkee, että tulevaisuuden asuntopulaa voisi 
lieventää esimerkiksi hotelli-koti-tyyppisillä asuintaloilla, joissa 
olisi tietyt yhteiset tilat ja palvelut sekä hotellin tyyppinen 
 kontrolli.

”Nämä mahdollistaisivat kuitenkin varsin vähän huoltoa 
vaativan asumistavan. Erilaiset parakkiratkaisut eivät ole mie-
lestäni suositeltavia”, hän sanoo.

Neuvonen pohtii, että kaupungit monimuotoistuvat, myös 
rakentamisen muotojen osalta. 

”On yhä helpompaa toteuttaa itse rakennusprojekti ja 
koota sitä tekemään erilaisia tekijöitä, rahoittajia ja käyttäjiä. 
”Kaupunki näyttää tästäkin syystä 2040-luvulla erilaiselta kuin 
1900-luvun modernismin karikatyyreissä, joissa kaikki talot 
olivat lopulta samasta puusta (tai pikemminkin betonilaatasta) 
veistettyjä”, hän päättää. n
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POHJOISMAINEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ MURROKSESSA

LÄMPÖLAITOKSIA SULJETAAN 
KANNATTAMATTOMINA – MILLAINEN 

”ENERGIAN EKOSYSTEEMI” ON 
RAKENTEILLA UUSIEN, 

VIHREIDEN TEESIEN VARAAN? 
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: HELEN OY

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid ja Energinet.dk julkaisivat elokuussa raportin, 
joka esitteli yhtiöiden näkemyksiä pohjoismaisen sähköjärjestelmän tulevista haasteista ja mahdollisuuksista 

vuoteen 2025 mennessä. Raportin mukaan pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä tapahtuu ja paljon juuri nyt. 

MUUTOKSIA AIHEUTTAVAT ennen kaikkea ilmasto
politiikka (joka puolestaan lisää uusiutuvien energialähteiden 
kehittämistä), teknologian kehitys sekä markkinoiden, käytön 
ja suunnittelun yhteiseurooppalaiset puitteet. Järjestelmän muu
tos on jo käynnistynyt, ja siitä tulee entistä näkyvämpää vuo
teen 2025 mennessä.

Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj:stä toteaa, että kanta
verkkoyhtiöiden yhteisen lähestymistavan varmistaminen on 
tärkeää, jotta löydetään parhaat ratkaisut sähköjärjestelmän 
tuleviin haasteisiin. ”Monet yhtiöiden ongelmista ovat yhteisiä, 
joten on luonnollista etsiä yhteisiä ratkaisuja”, toteaa Jyrin
salo.
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Lappu luukulle?
Lämpölaitosten sulkeminen, tuulivoiman osuuden lisääntymi
nen, ydinvoimalaitosten käytöstä poisto ja järjestelmien väli
sen siirtokapasiteetin jyrkkä kasvu vaikuttavat siihen, että säh
köjärjestelmän ennakoinnista, käytöstä ja suunnittelusta tulee 
yhä monimutkaisempaa.

Jyrinsalo huomauttaa, että yksin vuonna 2015 Suomessa 
poistettiin käytöstä 900 megawatin edestä voimalakapasiteet
tia. ”Saman trendin voi ennustaa jatkuvan”, hän lisää.

Pohjolan Voiman (PVO) sulkiessa kyseiset Kristiinan, Tah
koluodon ja Vaskiluodon voimalat, koko maan kokonaiskapa
siteetti laski 11 600 megawattiin. PVO:n mukaan laitokset oli
vat olleet kannattamattomia jo pitkään. Voimalaitosten säilymi
nen olisi edellyttänyt nykyistä tehoreservijärjestelmää laajem
paa reserviä, joka olisi pitänyt lauhdelaitokset energiaturvalli
suuden takaajina.

Käyttövarmuus kunniaan
Kantaverkkoyhtiöiden raportissa todetaan, että pohjoismaisten 
kantaverkkoyhtiöiden toimintaympäristön muuttuessa tärkeim
piä tulevaisuuden haasteita ovat mm. riittävä siirto ja tuotan
tokapasiteetin varmistaminen toimitusvarmuuden takaa miseksi 
ja markkinoiden vaatimusten täyttämiseksi, vastaaminen jous
tavuusvaatimuksiin sekä taajuuden hyvän laadun ja riittävän 
inertian säilyttäminen järjestelmässä käyttövarmuuden varmis
tamiseksi. 

Raporttia seuraavassa jatkoselvityksessä on tarkoitus ana
lysoida ja priorisoida pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden 
toteutettavaksi valittuja ratkaisuja. Jatkoselvitys valmistuu vuo
den 2017 toisella neljänneksellä.

Älyverkot vesille
Tulevaisuuden suuntaviivoja piirtää myös työ ja elinkeino
ministeriön asettama uusi työryhmä, joka selvittää älyverk
kojen tuomia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän 
mandaattina on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden äly
verkoista sekä selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla 
älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallis
tua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitus
varmuuden ylläpitoa.

Työryhmään on kutsuttu laaja edustus koko toimialalta: 
mukana on mm. sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, 
viranomaisten ja tutkimuslaitosten edustus. Työryhmän väli
raporttia odotellaan vuoden päästä ja lopullista mietintöä 
30.9.2018 mennessä.

Elinkeinoministeri Olli Rehnin mukaan kuluttaja on nyt nos
tettu keskiöön Euroopan komission Energiaunionivalmiste
lussa. Älykkäillä ratkaisuilla Suomi voi näyttää mallia muille 
siitä, miten kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia voidaan tule
vaisuudessa lisätä, toteaa Rehn. ”Sähkömarkkinoilla kaiva
taan uusia tapoja toimia joustavasti ja kustannustehokkaasti. 
Kuluttajien aktiivisuuden lisääminen on keskeistä tähän haas
teeseen vastaamisessa”, Rehn arvioi.

Tuki vääristää kilpailua
Eurooppalaisilla markkinoilla on viime vuosina tuettu runsaasti 
vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa, mikä puolestaan on lisän
nyt energian tarjontaa. Samanaikaisesti kysyntä ei ole jatkanut 
aiemmin oletetulla kasvukäyrällä, vaan on kääntynyt jopa las
kuun. Tästä syystä muun kuin tuetun tuotannon kannattavuus on 
heikentynyt ja perinteistä, pääosin hiileen ja kaasuun perustu
vaa tuotantokapasiteettia on suljettu.

Vaikka energian tarjonta markkinoilla onkin lisääntynyt, on 
säätyvän tuotantokapasiteetin määrä samalla vähentynyt. Tämä 
on aiheuttanut huolta tehon riittävyydestä huippukulutustunteina. 
Vähentynyt säätökapasiteetti aiheuttaa ongelmia myös muina 
aikoina järjestelmän häiriötilanteiden ja hetkittäisen tehotasa
painon hallinnassa.

”Vaikka energian tarjonta 
markkinoilla onkin lisääntynyt, 

on säätyvän tuotantokapasiteetin määrä 
samalla vähentynyt.

Mittarointi vasta alkua
Ministeriön mukaan sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämi
sessä sähkön kulutuskohteet ovat merkittävässä roolissa. Suo
messa on jo asennettu lähes kaikille sähkönkäyttäjille älymit
tarit, joiden avulla asiakkaat voivat osallistua eri markkinoille. 
Myös pienempien kuluttajien aktiivinen osallistuminen markki
noille on nyt mahdollista, mutta uusien palveluiden kehittyminen 
ja asiakkaiden aktiivisuuden lisääntyminen on ollut hidasta. 

Lisäksi eri toimijoiden rooleissa on epäselvyyksiä. Tällä het
kellä ollaan tilanteessa, jossa kaikki markkinoiden toimintatavat 
ja tariffirakenteet eivät välttämättä tue kuluttajien osallistumista 
ja myös tekniset ratkaisut saattavat rajoittaa osallistumista.

Tehoja tiedosta
Fingridin tuorein saavutus älyrintamalla on ELVIStietojärjes
telmä, joka helpottaa kantaverkon kunnossapitoa ja kehitetystä. 
ELVIS (lyhennetty sanoista ELectricity Verkko Information System) 
näki päivänvalon, koska omaisuuden hallintaa ja käyttöä var
ten tarvitaan kattava tietojärjestelmäkokonaisuus, joka tukee toi
mintaa prosessien kaikissa vaiheissa omaisuuden pitkäaikais
suunnittelusta aina päivittäiseen käytön suunnitteluun ja kunnos
sapitoon. Valtava hankekokonaisuus yhdistää uusinta ICTtek
nologiaa ja yhtiön tietopohjaa sekä muuttaa yhtiön toimintata
poja.

Fingrid käynnisti kunnianhimoisen projektin jo vuonna 2006 
ja teki linjanvedon, jonka mukaan järjestelmäkokonaisuus 
perustuisi tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Pitkän hankintaprosessin 
jälkeen päädyttiin vuonna 2012 ratkaisuun, joka koostuu kah
deksasta tuotteesta. Systeemiintegraattoriksi projektiin tuli IBM. 

Kokonaisuuden ensimmäiset osat otettiin käyttöön syksyllä 
2013 ja loput kesän 2016 aikana. n
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ENERGIANTUOTANNON JA -TEKNOLOGIAN 
PÄÄTAPAHTUMA

Energia-alalle, teollisuudelle & kiinteistöille. 
Esillä monipuolisesti eri energiamuodot,  uusimmat teknologiat ja ajankohtaiset aiheet.

Messuilla mukana yli 350 näytteilleasettajaa.

Järjestäjä Yhteistyössä: Energiamessujen kumppanit:

Ilmoittaudu 
messuille

veloituksettaenergiamessut.fi/rekisteroidy

Messut avoinna:
ti-ke klo 9-17 ja to klo 9-16
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Kouluttajina pitkänlinjan voima- 
laitosasiantuntijat! Valittavanasi on 
kursseja, seminaareja ja tutkintoja.

Voimalaitoksen käyttäjän ammatti- 
tutkinto, B-koneenhoitaja-,  
A-koneenhoitaja- sekä  
alikonemestarikoulutus
Seuraavat aloitukset tammikuussa 
2017 Tampereella ja Helsingissä
Kysy lisää Jukka Kauppinen  
jukka.kauppinen@ael.fi, 044 722 4751

Suorita kaukolämpöasentajan 
ammattitutkinto tai kaukolämpö- 
yliasentajan erikoisammatti- 
tutkinto
Kysy lisää Olli Torvinen  
olli.torvinen@ael.fi, 040 560 2005

Painelaitefoorumi 2016
25.–26.10.2016 Tampereella

Painesäiliö- ja putkistomateriaalit
15.–16.11.2016 Helsingissä

Voimalaitosten vesienkäsittely,  
instrumentoinnin huolto
16.–18.11.2016, Helsingissä

Painelaitteiden käytön ja kunnon 
valvonta 
22.–23.11.2016, Tampereella

Voimalaitosten vesienkäsittely, 
vesikemia, vesien valmistus
1.–2.2.2017, Helsingissä

Voimalaitoskunnossapito
8.–10.2.2017, Helsingissä

Lisätietoja
Riku Silván, koulutuspäällikkö 
riku.silvan@ael.fi, 050 345 8337

Tule tapaamaan meitä Energia 2016 
-messuille Tampereelle!

OSAAMISTA 
ENERGIA-ALALLE AEL:stä

KAARNATIE 4, 00410 HELSINKI, 09 530 71
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Messuilla mukana yli 350 näytteilleasettajaa.

Järjestäjä Yhteistyössä: Energiamessujen kumppanit:

Ilmoittaudu 
messuille

veloituksettaenergiamessut.fi/rekisteroidy

Messut avoinna:
ti-ke klo 9-17 ja to klo 9-16
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TOIMITUSJOHTAJA REIJO RINTALA toteaa, että Sahala 
Worksillä on pitkät perinteet energiateknologian kehittäjänä, 
suunnittelijana sekä valmistajana. 

”Panostamme edelleen vahvasti tuotteisiimme, valmistus
menetelmiimme sekä entistä voimakkaammin myös palve
luihimme. Elinkaaripalvelut ovatkin olleet viime vuosina eri 
puolilla maailmaa erityisen merkittävä ja kasvava toiminta 
alueemme”, Rintala kertoo. 

Elinkaariajattelua eturintamaan
Yrityksen elinkaaripalvelut kattavat muun muassa voimalaitos
ten lämmönsiirrinten sekä prosessiteollisuuden painelaitteiden 
huoltoprojektit ja uusinnat. Sahala Works vastaa hankkeiden 
kaikista vaiheista, kuten suunnittelusta, laitteiden valmistuk
sesta tai kunnostuksesta sekä asennuksista.

Sahala Works työllistää 90 henkeä ja liikevaihto on noin 
20 miljoonaa euroa. Tällä erää liikevaihdosta yli puolet ker
tyy viennistä. Yrityksen konepaja ja pääkonttori sijaitsevat Var
kaudessa.

Joustavuudesta hyötyy asiakas
Toimitusten joustavuutta ja tuotteiden laatua Sahala Works 
on kehittänyt modernin valmistusteknologian avulla. Esimerk
kejä näistä hankkeista ovat Pohjoismaiden ensimmäiset täysin 
automatisoidut orbitaalihitsaus sekä lämpöpintaputkien päi
den tasaus ja mankelointijärjestelmät. Näiden avulla saavute
taan tuotantotehokkuuden ja joustavuuden lisäksi ainutlaatui
nen laadun toistettavuus – ja tästä hyötyy viime kädessä tieten
kin asiakas.

Täysin automaattinen orbitaalihitsausjärjestelmä on itse 
asiassa varsin uusi tuttavuus, sillä se otettiin Varkauden kone
pajalla käyttöön kesäkuussa 2014. Kahdessa vuodessa 
uudella järjestelmällä on hitsattu tuhansia tunteja, ja orbitaali
hitsauksesta on tullut taloon kovan luokan syömähammas:

”Voi sanoa, että orbitaalihitsausjärjestelmä on täyttänyt 
odotukset ja tarpeet sataprosenttisesti. Automaattisen man
kelointi ja putkien päiden tasausjärjestelmän hankinta oli
kin luonnollinen jatkoinvestointi tuotannon kehittämisessä ”, 
myhäilee Rintala. 

ILMOITUS

SAHALA WORKS 
VAHVASSA 
VEDOSSA

MENESTYSKONSEPTI 
TARJOAA 

LÄMMÖNSIIRRON 
LAITTEET JA 

PALVELUT SAMALTA 
TOIMITTAJALTA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

Sahala Works on lämmönsiirto- ja energiateknologiaan erikoistunut yritys, jonka päätuotteita ovat 
lämmönsiirtimet sekä muut vaativat paineastiat. Myös laitteistojen elinkaaripalvelut ovat kiinteä osa yrityksen 

toimintaa. Sahala Works palvelee mm. ydinvoimaloita, konventionaalisia voimaloita ja biovoimalaitoksia sekä 
sellu-, petrokemian- ja kemianteollisuutta eri puolilla maailmaa.
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Huipputekniikkaa talossa
Numeeriseen ohjaukseen perustuvaa MaTIC 500 orbitaali
hitsaus järjestelmää käytetään lämmönsiirtimien putkien hitsaa
miseen putkilevyyn. Järjestelmän lasermittaukseen perustuva 
automaatio takaa asemoinnin ja hitsauksen geometrisen tark
kuuden sekä laadun toistettavuuden.

Mankelointi ja putkientasausjärjestelmä MA 2501 on vie
läkin uudempi hankinta, ja se käynnistyi elokuun alkupuo
lella. Myös tämä järjestelmä toimii täysin automaattisesti, mikä 
nopeuttaa tuotantoa sekä varmistaa korkean laadun ja toistet
tavuuden.

”Uudet järjestelmät haluttiin taloon, koska tuotteiden ja 
laadun kehitystoiminta yrityksessä on jatkuvaa. Koska putkien 
kiinnitys putkilevyyn on lämmönsiirtimen valmistuksen kriitti
simpiä vaiheita, tähän puoleen kannattaa myös panostaa”, 
toteaa Rintala.

Forsmarkista kova referenssi
Sahalan lämmönsiirtimiltä vaaditaan paljon, sillä asiakkai
den toimiala on usein sangen vaativa sekin. Kenties paras esi
merkki on tuore projekti, jossa Sahala Works toimitti lämmön
siirtimiä ruotsalaiselle Forsmarkin ydinvoimalalle. 

”Pari vuotta sitten Forsmarks Kraftgrupp AB tilasi Forsmar
kin voimalan 1 ja 2yksikköihin yhteensä kahdeksan lämmön
siirrintä – ja kyseessä oli Sahala Worksin historian suurin yksit
täinen hanke”, kertoo Rintala.

”Viimeiset asennukset tehtiin alkukesästä ja voidaan 
sanoa, että koko projekti sujui suunnitelmien mukaan alusta 
loppuun”, hän lisää.

Sahalan historian suurin kauppa käsitti Forsmarkin 1 ja 
2yksiköiden ensimmäisen vaiheen matalapaineesilämmitti
mien suunnittelun, valmistuksen, vanhojen lämmittimien pois
ton sekä uusien asennuksen. Esilämmittimet asennettiin kah
dessa vaiheessa: ykkösyksikön lämmönsiirtimet vaihdettiin 
kesällä 2015 ja kakkosyksikön lämmönsiirtimet vuotta myö
hemmin. Asennustyöt suoritti teollisuuden elinkaari ja asennus
palveluihin erikoistunut SSG Sahala.

Forsmarkin voimala sijaitsee Ruotsin itärannikolla. Voima
lassa on kaikkiaan kolme yksikköä, jotka tuottavat energiaa 
yhteensä 20–25 TWh vuodessa eli noin kuudesosan Ruotsissa 
käytettävästä sähköenergiasta. Forsmarkin pääomistaja on 
Vattenfall. 

Ydinvoimaprojekti sujui niin mallikkaasti, että Sahala jat
kaisi mieluusti samalla saralla. Rintala toteaa, että joitakin kes
kusteluja aiheen tiimoilta on käyty jo kotimaassakin.

Hallitse materiaalit!
Ydinvoimaloiden lisäksi Sahala hallitsee myös konventionaali
set voimalat ja biovoimalaitokset. Energiantuotanto on ”taito
laji”, koska se edellyttää paitsi tehokkuutta myös äärimmäistä 
luotettavuutta. Tämän vuoksi voimalaitosten laitteiden valmis
tusmateriaalit valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaati
musten mukaisesti.

”Pelkkä materiaalivalinta ei kuitenkaan yksinään riitä, 
vaan myös valmistusprosessit ja erityisesti hitsausmenetelmät 
on hallittava syvällisesti, kohteiden olosuhteet tuntien”, linjaa 
Rintala.

 Koska voimalaitosten laitteiden vaatimukset vaihtele
vat suuresti, on Sahalan käyttämä materiaalivalikoima var
sin laaja. Tyypillisimpiä esimerkkejä työstettävistä metalleista 
ovat hiiliteräkset, ruostumattomat teräkset, kuumalujateräkset, 
titaani ja kupariseokset.

Vahvaa suunnitteluosaamista
Prosessien ja materiaalien erikoisuudet otetaan huomioon 
myös suunnittelussa ja valmistuksessa. ”Me hyödynnämme tar
vittaessa viimeisimpiä huipputeknologioita, kuten vibraatio
analyysiä laitteistojen värähtelyjen matemaattiseen mallinnuk
seen ja FEMmenetelmää (Finite Element Method) lujuuslasken
taan”, toteaa Rintala. Yrityksellä on myös valmiit ja hyväksytyt 
hitsausmenetelmät mitä erilaisimmille materiaaleille ja proses
sivaatimuksille.

Eri voimaloiden lisäksi myös sellu, petrokemian ja 
kemian teollisuus voi luottaa yrityksen ammattitaitoon, joka 
ulottuu itse asiassa 1800luvulle asti. Yrityksellä on vankka 
kokemus paineastioiden kehityksestä ja valmistamisesta sekä 
energia ja teollisuusprosessien erityisvaatimuksista – ja ratkai
suja, jotka vastaavat myös energia ja prosessitekniikan vii
meisimpiin vaatimuksiin. 

”Asiakasrajapinnassa haluamme palvella joustavasti ja 
asiantuntevasti läpi koko tuotteen elinkaaren”, Rintala kiteyt
tää.

Laatukärjellä eteenpäin
Sahalan vuosien saatossa hioutuneet toimintaprosessit ja laa
tujärjestelmät perustuvat EN ISO9001:2008 ja EN ISO 3834
2:2005 standardeihin. Laadunvalvonta kattaa koko tuotan
non saapuvien raakaaineiden tarkastuksesta aina tuotteiden 
lopputestaukseen.

 Tinkimätön laadun ja laatujärjestelmien kehittäminen 
perustuu tiiviiseen yhteistyöhön useiden eri tarkastus ja laa
dunvalvontaviranomaisten kanssa. 

”Keskeisimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat useat tar
kastuslaitokset ja viranomaiset Euroopassa ja muualla maail
massa”, kertoo Rintala.

Uusimpana aluevaltauksena on Kiina. Maan viranomai
set myönsivät Sahala Worksille paineleitteiden valmistusluvan 
kesäkuussa.

”Meillä on muutama Kiinan markkinoille suunnattu pro
jekti, joten viranomaisen myöntämä lisenssi on arvokas asia”, 
toteaa Rintala. n

Sahala Works Energia 2016 näyttelyssä: 
25.–27.10.2016, Tampere, osasto A208.

Lisätietoja: www.sahala.fi
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KSB Suomessa: Kerava, Mänttä, Oulu, Jyväskylä, Kokkola, Eura 

Puh. 010 288 411 · www.ksb.fi

 Our technology. Your success. 
Pumps n Valves n Service

Ottaako pumpusta? 
Me hoidamme – monipuolisesti.

KSB:n laaja huoltoverkosto monipuolisine palveluineen huoltaa, auttaa ja opastaa 
merkistä riippumatta siellä missä apua tarvitaan. Yksilöidyt huoltosuunnitelmat, 
alkuperäiset varaosat, pyörivien laitteiden huolto, varaosavalmistus Suomessa sekä 
kattava asiantuntijatuki ovat aina saatavilla - nopeasti ja luotettavasti.

Caligo tehostaa energiatehokkuuttasi

”Caligon ansiosta joka kolmas 
puukuorma jätetään väliin!”

– suomalaisen kaukolämpöyhtiön tuotantopäällikön  
toteamus Caligo-pesurin eduista

Sorsakosken Konepaja Oy on painelaitteisiin erikoistunut 
konepajayhtiö. Toimintamme lähtökohta on asiakkaidemme 
prosessi- ja valmistusteknisissä tarpeissa ja laatukäsikirjamme 
noudattaa EN-ISO 9001 perusteita. Lisäksi hitsauksen laatujär-
jestelmämme on sertifioitu EN ISO 3834-2 mukaisesti.

Laadunhallinta on olennainen osa koko toimitusketjua.

Päätuotteitamme ovat putkilämmönvaihtimet, paineastiat, 
säiliöt, putkistot ja muut erityisesti PED osaamista vaativat 
konepajavalmisteet.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme 
Energia 2016 messuosastolle A813.

Olli Kervinen
Toimitusjohtaja

puh. +358 40 487 8841
olli.kervinen@sk-works.fi

Marko Kivinen
Laatu- ja tuotantopäällikkö, IWS

puh. +358 40 550 8700
marko.kivinen@sk-works.fi

Sorsakosken Konepaja Oy • Putkitie 6 • 79130 Sorsakoski
www.sk-works.fi
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Teho Kaasu Vesi Ilmanpaine Lämpötila Kunnonvalvonta

Motion

Automation
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IPC

    
Energia- ja Sähkönjakeluseminaari 
1.12.2016 | Hyvinkää 

https://goo.gl/8NuyJW

Lisätietoja ja ilmoittautuminen oheisen 
QR-linkin kautta tai puhelimitse nume-
roon 020 7423 800. Paikkoja on rajoite- 
tusti ja ne varataan ilmoittautumisjär- 
jestyksessä. Vahvistamme osallistumisesi. 
Tilaisuus on maksuton.  
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Helposti integroitavaa 
energian hallintaa.

www.beckhoff.fi/energy-data-management
Kustannusoptimoitua energian hallintaa Beckhoff PC-pohjaisella automaatiojärjes- 
telmällä, joka mahdollistaa energian monitoroinnin, mittaamisen ja analysoinnin 
integroituna. Investointi- ja ylläpitokustannukset laskevat merkittävästi kun samalla 
järjestelmällä voidaan hoitaa koneautomaatio- ja prosessiohjaustoiminnot, energian 
mittaus ja hallinta, sekä kaiken kerätyn datan tallennus paikallisiin tietokantoihin 
tai pilvipalveluihin.

www.beckhoff.fi

Kenttäväylä,  
EtherCAT

OPC UA,
tietokanta

IoT-
liitännät Big Data

Analysointi, monitorointi EnergianhallintajärjestelmäMittaus

Enertec_mainos_no4.indd   1 4.10.2016   9:56:47
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TUNNETUT MURTOKALVOT-, JA 
RÄJÄHDYSSUOJAUSTUOTTEET
Suunnittelemme, asennamme ja 
huollamme ammattitaidolla.

Lisätietoja:
Niko Toropainen

029 006 5136
niko.toropainen@tecaflow.fi

Suunnittelemme, asennamme ja 
huollamme ammattitaidolla.

Lisätietoja:
Niko Toropainen

029 006 5136
niko.toropainen@tecaflow.fi

TUNNETUT MURTOKALVOT-, JA 
RÄJÄHDYSSUOJAUSTUOTTEET

Tiilitie 6, 01720 Vantaa. Vaihde 029 006 280. Sähköposti: asiakaspalvelu@tecaflow.fi • www.tecaflow.fi

Tervetuloa 

Energia messuille 

osastollemme A610. 

Taikasanalla “FIKE” 

saat suun makeaksi.

Paras hyöty mittaridatasta älykkäällä 
lämpöenergian mittauksella
Mitä enemmän dataa on, sitä enemmän lisäarvoa se tuottaa

Älymittarien tuottamaa valtavaa datamäärää voidaan hyödyntää lukuisilla eri tavoilla – ja 
mitä suuremmiksi energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät 
vaatimukset kasvavat, sitä enemmän lisäarvoa mittaridatasta saadaan.

Älymittaus tuottaa energialaitoksille yksityiskohtaista dataa, jonka avulla laitosten  
on helppo tehdä tietoisia päätöksiä tämän päivän ja tulevaisuuden toiminnasta.  
Data mahdollistaa entistä paremman infrastruktuurin hallinnan ja asiakaspalvelun  
sekä verkon optimoinnin ja kysyntähuippujen tasaamisen.

Lue lisää osoitteesta kamstrup.com/value
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VOIMALAITOSRAKENTAMINEN 
TULEVAISUUDESSA JA 

SÄÄTÖVOIMAN TARVE

TEKSTI: HELI-MARIA WIIK

KUVA: SAMI KARPPINEN

”Kivihiilen käyttö 
jatkaa voimakasta 

laskuaan ilman erillisiä 
toimenpiteitä.
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Syksyn aikana tehtävässä energia- ja ilmastostrategiassa linjataan, 
jatkuuko uusiutuvan sähköntuotannon edistäminen tukirahoin vai 

luotetaanko sähkömarkkinoihin.

”Säätövoima on 
sähköntuotantoa, joka 

kykenee reagoimaan sähkön 
tuotannon ja kulutuksen välisiin 
vaihteluihin.

”Nyt on jo luvassa siirtymistä yhden luukun -periaatteeseen 
ja laajenevaan sähköiseen asiointiin. Tällaiset helpotukset pro-
sesseissa ovat perusteltuja kaikkien osapuolien kannalta”, hän 
analysoi.

ENERGIATEOLLISUUDEN ENERGIANTUOTANNON joh-
taja Pia Oesch sanoo, että Juha Sipilän hallituksen energialin-
jaukset ovat osa hallituksen kärkihanketta ”hiilettömään, puh-
taaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti”. 

”Hallituksen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialäh-
teiden osuus yli 50 prosenttiin ja omavaraisuus yli 55 prosent-
tiin sisältäen muiden muassa turpeen käytön. Lisäksi hallitus 
on julistanut puolittavansa tuontiöljyn käytön kotimaan tarpei-
siin ja luopuvansa kivihiilen käytöstä energiantuotannossa”, 
hän tarkentaa. 

Energiapolitiikan syksy
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi alkukesästä kansallisen 
energia- ja ilmastostrategian perusskenaarion, jolle Suomen 
energia- ja ilmastopoliittiset toimet vuoteen 2030 pohjataan.

Oeschin mukaan hallitus antaa eduskuntaan selonteon 
vuoden loppuun mennessä. 

”Nähdäkseni kivihiilen käyttö jatkaa voimakasta laskuaan 
ilman erillisiä toimenpiteitä, mutta öljynkäytön puolitus vaatii 
voimakasta ohjausta ja siten taloudellista panostusta. Samalla 
se kuitenkin tukee myös meidän kansallista velvoitetta vähen-
tää päästöjä päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla, kuten lii-
kenteessä, maataloudessa ja kiinteistökohtaisessa lämmityk-
sessä”, hän sanoo.

Oesch toivoo, että hallituksen nykyinen kärkihankeraha 
energiainvestointeihin saa jatkoa. 

”Kärkihankerahalla on kyetty rahoittamaan kokeiluhank-
keita, joissa on uutta teknologiaa ja kotimaista osaamista. On 
tärkeää, että valtion varoin kannetaan osa investoijan riskistä 
uuden teknologian hankkeessa, joka kuitenkin onnistuessaan 
voi tuottaa uutta osaamista ja vientipotentiaalia maailman-
markkinoille”, hän kertoo.

Hallituksen ohjaavat toimet
Oeschin mukaan Sipilän hallitus on kantanut huolta myös säh-
kömarkkinoiden toiminnasta ja investoinneista. 

”Tämä toivottavasti tarkoittaa sitä, että hallitus pidättäy-
tyy uusien ohjauskeinojen käyttöönottamisesta, kuten uudesta 
uusiutuvan sähkön tuotantotuesta. Itse toivon, että strategia 
luottaa sähkömarkkinoiden toimintaan ja sen kykyyn tuottaa 
uusia voimalaitosinvestointeja, kun hintasignaali niille osoittaa 
tarvetta.”

Oesch pitää tärkeänä, että hallitus jatkaa määrätietoisesti 
kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristö-
lupiin liittyvää kehitystyötä, joka edistää niin voimalaitosraken-
tamista kuin muutakin teollista rakentamista.

Säätövoiman rooli 
Säätövoima on sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan 
sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin. 

”Sähköä ei kyetä nykytekniikalla varastoimaan suuressa 
mittakaavassa, joten sitä on tuotettava verkkoon joka hetki 
saman verran kuin sitä kulutetaan. Lisäksi säätövoimalla 
varaudutaan mahdollisiin tuotannon häiriötilanteisiin, kuten 
suuren voimalaitoksen äkilliseen putoamiseen pois verkosta. 
Säätövoiman riittävyys on energiajärjestelmän toimivuuden ja 
sähkön toimitusvarmuuden kannalta keskeistä”, Oesch avaa 
käsitettä.

Oesch sanoo, että nopeimmin sähkön tuotannon ja kulu-
tuksen välisen eron vaihteluihin kykenee reagoimaan säädet-
tävä vesivoima, jossa varastoaltaat mahdollistavat veden vaih-
televan juoksutuksen koneistojen läpi. 

”Myös lauhdevoima sekä sähkön ja lämmön yhteistuotan-
tolaitokset ovat kykeneviä joustoon. Käytössä on myös enene-
vässä määrin kaasuturbiineja säätötarkoitukseen, mutta niiden 
käyttö on edellisiä kalliimpaa”, hän selventää.

Investointien tilanne nyt
Millaisena sitten alan toimijat näkevät suomalaisen voimalai-
tosrakentamisen tilan tulevaisuudessa ja miten säätövoimaksi 
sopivaa kapasiteettia on rakennettu tai tarjolla?

”Valitettavasti sähkön alhainen markkinahinta ei nyt tällä 
hetkellä eikä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessakaan kan-
nusta uusiin sähköntuotannon investointeihin. Alhainen hinta 
on seurausta sähköntuotannon ylitarjonnasta markkinoilla, kun 
sähkön kysyntä on pitkään jatkuneen taantuman myötä las-
kenut tai pysynyt alhaisena samaan aikaan, kun valtiot ovat 
edistäneet tukimekanismein uutta uusiutuvaa sähköntuotan-
toa”, Oesch vastaa.
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Oil & Gas

Clean Energy
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Menestykseen ei ole oikotietä. Siksi me Amec Foster 
Wheelerillä kehitämme pitkäjänteisesti kiertopeti 
(CFB) teknologiaamme. Neljä vuosikymmentä jatkunut 
kehitystyö on tuonut meille johtoaseman CFB-kattiloiden 
maailmanmarkkinoilla.

Teknologiajohtajuudesta viimeisin esimerkki on Isoon-
Britanniaan Middlesboroughin lähelle rakennettava maailman 
suurin biovoimalaitos. Amec Foster Wheeler toimittaa 
tähän sähköteholtaan 299 megawatin kokoiseen laitokseen 
sekä CFB-kattilan että savukaasunpuhdistuslaitoksen. 
Polttoaineena voimalaitos tulee käyttämään pelkästään 
puhtaita puupellettejä ja puuhaketta. Toimitus on uraauurtava 
edistysaskel suuren kokoluokan biokattiloille. 
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Tällä hetkellä ydinvoimalaitosinvestointi on käynnissä Olki-
luodossa. Lisäksi Fennovoiman yksikkö Pyhäjoella on suunnit-
teilla. 

”Kumpikin näistä ovat tasaista perusvoimaa tuottavia yksi-
köitä. Myös Naantalissa investoidaan. Sinne valmistuu iso lai-
tos sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Biotuotetehtaaseen 
satsataan Äänekoskella, jossa laitos tuottaa sähköä myös 
markkinoille. Varsinaista säätövoimaa tuottavia laitoksia ei ole 
rakenteilla”, Oesch sanoo. 

Toimitusvarmuus koetuksella
Oesch kertoo, että investoinnit tehdään pääasiassa sellaisiin 
voimalaitoksiin, jotka saavat valtion tukea. 

“Mielestäni se on pitkällä aikavälillä kestämätön tilanne. 
Nyt on jo nähtävissä, kuinka sähkömarkkinat ovat rapautu-
neet. Samalla sähköjärjestelmän kokonaiskustannukset kasva-
vat, kun toimitusvarmuus heikkenee kilpailukykynsä menettä-
neiden voimalaitosten poistuessa markkinoilta. Tämä johtaa 
siihen, että joudutaan miettimään mahdollisia muita tukimeka-
nismeja järjestelmän ylläpitämiseksi. Vastaavaan tilanteeseen 
on ajauduttu jo monessa Euroopan maassa ja on otettu käyt-
töön uusia tukimekanismeja olemassa olevan voimalaitoskan-
nan ylläpitämiseksi”, hän analysoi.

Oeschin mukaan markkinaehtoisiakin investointeja on 
käynnissä. 

”Pääsääntöisesti ne ovat korvausinvestointeja tai ne on 
aloitettu erilaiseen markkinanäkymään, minkä vuoksi olisikin 
toivottavaa, että tasapuoliset edellytykset kilpailla sähkömark-
kinoilla palaisi. Nykyiset investoinnit tukevat siirtymistämme 
kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta, mikä on toimialan 
tavoite”, hän lisää.

Vesivoiman tilanne
Oesch kertoo, että vanhassa vesivoimassa on toteutettu laajat 
tehonkorotuksiin keskittyneet investointiohjelmat. Ne ovat tuot-
taneet markkinoille hetkellistä tehon säätöä. 

”Vesivoiman uusinvestointeja ei ole tehty, eikä niitä lähi-
tulevaisuudessa tietääkseni ole tulossa muualle, kuin Sierilään 

Kemijoelle. Sen aikataulu on kuitenkin vasta 2020-luvulla”, 
hän sanoo.

Oeschin mukaan Suomessa tutkittiin jossakin vaiheessa 
muutaman yrityksen toimesta myös kaivokseen toteutetta-
vaa pumppuvoimalaitosta, jonka käyttötarkoitus olisi nimen-
omaan ollut nopean säätövoiman tuottaminen. 

”Tämä hanke ei kuitenkaan osoittautunut taloudellisesti 
kannattavaksi”, hän kertoo, ja lisää:

 ”Nykyisellä säätövoimakapasiteetilla on tultava siten toi-
meen vielä pitkään. Sähköjärjestelmämme on koetuksella. 
Olemme uuden tilanteen edessä, kun sekä kulutus että tuo-
tanto vaihtelevat enenevässä määrin ohjaamattomasti. Tuo-
tanto, kuten tuuli- ja aurinkovoima ovat sääolosuhteiden 
mukaan vaihtelevaa tuotantoa ja vaativat siten säätö- ja vara-
voimaa. Järjestelmän toimintavarmuus vaatiikin säätövoiman 
rinnalle kulutuksen joustoa, jotta tasapaino kyetään säilyttä-
mään joka hetki. Markkinoilla on myös varauduttava yhä voi-
makkaampiin hintavaihteluihin, kun on niukkuutta sähkön tar-
jonnasta ja tehotasapainon hallinta nykyistä vaikeampaa.”

 
Tuuli- ja aurinkovoiman vaikutukset
Kasvanut tuuli- ja aurinkovoiman tarjonta on horjuttanut säh-
kömarkkinoiden hintatasoa ja tuotantoa. 

”Pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella ollaan siinä mie-
lessä onnellisessa asemassa, että nopeasti reagoivaa säätö-
voimaa on valtavat määrät. Norjassa koko sähköntuotanto 
perustuu vesivoimaan ja Ruotsissakin karkeasti puolet säh-
köntuotannosta on vesivoimaa. Suomessa vesivarat eivät 
ole naapurimaiden kaltaiset, mutta olemme sähkön siirto-
yhteyksin kytkeytyneet tiiviisti näihin tuotantoresursseihin. 
Vesivoimaa meillä on noin viidennes kaikesta sähköntuotan-
tokapasiteetista”, Oesch selventää.

Vesivoiman lisäksi Nord Pool -alueella on lauhdevoimaa 
niin Baltiassa kuin Tanskassa. 

”Suomessa on lauhdevoimaa markkinoilla enää Meri-
Porissa ja joissakin yhteistuotantolaitoksissa, kaikkiaan rei-
lusti alle kymmenyksen kokonaiskapasiteetista”, hän päät-
tää. n

”Nykyisellä 
säätövoima-

kapasiteetilla on tultava 
toimeen vielä pitkään.
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UUSI VOIMALAITOS tuottaa noin puolet SSAB Raahen 
terästehtaan käyttämästä sähköstä. Suurin osa sähköstä tuote-
taan tehtaan omista prosessikaasuista. Raahen tehtaan proses-
seissa syntyvää lämpöä ja höyryä hyödynnetään sähköntuo-
tannon lisäksi lämmitykseen tehdasalueella ja kaukolämpönä 
Raahen Energialle. 

Investoinnin kokonaisarvo on noin 121 miljoonaa euroa. 
Rakennustyöt aloitettiin 2014 kesällä. Koekäytöt ja testaukset 
on tehty kevään 2016 aikana, ja vapusta asti voimalaitos on 
ollut jo osa valtakunnan verkkoa.

”Hanke eteni suunnitelmien mukaan, vaikka haasteena 
läpi projektin on ollut käyvän laitoksen rinnalla toimiminen. 
Voimalaitoksen rakentaminen oli noin 280 henkilötyövuo-
den ponnistus, ja enimmillään työmaalla oli noin 300 henkeä 
työssä. Lisäksi hanke työllisti laajasti alueen suunnittelutoimis-
toja. Hankkeen kotimaisuusaste pysytteli hyvällä tasolla läpi 
projektin, lähes 70 prosentin asteella”, kertoo Raahen Voima 
Oy:n toimitusjohtaja Pekka Inkala.

Uusi kattilalaitos 
Uusi voimalaitos korvaa osan olemassa olevasta vanhem-
masta voimalaitoksesta ja on sekä ympäristöystävällisempi 
että hyötysuhteeltaan aikaisempaa laitosta tehokkaampi. 
Uudistetun voimalaitoksen käyttöönotolla korvataan vanhan 
voimalaitoksen teknisen käyttöikänsä päähän tulleet laitteet. 

Valmet toimitti höyrykapasiteetiltaan 141 megawatin ja 
polttoaineteholtaan 152 megawatin kattilalaitoksen apulaittei-
neen. Laitos rakennettiin SSAB:n Raahen terästehtaan tehdas-
alueelle. 

Uusi kattilalaitos korvaa osan olemassa olevasta voimalai-
toksesta. Vanhan laitoksen yksi kattila jää kuitenkin vielä käyt-
töön.  

Kattila suunniteltiin polttamaan monia erilaisia kaasuja 
kuten masuunikaasu, koksikaasu, maakaasu, propaani ja 
kevyt polttoöljy. Suunnittelussa erityisesti keskityttiin eri poltto-
aineiden joustavaan käyttöön ottaen huomioon terästehtaan 
prosessin vaatimukset. 

Teräsyhtiö SSAB:n ja EPV Energia Oy:n 
yhteisyritys Raahen Voima Oy on uudistanut 

ja tehostanut SSAB Raahen terästehtaan 
yhteydessä sijaitsevan voimalaitoksensa 

energiantuotantoa. 
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”Polttoprosessin suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman 
pieniin savukaasupäästöihin, jotta saavutetaan mahdollisim-
man pienet ympäristövaikutukset. Kattilan varustettiin myös 
ammoniakin syöttöjärjestelmällä ja katalyyteillä, joilla nestey-
tetyn maakaasun polton typpioksidi päästöt pystytään pienen-
tämään alle ympäristöluvan vaatimuksien”, kertoo projekti-
päällikkö Pekka Keskinen Valmet Techonologies Oy:stä.

Endress+Hauser Oy toimi hankkeessa kenttälaitetoimitta-
jana läheisessä yhteistyössä Valmet Technologiesin kanssa. 
Endress+Hauser toimitti kattilalaitoksen paine- ja paine-eromit-
tauslaitteita sekä virtausmittaus- ja lämpömittauslaitteita.

”Vanhan voimalaitoksen uudistamista on suunniteltu jo pit-
kään, koska vanhat laitteet tulivat teknisen käyttöikänsä pää-
hän ja niiden uudistaminen oli välttämätöntä. Rakentamalla 
uusi voimalaitos saatiin parannettua koko tehtaan energia- ja 
kustannustehokkuutta”, toteaa Inkala.

Turbiinilaitos suomalais-venäläiseltä konsortiolta
Voimalaitoksen turbiinilaitoksen toimitti Energico Oy:n ja venä-
läisen Power Machines yhtymän muodostama konsortio. Tur-
biinilaitos on suunniteltu tuottamaan sähkön lisäksi prosessi-
höyryä terästehtaalle ja kaukolämpöä kaupungin tarpeisiin.

Laitoksen 120 MW tehoinen höyryturbiini ja generaattori 
on valmistettu Pietarissa. Valmet toimitti turbiinin säätö-, suo-
jaus- ja valvontajärjestelmän Power Machinesin alihankkijana. 

”Energico vastasi konsortion johdosta ja suunnitteli ja toi-
mitti turbiini-generaattoriyksikköä täydentävät laitososat kuten 

matala- ja korkeapaine-esilämmityslaitoksen, kaukolämpöjär-
jestelmän, prosessihöyryjärjestelmän ja turbiinilaitoksen put-
kistot. Suunnitteluun ja näiden laitteiden toimituksiin ja asen-
nuksiin Energico käytti pääasiassa suomalaisia alihankki-
joita”, kertoo Energico Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti 
Hovatta.

Automaatiojärjestelmät Valmetilta
Valmet Automation Oy laajensi voimalaitoksen automaatiojär-
jestelmän kattamaan myös uuden kattila- ja turbiinilaitoksen. 
Integroitu automaatiojärjestelmä koko voimalaitosalueella ja 
yhteinen käyttöliittymä yksinkertaistavat toimintaa. Lisäksi eri 
järjestelmien integrointi on vaivatonta, kun ohjausjärjestelmä 
ja turbiiniautomaatio ovat samassa järjestelmäväylässä.

Valmetin toimitus kattaa muun muassa Valmet DNA -auto-
maatiojärjestelmän kattilalaitokselle ja turbiinille, turvalukitus-
järjestelmän sekä Valmet DNA Machine Monitoring -sovel-
luksen pyörivien koneiden kunnonvalvontaan ja Field Device 
Manager -sovelluksen kenttälaitteiden kunnonvalvontaan. Toi-
mitukseen kuuluvat myös järjestelmäohjelmointi, tehdastestit, 
asennus, käyttöönotto ja koulutus.

”Hankkeen 
kotimaisuusaste pysytteli 

hyvällä tasolla läpi projektin.
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Koska laitoksen ympäristövaikutusten minimointi on ollut 
tavoitteena laitoksen suunnittelusta alkaen, myös päästöjen 
reaaliaikainen tarkkailu ja hallinta on todella tärkeässä roo-
lissa. Päästöjen valvonta- ja raportointiratkaisu on osa Valmet 
DNA – informaatiojärjestelmää. 

Jatkuvatoimisiin päästömittauksiin perustuva sovellus tuot-
taa tarvittavat tiedot EU:n IED-direktiivin (IED = Industrial 
 Emission Directive= Teollisuuspäästödirektiivi) ja laitoksen 
ympäristöluvan mukaiseen tarkkailuun. Päästötiedot jaloste-
taan viranomaisraportointiin soveltuvaan muotoon. Päästötie-
dot eivät jää ainoastaan jälkikäteen raportoitavaksi suureiksi, 
vaan päästöluvan periaatteiden mukaisesti lasketut päästöpi-
toisuudet ovat reaaliaikaisesti operaattoreiden käytettävissä. 
Myös pidempien aikavälien raja-arvojen, esimerkiksi tietyin 
kriteerein laskettujen vuorokausikeskiarvojen toteutumista voi-
daan ennakoida ja mahdollisiin ylitykseen reagoida ajoissa.

Valmet DNA informaatiojärjestelmään kuuluu myös useita 
käytönvalvontasovelluksia. Kattilan, turbiinin ja lämmönsiir-
timien taselaskennat tarjoavat työkaluja laitoksen jatkuvaan 
suorituskyvyn valvontaan. Tärkeimpien pumppujen ja puhal-
timien suorituskykyä seurataan toimintapistenäyttöjen avulla. 
Ajoarvopoikkeamasovelluksen avulla seurataan tärkeimpien 
ajoarvojen vaikutusta laitoksen hyötysuhteeseen sekä käyttö-
kustannuksiin.

Operaattorinäytöillä näkyvän reaaliaikaisen käytönvalvon-
nan lisäksi Valmet DNA -informaatiojärjestelmä tarjoaa run-
saasti työkaluja raportointiin ja trendien esittämiseen. Ongel-
mien ja häiriötilanteiden analysointiin löytyy kattavat sovelluk-
set tapahtumaraporttien ja nopean häiriötallenteen muodossa. 

Mittaava kunnossapito
Metso on toimittanut laitoksen turbiiniympäristöön ja vedenkä-
sittelyyn suuret määrät säätöventtiilejä.

”Meillä on pitkä yhteistyökuvio venttiilitoimituksissa SSAB:n 
kanssa ja uuden voimalan kattilalaitoksen venttiilitoimitukset 
ovat jatkoa tälle jatkumolle”, kertoo Metso Flow  Control Oy:n 
myyntipäällikkö Veli-Pekka Meriläinen.

Metso Flow Control Oy:llä on ollut saatavuuspalvelusopi-
mus voimassa kuusi vuotta ensin Rautaruukin ja sitten SSAB:n 
kanssa. Raahen tehdasympäristössä on siirrytty huoltotoimin-
noissa korjaavasta kunnossapidosta mittaavaan kunnossapi-
toon. Näin resurssit voidaan kohdentaa olennaisiin tehtäviin. 

”Tehdasalueella on koksaamo, masuuneja, voimalaitos, 
terässulatto ja valssaamo, joissa kaikissa Metso on vahvasti 
mukana”, Meriläinen sanoo.

”Automaatiojärjestelmissä on mittaavaan kunnossapitoon 
liittyviä ohjelmia, joiden kautta saadaan säätöventtiileistä hyvät 
ominaisuudet. Meidän ND 9000 -sarjassamme on hyvä diag-
nostiikka, joka kerää omasta toiminnastaan jatkuvaa dataa ja 
tekee tarvittaessa hälytysnäyttöjä huoltotöille. Esimerkiksi vent-
tiilien kitkat alkavat vähitellen kasvaa käytön myötä. Huoltomie-
het näkevät diagnostiikasta, mitkä venttiilit alkavat olla elinkaa-
rensa päässä, ja ne otetaan seuraavassa huoltoseisokissa käsit-
telyyn.”

Kohteessa voi olla vaikka sata venttiiliä huoltovalvonnassa 
ja niistä lopulta vain kymmenen prosenttia tarvitsee huoltoa. 

“Mittaava kunnossapito näyttää huoltoa tarvitsevat venttiilit 
ja säästää näin rahaa asiakkaalle. Vain ne venttiilit huolletaan, 
jotka oikeasti tarvitsevat huoltoa”, Meriläinen korostaa.  n

”Uusi kattilalaitos 
korvaa osan 

olemassa olevasta 
voimalaitoksesta.
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Me olemme Danfoss Drives

See how tomorrow´s solutions are ready today www.danfoss.com/drives

Meiltä saat markkinoiden kilpailukykyisimmät ja 
innovatiivisimmat tuotteet ja palvelut, joilla
varmistat liiketoimintasi menestyksen. Marine:

• Propulsion
• Thrusters
• Shaft
  Generators

Buildings:
• Pumps
• Fans
• Compressors
• Elevators

Material 
Handling: 
• Hoists
• Cranes
• Conveyors
• Compressors

Food & 
Beverages: 
• Pumps
• Fans
• Compressors
• Conveyors
• Motion

Industry: 
• Textiles 
  Production
• Wastewater 
  Treatment

0.18kW
5.3MW-

sopivat kaikkiin
moottoriteknologioihin

Tuotteet tehoalueilla

HYVINKÄÄLLÄ SIJAITSEVA SKS Automaatio Oy:n anturi-
tuotanto on toiminut jo yli 20 vuotta.

”Tehtaalla on yli 500 neliötä tuotantotilaa ja muun muassa 
neljä laserhitsauslaitteistoa”, tuoteryhmäpäällikkö Juha Haka-
nen kertoo.

Hänen mukaansa anturituotteiden asiakaskohtainen ’räätä-
löinti’ ja sovellusosaaminen ovat olleet SKS Automaation kes-
keisiä vahvuuksia alusta alkaen.

”Antureiden kestävyyden ja korkean laadun osoituksena 
olemme myöntäneet tuotteillemme viiden vuoden takuun”, 
Hakanen korostaa.

”Energiantuotannon tehostaminen ja kestävä kehitys ovat 
tulleet yhä tärkeämmiksi viime vuosina. Olemme nykyisin jäse-
nenä Cleantech Finland -kasvuohjelmassa.”

Mittauksilla edistetään ympäristöystävällisyyttä
Avainasiakaspäällikkö Seppo Ojanen toteaa, että SKS 
 Sensors® -lämpötila-anturit valmistetaan parhaan tarkkuusluo-
kan mittaelementeistä.

”Tarvittaessa anturit kalibroidaan mittaustarkkuuden paran-
tamiseksi sovelluskohteessa. Näin taataan, että teollisuuden 
eri prosesseissa – esimerkiksi energian tuotannossa – proses-
sin lämpötilat pysyvät tarkasti ohjearvojen mukaisina.”

”Tavoitteena on varmistaa prosessinohjauksen energia-
tehokkuus. Samalla edistetään energiankäytön minimointia ja 
polttoaineenkäytön optimointia.”

Asiakkaiden prosessien syvällinen tunteminen on anturival-
mistajalle merkittävä kilpailuetu. Ojanen korostaa, että SKS 
Automaatio toimii osana uusiutuvan energian arvoketjua.

”Olemme vahvasti mukana bioenergia-alan projekteissa 
sekä kotimaassa että ulkomailla. SKS Automaation tuotteet 
osaltaan edistävät aiempaa ympäristöystävällisempää luon-
nonvarojen käyttöä.”

”Toimitamme lämpötilanmittauksia asiakkaille, jotka toimi-
vat uusiutuvan energian tuotannossa joko laitevalmistajina tai 
operaattoreina – kuten energiayhtiöt – tai jotka valmistavat 

biopolttoaineita. Haluamme olla mukana edistämässä luon-
nonvarojen entistä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisem-
pää käyttöä”, Ojanen mainitsee. 

”SKS Automaation lämpötila-anturivalmistuksella on myös 
ISO 9001:2008, ATEX- ja IECEX -tuotannon laatusertifikaa-
tit, jotka koskevat räjähdysvaarallisiin ympäristöihin asennetta-
via tuotteita.”

Tuotekehityksellä tekniikan etulinjassa
Lämpötila-antureita toimitetaan myös teollisuuden koneiden ja 
laitteiden kunnonvalvontaan, kuten laakereiden lämpötilaval-
vontaan ja ennakoivan huollon tarpeisiin. Tällaisilla mittauk-
silla varmistetaan, että huoltotoimenpiteet tehdään oikea-aikai-
sesti ja tarpeen mukaan.

”Tuotekehityksestä vastaa oma henkilöstömme, joka suun-
nittelee myös asiakaskohtaisia ’räätälöintejä’. Viimeisin tuo-
tekehityshanke on tuote- ja palveluratkaisu, joka koostuu lan-
gattomista antureista, erittäin robustista LoRa-tiedonsiirtotek-
niikasta ja pilvipalveluun perustuvasta graafisesta käyttöliitty-
mästä. IoTKey-nimisen järjestelmän avulla SKS Automaatio tar-

ILMOITUS

VAATIVIIN ENERGIA-ALAN HANKKEISIIN
TARVITAAN KESTÄVÄT LÄMPÖTILA-ANTURIT

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

SKS Automaatio Oy valmistaa Suomessa lämpötila-
antureita muun muassa prosessiteollisuuden eri 
sovelluskohteisiin. Vuosittain yritys toimittaa yli 

40 000 kappaletta erityyppisiä anturituotteita.
Juuri nyt SKS:n lämpötila-antureita asennetaan 

maailman suurimpaan biotuotetehtaaseen, joka on 
rakenteilla Äänekoskella. Lämpötila-antureiden vienti 
on myös ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina.
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Me olemme Danfoss Drives

See how tomorrow´s solutions are ready today www.danfoss.com/drives

Meiltä saat markkinoiden kilpailukykyisimmät ja 
innovatiivisimmat tuotteet ja palvelut, joilla
varmistat liiketoimintasi menestyksen. Marine:

• Propulsion
• Thrusters
• Shaft
  Generators

Buildings:
• Pumps
• Fans
• Compressors
• Elevators

Material 
Handling: 
• Hoists
• Cranes
• Conveyors
• Compressors

Food & 
Beverages: 
• Pumps
• Fans
• Compressors
• Conveyors
• Motion

Industry: 
• Textiles 
  Production
• Wastewater 
  Treatment

0.18kW
5.3MW-

sopivat kaikkiin
moottoriteknologioihin

Tuotteet tehoalueilla

   

www.icoy.fi
p. 020 734 1810 

Turvallisuutta ja käytettävyyttä 
lisääviä palveluita
– Vaarojen tunnistus sekä riskien arviointi  
   ja hallinta
 • Kattilalaitoksen vaaran arviointi
 • Turva-automaation eheystasomääritys (TET)
 • Työturvallisuusarviointi
 • Kemikaaliturvallisuus ja kemikaalialtistuksen 
         arviointi
 • Koneturvallisuusarviointi
– Räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)
– Pelastussuunnitelma (m. sisäinen), toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys
– Melumittaukset ja meluntorjuntaohjelma
– ATEX-koulutus, kemikaalikoulutus
– Käyttö- ja käytönvalvontapalvelut
 • Kattilalaitokset, maakaasu, nestekaasu, kemikaalit
 • Kemikaaliputkistojen huolto- ja kunnossapitosuunnitelma
 • Määräaikaistarkastuksen korvaaminen 
        painelaiteseurannalla
 • Painelaitetarkastusten ja 
        NDT-hankinnan koordinointi

Teemme yhteistyötä 
tarkastuslaitos Insteam Oy:n kanssa.

Tervetuloa
Energia 2016

-messu-
 osastollemme

A718!

joaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun etävalvontaan 
ja ennakoivaan huoltoon”, Ojanen selostaa.

Biotuotetehtaalle SKS:n antureita
Parhaillaan SKS Automaatio toimittaa lämpötila-antureita 
Äänekoskelle rakennettavaan Metsä Groupin biotuotetehtaa-
seen.

Vuoden 2017 syksyllä käynnistettävä biotuotetehdas 
pystyy tuottamaan sellua 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. 
Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven bio-
tuotetehdas, joka tuottaa sellun ohella erilaisia biotuotteita: 
mäntyöljyä, tärpättiä, ligniinijalosteita, biosähköä ja puupolt-
toainetta.

Valmiiksi konfiguroidut laitteet toimitetaan Hyvinkään tuo-
tantotiloista Äänekosken työmaalle. 

”SKS Automaatio Oy:n toimitukset kattavat soodakattilan, 

kuivauslinjan, meesauunin, kuitulinjan, puunkäsittelyn, haihdut-
tamon sekä kaustisoinnin lämpötilamittaukset. Valintaan vaikut-
tivat SKS Automaation aikaisemmat toimitukset vastaaviin lai-
toksiin sekä joustavat toimitusajat”, Ojanen täsmentää. n
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ÄÄNEKOSKEN UUSI LAITOS
TUOTTAA PALJON ENERGIAA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVAT: SAMI KARPPINEN

Äänekoskella rakennetaan Metsä Fibren biotuotetehdasta, joka tuottaa vuosittain 1,3 miljoonaa tonnia 
sellua. Kyseessä on metsäteollisuuden tähän mennessä suurin investointi Suomessa. Elokuussa 2017 käyttöön 
otettavasta laitoksesta saadaan samalla peräti 2,5 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Energiaa myydään 

myös ulkopuolisille käyttäjille, sillä Äänekosken tehtaan sähköomavaraisuudeksi on arvioitu 240 prosenttia.

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN varsinaiset rakennus-
työt alkoivat toukokuussa 2015. Uutta tehdasta rakennetaan 
osin vielä toiminnassa olevan vanhemman sellutehtaan puu-
kentälle. Työmaan alkuvaiheessa tehdasalueelle rakennettiin 
uusi väliaikainen puukenttä.

Laitoshanketta oli kuitenkin sitä ennen suunniteltu jo pit-

kään. Biotuotetehtaan konseptisuunnittelu valmistui 2013 ja 
varsinainen esisuunnittelu alkoi keväällä 2014.

Laitosinvestoinnin hinnaksi tulee noin 1,2 miljardia euroa. 
Koneiden ja laitteiden osuus on 750 miljoonaa euroa, raken-
tamisen 270 miljoonaa ja tehdasalueen infrastruktuurin 60 
miljoonaa.
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Sähköä, höyryä, biokaasua, pellettejä ja 
kaukolämpöä
Uusi laitos korvaa nyt toimivan sellutehtaan, jonka vuosituo-
tanto on ollut puoli miljoonaa sellutonnia. Käytöstä poistettu 
vanhempi tehdas, joka valmistui 1961, purettiin kahdessa vai-
heessa ennen biotuotetehtaan rakennustöiden alkua. Nykyi-
nenkin sellutehdas puretaan uuden laitoksen valmistuttua, 
koska sen paikalle on tulossa uusien biotuotteiden tuotantoa.

Vuosittain tehdas käyttää raaka-aineeksi 4,5 miljoonaa 
kuutiometriä havupuuta ja kaksi miljoonaa kuutiometriä koi-
vua. Puuta hankitaan pääasiassa Suomesta. Lehtipuusellua 
toimitetaan muun muassa Metsä Boardin kartonkitehtaalle ja 
havusellua vientiin. Havusellun kysyntä on lisääntynyt varsin-
kin Kiinassa.

Sellun lisäksi laitos tuottaa paljon energiaa. Sähkön vuosi-
tuotannoksi tulee 1800 gigawattituntia (GWh). Kaukolämpöä 
ja höyryä arvioidaan tuotettavan 7  000 GWh vuodessa.

Lisäksi tehtaan yhteyteen rakennetaan muun muassa 
 EcoEnergy SF Oy:n biokaasulaitos, joka valmistaa sellunval-
mistuksen sivutuotteena syntyvästä puupohjaisesta lietteestä 
biokaasua noin 20 GWh:n edestä vuodessa sekä pellettimuo-
toista biopolttoainetta, jolla voidaan korvata esimerkiksi kivi-
hiilen tai raskaan polttoöljyn käyttöä voimalaitoksissa ja teolli-
suusprosesseissa.

Tämä biotuotetehtaan viereen nouseva biokaasulaitos val-
mistunee jo keväällä 2017. Sen hinnaksi tulee noin 15,3 mil-
joonaa euroa.

Energiaa vaikka muille jakaa
Sähköä Äänekosken uusi laitos valmistaa selluntuotannon sivu-
tuotteena.

Metsä Fibren laskelmien mukaan sellutehtaat ovat Suomen 
suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Vuonna 2014 kon-
sernin sellutehtaat tuottivat noin 13 prosenttia Suomen uusiu-
tuvasta energiasta. Pääosin nämä tehtaat ovat 150-prosentti-
sesti omavaraisia sähköenergian suhteen ja niiden tuottamaa 
energiaa riittää oman teollisuuskäytön lisäksi myös sähkönä 
verkkoon sekä kaukolämpönä lähialueille.

Äänekosken biotuotetehtaasta tulee poikkeuksellisen 
energiayliomavarainen, koska se tuottaa sähköä 2,4-kertai-
sesti omaan käyttöön verrattuna. Myyntiin sähköä menee 
1  050  GWh vuodessa. Tehtaan oma vuosittainen sähkön-
käyttö on 750 GWh.

Laitoksen soodakattilassa poltetaan haihdutettua musta-
lipeää. Kun mustalipeässä oleva orgaaninen aine palaa, se 
tuottaa lämpöä, joka otetaan talteen soodakattilan yläosassa 
olevissa tulistimissa korkeapaineisena höyrynä.

Höyry johdetaan höyryturbiinille, jonka generaattori tuot-
taa sähköenergiaa. Samalla turbiinista saadaan tehtaan pro-
sessien tarvitsemaa väli- ja matalapainehöyryä.

Soodakattilan höyryarvot määritetään mahdollisimman 
korkeiksi korroosion sallimissa rajoissa, jotta sähköntuotanto 
voidaan maksimoida. Nykyisessä tehtaassa maksimiarvo on 

”Äänekosken 
biotuotetehtaan 

varsinaiset rakennustyöt 
alkoivat toukokuussa 
2015.

+515 °C / 110 bar. Uudella tehtaalla maksimilämpötila on 
todennäköisesti +510 °C.

Samasta syystä laitoksella kiinnitetään erityistä huomiota 
polttolipeän korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen, polttoilmojen ja 
syöttöveden lämmityksiin sekä nuohoushöyryn paineen opti-
mointiin.

Turbiini varustetaan myös lauhdeosalla, eli se höyry, jota 
ei käytetä prosessihöyrynä, lauhdutetaan lähes tyhjiöpainee-
seen sähkön tuottamiseksi.

Soodakattilan tehtaalle toimittaa Valmet. Toteutussuunnitte-
lijana on toiminut Sweco.

Uusi piippu ja voimalinja
Soodakattilan savukaasut johdetaan sähkösuodattimeen, jolla 
otetaan talteen lentotuhka. Tämän jälkeen lentotuhka palaute-
taan prosessiin. Savukaasut kulkevat polttoilman esilämmitti-
men kautta, jolloin savukaasun lämpö voidaan ottaa talteen. 
Savukaasut johdetaan edelleen sellutehtaan yhteiseen savu-
piippuun. Tehtaanpiipuksi valmistuu uusi 120-metrinen savu-
piippu.

Alueelle rakennetaan myös uusi 110 kilovoltin (kV) voima-
linja, jonka kokonaispituus on noin 2,5 kilometriä. Voimajoh-
tolinja sijoitetaan maastokäytävään, joka johtaa laitosalueen 
tontilta Koiviston sähkökeskukselle asti.

Sähköntuotannossa käytettävä turbiinigeneraattori kuljete-
taan työmaalle erikoiskuljetuksena maanteitse näillä näkymin 
joulukuun alkupuolella.

Jo sitä ennen työmaalle tuodaan Pietarsaaresta – noin 
400 kilometrin päästä – valkaisutornin kappaleita, jotka koo-
taan vasta perillä. Suurikokoisten osien rekkakuljetukset ovat 
paitsi ylileveitä myös ylikorkeita, joten sähkölankoja joudu-
taan paikoin katkomaan tai tekemään jännitteettömiksi. Tästä 
aiheutuu paikallisia sähkökatkoksia, tosin pääasiassa yöai-
kaan.

Energiatehokkuutta laitoksen prosesseihin
Koska sellutehtaat ovat perinteisesti omavaraisia energian suh-
teen, sähkö ja höyry tuotetaan prosessissa syntyvillä välituot-
teilla, kuten polttolipeällä. Lisäksi tehdas tarvitsee jatkuvasti 
polttoainetta meesauunilla sekä käynnistystilanteissa soodakat-
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tilalla. Raskas polttoöljy voidaan näissä korvata esimerkiksi ei-
fossiilisella pikiöljyllä.

Energia on ylipäätään olennainen osa nykyaikaisen sel-
lutehtaan prosessia, jossa kuluu runsaasti lämpöä ja höyryä. 
Kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan puusta ja proses-
sin tuottama ylijäämälämpö hyödynnetään. Laiteratkaisuissa 
on Metsä Fibren mukaan pyritty sekä energiatehokkuuteen 
että biosähkön tuotannon maksimointiin.

Pitkälle viety sähkön ja lämmön yhteistuotanto luo hyvät 
edellytykset parantaa energiatehokkuutta merkittävästi. Muun 
tehtaan suunnittelulla puolestaan voidaan vaikuttaa sekä höy-
ryn että sähkön kulutuksen pienentämiseen, jolloin sähköntuo-
tanto tehostuu.

Energiatehokkuuteen höyrytuotannossa soodakattilalla vai-
kuttavat muun muassa mustalipeän kuiva-aineen nosto, kor-
keampi höyrynpaine ja lämpötila, entistä tehokkaampi polt-
toilman ja syöttöveden esilämmitys, syöttövesisäiliön paineen 
nosto, lauhdeturbiinin käyttö sekä sähkösuodattimen jälkeinen 
lämmöntalteenotto.

Työmaalla asennetaan putkia ja laitteistoja
Äänekosken biotuotetehtaan työmaalla juuri nyt suurimpana 
työvaiheena ovat laite- ja putkiasennukset. Laitteiden koekäy-
töt aloitetaan pääasiassa vuoden 2017 alkupuolella.

Laitostyömaan projektinjohtaja Simo Merikallio Metsä 
 Fibrestä kertoi Yleisradion haastattelussa, että työmaalla toimii 
kaikkiaan yli tuhat urakoitsijaa, joista nyt on töissä noin 600.

”Urakkamuotona on osaurakointi. Teollisuusrakentami-
sessa verkostoprojektit ja osaurakointi ovat tavallisia”, Meri-
kallio selosti urakkakäytäntöjä radiossa YLE:n Ajantasa-ohjel-
massa 23. syyskuuta.

Omat haasteensa työmaalle tuo myös se, että hankkeen 
työntekijöitä tulee noin 20 eri maasta. Loka-marraskuun vaih-
teessa työmaalla on samaan aikaan peräti noin 2  500 työn-
tekijää.

”Sellutehtaat ovat 
perinteisesti 

omavaraisia energian 
suhteen.
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TEHOA, 
VARMUUTTA 
JA HALLINTAA 
ENERGIAN
TUOTANTOON

Protacon hallitsee energialaitosten 
prosessit. Haluamme olla 
asiakkaidemme partneri ja auttaa 
heitä kehittämään omaa 
liiketoimintaansa tarjoamalla 
osaamistamme projektien 
määrittelystä aina ylläpitoon saakka. 
Vahvuuksiamme energiatoimialalla 
ovat:

Uudet teknologiat ja 
digitalisaatio
ONCE: markkinajohtaja 
polttoaineiden toimitusketjujen 
hallinnassa
Turbiinien ohjaus- ja 
suojausratkaisut
Tuulivoimaloiden ohjaus- ja 
informaatiojärjestelmät
Ylläpito- ja helpdesk-palvelut

www.protacon.com
p. 010 347 2600
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Tulenkestävät ratkaisut

• Voimakattilat
• Lämpölaitokset
• Soodakattilat
• Meesauunit
• Kalkki- ja sementtiuunit
• Metalliteollisuus
• Lasiuunit
• Petrokemia ja kemia
• Haponkestävät vuoraukset

Kaikki alan työt ja materiaalit

Calderys Finland Oy
finland@calderys.com
www.calderys.com

Joustava -
Luotettava -
Monipuolinen
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Sulzerilla on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita ja palveluja voimantuotannon 
tarpeisiin. Valikoimamme kattaa sekä kattilan syöttö- ja kiertovesipumput sekä muut 
prosessin tarvitsemat pumput. Meiltä löytyy myös laaja valikoima huoltopalveluita 
tehokkaan ja luotettavan pumppauksen varmistamiseen. 

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 66, 48601 Kotka, puh. 010 234 3333
www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

Katso video huoltopalveluistamme.

Voimalaitos-
ratkaisujen
asiantuntija

Tervetuloa 
osastollemme A912 
Energia-messuille 
25.-27.10. 

Kaikki työntekijät perehdytetään turvallisuusasioihin. Turva-
koulutuksen lopussa on tentti, joka on suoritettava hyväksytysti. 
Tentin voi suorittaa kahdeksalla eri kielellä, mutta englanti ja 
saksa ovat työmaan pääkieliä ja suomi virallinen projektikieli.

Metsä Fibressä on arvioitu, että uusi tehdas työllistää val-
mistuttuaan kaikkiaan 2  500 henkilöä ja tuo 1  500 uutta työ-
paikkaa. Rakentamisaikainen työllisyysvaikutus on noin 6  000 
henkilötyövuotta.

Biotuotetehdas käynnistyy aikataulun mukaan elokuussa 
2017. Täyteen vauhtiin tehdas saadaan kesäkuuhun 2018 
mennessä. n

”Työmaalla juuri 
nyt suurimpana 

työvaiheena ovat laite- 
ja putkiasennukset.
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www.kaeser.com

Asiantuntevia paineilmaratkaisuja
yksittäisistä kompressoreista kokonaisvaltaisiin järjestelmiin

•	optimoitu	energiatehokkuus	roottorien		
	 SIGMA-profiilin	ansiosta
•	uusinta	tietotekniikkaa	hyödyntävät		
	 ohjausjärjestelmät
•	koko	maan	kattava	huoltoverkosto
•	ulkoistettua	paineilmaa	SIGMA	AIR	UTILITY		
	 -sopimuksella

KAESER Kompressorit Oy
Tiilitie	18	–	01720	Vantaa	–	Puh.	(09)	4132	0400	–	Faksi	(09)	4132	0450	
Sähköposti:	info.finland@kaeser.com	–	www.kaeser.com
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Sulzerilla on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita ja palveluja voimantuotannon 
tarpeisiin. Valikoimamme kattaa sekä kattilan syöttö- ja kiertovesipumput sekä muut 
prosessin tarvitsemat pumput. Meiltä löytyy myös laaja valikoima huoltopalveluita 
tehokkaan ja luotettavan pumppauksen varmistamiseen. 

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 66, 48601 Kotka, puh. 010 234 3333
www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

Katso video huoltopalveluistamme.

Voimalaitos-
ratkaisujen
asiantuntija

Tervetuloa 
osastollemme A912 
Energia-messuille 
25.-27.10. 

Pollustat
Lämpö- ja jäähdytysenergian mittaamiseen kokoalueilla DN 50-100. 

Vesimittarit
Virtausosana erillisen lämpömääränlaskimen kanssa. esim. glykoliseosten 
mittaamiseen. 

Sharky 775 
Ultraäänitoiminen lämpöenergiamittari. Saatavana lämmitys-, jäähdytys- ja 
yhdistelmämallina kokoalueilla  DN 15-100 Qp 0,6 -100m³/h. Myös aurinkoe-
nergian mittaukseen. 

Veden ja energian mittauslaitteet

Saint-Gobain Pipe Systems
Strömberginkuja 2, 00380  HELSINKI • Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 604 
sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi

www.kaeser.com

Asiantuntevia paineilmaratkaisuja
yksittäisistä kompressoreista kokonaisvaltaisiin järjestelmiin

•	optimoitu	energiatehokkuus	roottorien		
	 SIGMA-profiilin	ansiosta
•	uusinta	tietotekniikkaa	hyödyntävät		
	 ohjausjärjestelmät
•	koko	maan	kattava	huoltoverkosto
•	ulkoistettua	paineilmaa	SIGMA	AIR	UTILITY		
	 -sopimuksella

KAESER Kompressorit Oy
Tiilitie	18	–	01720	Vantaa	–	Puh.	(09)	4132	0400	–	Faksi	(09)	4132	0450	
Sähköposti:	info.finland@kaeser.com	–	www.kaeser.com



Energia-alan 
johtava 
konsulttiyritys
ÅF tarjoaa kattavasti energiahankkeiden 
projektikehitys-, suunnittelu-, hankinta-, 
projektinjohto- ja työmaapalveluja. 

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan 
tavoitteensa taloudellisesti ja tehokkaasti 
— kestävän kehityksen periaatteista 
 tinkimättä.

Kerromme mielellämme lisää 
Energia 2016 -messuilla 
Tampereella 25.-27.10.

Tervetuloa osastollemme 
A514!

afconsult.com

energiauutiset_210x148.indd   2 28.9.2016   9.04.15

25.–26.1.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
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Energia-alan 
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.UUTIS VIRTAA

CALIGO INDUSTRIA on kehittänyt uuden pesurituotteen 
pieneen, 2–4 MW lämpölaitoskokoluokkaan. Caligo CSSX 
 Piccolo on kompakti mobilisoitu ratkaisu, joka saadaan sijoi-
tettua pieneen tilaan tai toimitetaan omana kokonaisuutena 
kahdessa kontissa. 

Piccolo kätkee sisäänsä samat suodatus- ja lämmön tal-
teenotto-ominaisuudet kuin suurempi Caligo peruspesuri. 
Pesurin tyypillinen lämmön talteenoton tuottama lisäteho on 
15–25% kattilatehon päälle. Piccolo voidaan varustaa lauh-
teenkäsittelyllä kahdella vaatimustasolla: 50 tai 10 mg/l tai 
jopa Caligon patentoidulla lämpöpumppukytkennällä. Suoda-
tusyksiköstä on myös tarjolla tehostetulla vesipesulla varustettu 
versio, jonka avulla voidaan useimmissa tapauksissa lämpölai-
toksen hienosuodatustekniikka jättää kokonaan pois. Kun hie-
nosuodatusaste kuten pussi- tai sähkösuodatin korvataan pesu-
riratkaisullamme, saadaan hienosuodatus hukkalämmön tal-
teenoton sivutuotteena lähes ilman lisäkustannuksia.

Kaikki Caligo pesurit toimitetaan valmiiksi tehtaalla 
kokoonpantuna ja testattuina tuotepaketteina itsenäisellä auto-
maatiolla ja Siemens-logiikalla. Kenttäprojekti jää näin ollen 
todella lyhyeksi prosessin osalta, sillä kaikki on jo valmiina 
pakettina ja kokonaisuus vain toimitetaan kentälle ja kytke-
tään lämpölaitokseen kiinni. Caligo Piccolo valmistetaan 
haponkestävästä teräsmateriaalista sisältäen automaattisen 

pH:n säädön. Myös lämmön talteenottovyöhykkeen täytekap-
paleet ovat teräksisiä. 

Jos tilaa ei laitoksella ole, Caligo Piccolo toimitetaan täy-
sin varustelluissa konteissa itsenäisenä laitoksena asiakkaan 
prosessiin. Kontit toimivat koko prosessin rakennuksina ja nii-
den avulla pesurin paikoilleen tuominen on nopeaa ja yksiker-
taista. Konteissa pesuri on sijoitettuna pystyasentoon ja oheis-
laitteisto laajuudesta riippuen 20–40 jalan konttiin vaaka-
asentoon pesurikontin viereen. Mobiliteetti mahdollistaa pesu-
rin nopean ja kustannustehokkaan siirron laitoskohteesta toi-
seen lämpöliiketoiminnan painoalueiden muuttuessa vuosien 
varrella.

Caligo Industria tarjoaa Piccolopesuria nyt myös leasing-
sopimuksella yhteistyössä OP Pohjolan kanssa. Savukaasujen 
hukkalämmön talteenotolla on näin mahdollista päästä posi-
tiiviseen kassavirtaan jopa pienissä, alle 5MW lämpölaitos-
kokoluokassa. Tarvittaessa laskemme laitoskohtaisen nettotuot-
toarvion pesurille helpottamaan hankintapäätöksen tekemistä. 

Vältä turhat tuottamattomat suodatinratkaisut ja investoi 
joustavaan ratkaisuun, joka nostaa laitoksesi energiatehok-
kuuden uudelle tasolle sekä puhdistaa savukaasut tehokkaasti 
ilman erillisiä hienosuodatusasteita. n

Lisätietoja: www.caligoindustria.com

CALIGO CSSX PICCOLO
TEKSTI: OSKARI SALOVAARA

Ajattelitko, että pesuriratkaisu on laitoksellesi liian kallis tai liian työläs? 
Lue seuraava ja saatat harkita vielä kerran. 
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EKOVOIMALAITOKSEN RAKENNUSPROJEKTI Leppä-
virralla alkoi syksyllä 2014. Kesällä 2016 laitoksen kierto-
petikattila sai ensimmäiset jätteet uuniinsa ja sen jälkeen polt-
toa on jatkettu. Kesän lopussa laitos liitettiin valtakunnan verk-
koon sähköntuotannon osalta. Lisäksi laitos tuottaa kaukoläm-
pöä Varkauden kaukolämpöverkkoon. 

ANDRITZin avaimet käteen -toimitus käsittää 54 megawa-
tin kiertopetikattilan, jätteen käsittelyn, savukaasujen puhdis-
tuksen, höyryturbiinin, automaation, sähköistyksen ja tarvitta-
vat apulaitteet sekä rakennustyöt. 

Päästöt minimissään, teho maksimaalinen
Laitoksen käyttämä moderni teknologia takaa, että jätteenpol-
ton vaikutukset ilmanlaatuun ovat vähäiset. 

 Riikinvoiman laitoksessa jätteet poltetaan kiertopetikatti-
lassa, joka varmistaa mahdollisimman hyvän palamistuloksen. 
Savukaasujen puhdistuksessa käytetään parasta saatavilla ole-
vaa teknologiaa: päästörajat alittuvat monivaiheisen puhdis-
tusjärjestelmän avulla. 

Ekovoimalaitos tuottaa maksimaalisesti sähköenergiaa. 
Sen sähköteho tulee olemaan 16 megawattia ja kaukolämpö-
teho puolestaan 38 megawattia. 

Jätteitä laitos hyödyntää vuosittain 145 000 tonnia. Jäte-
määrä kerätään Itä-Suomen alueelta 57 kunnasta, joissa asuu 
yhteensä 640 000 ihmistä. n

Lisätietoja www.riikinvoima.fi

JÄTTEIDEN POLTTO ALOITETTU RIIKINVOIMAN 
EKOVOIMALAITOKSELLA

Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen rakentaminen etenee aikataulussa. Kaupallisen käytön on määrä alkaa 
tämän vuoden lopussa. Laitoksen toimituksesta on vastannut teknologiayritys ANDRITZ Oy. 

INSTEAM CONSULTING avasi uuden toimipisteen Espooseen 
elokuussa.

”Uuden konttorin myötä pystymme palvelemaan pääkaupun-
kiseudun asiakkaita entistä paremmin ja joustavammin”, kertoo 
turvallisuusasiantuntija Jere Junnila Insteam Consulting Oy:stä.

Laitosturvallisuuden konsultointiyritys Insteam Consultin-
gilla ja sen sisaryhtiöllä, tarkastuspalveluita tarjoavalla Insteam 
Oy:llä, on Tampereen Energiamessuilla yhteinen messuosasto. 
Siellä on tarjolla tietoa muun muassa painelaitetarkastuksista 
sekä turvallisuusteknisistä asiantuntijapalveluista.

Yritysten asiakaskunta koostuu suurelta osin energia-, metsä- 
ja kemianteollisuuden toimijoista. Hiljattain Insteam  Consultingia 
ovatkin työllistäneet metsä- ja paperiteollisuuden viimeaikaiset 
investoinnit.

Kemikaalien varastointi entistä turvallisemmaksi
Ajankohtainen teollisuuden laitosturvallisuuteen liittyvä kysymys on 
kemikaalilainsäädännön vaatimusten muuttuminen vuoden 2016 
alussa. Se on näkynyt myös Insteam Consultingin toimeksiantojen 
määrässä.

”Muutosten jälkeen säädöksen vaatimukset koskevat myös 
käynnissä olevia laitoksia”, selittää Junnila.

”Säädöstä sovelletaan kaikkeen toimintaan, jossa käsitel-
lään tai varastoidaan vaarallisia kemikaaleja, kuten palavia 
nesteitä tai kaasuja.”

Konsultointipalveluita tilaavat erityisesti ne teollisuusyrityk-
set, joiden toimintaan liittyy laajamittaista kemikaalien varas-
tointia.

”Käytännössä Insteam Consulting selvittää, millä tavoin 
uuden asetuksen vaatimukset täyttyvät laitoksella. Yhteistyössä 
asiakkaan kanssa kartoitetaan, mitä toimenpiteitä vaaditaan, 
jotta vaatimukset täyttyvät. Lisäksi laaditaan aikataulu toimen-
piteille”, sanoo Junnila.

”Ehkä eniten pohdintaa aiheuttavat varastoalueen  
järjestelyt ja vuotojen hallinta.”

Uusi säädös edellyttää myös, että kemikaalien varastoin-
nin vaikutuksia laitosalueen ympäristöön selvitetään. Onnetto-
muustilanteiden varalta on arvioitava mahdollisen lämpösätei-
lyn, päästöjen tai räjähdyksen painevaikutusten aiheuttamat 
riskit ja seuraukset.

Junnila antaa esimerkin muuttuneista vaatimuksista: ”Aiem-
min riitti, että valuma-altaan koko oli 20 prosenttia palavan 
nesteen säiliön tilavuudesta. Uuden säädöksen mukaan kaikki 
vuodot pitää pystyä hallitsemaan.”

”Tällaisiin tapauksiin pohdimme ratkaisuja yhteistyössä 
 asiakkaan kanssa. Yleensä löytyy useita tilanteeseen sopivia 
vaihtoehtoja, ja niistä valitaan asiakkaalle parhaiten soveltuva 
ratkaisu.” n

Lisätietoja: www.icoy.fi

TEOLLISUUS HAKEE RATKAISUJA
KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSIIN

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Kemikaalilainsäädännön uudistukset tarkensivat teollisuuden turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia vuoden 2016 
alussa. Uudistukset ovat myös tuoneet lisätöitä Insteam Consulting Oy:lle, joka tarjoaa turvallisuusteknisiä 

suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja pääasiassa teollisuusyrityksille.
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CELLTECH ON jo usean vuoden ajan toiminut aktiivisesti eri-
laisissa E.storage projekteissa. Roolimme on hankkia projek-
teja päämiehillemme ja toimia konsulttina asiakkaan ja pää-
miehen välillä tai myydä suoraan päämiehen tuotteita asiak-
kaalle. 

Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen- ja aurinkovoi-
man tuotto on hyvin epästabiilia. Sähköisten työkoneiden ja 
etenkin sähköautojen lisääntyminen aiheuttavat sähköverkolle 
uusia haasteita. 

Suurten MWh luokan akkupakettien käyttö sähköver-
kon tehotasapainon ylläpidossa ja sähkön varastoinnissa on 
lisääntynyt maailmalla huomattavasti. Ranskalainen SAFT 
on toimittanut jo lukuisia MWh luokan akkuvarastoja ympäri 
maailmaa. Viime talvena solmittu sopimus Fortumin kanssa 
avaa markkinat myös Suomessa. 

Litium akuista koostuva energiakontti on melko monimut-
kainen järjestelmä tavallisiin akkupaketteihin verrattuna. Akus-

tot valmistetaan pienistä kennoista, joista valmistetaan moduu-
leita ja niistä edelleen suurempia akustoja, joita kytketään rin-
nan. Kennot valitaan joko suuren tehon tai suuren energia tar-
peen mukaan. Akuissa on aina BMS-akkujen valvontajärjes-
telmä. Akustot asennetaan merikontista modifioituihin kont-
teihin, joissa on mm. sähkö, valaistus, sammutusjärjestelmät. 
Akuston jälkeen on suuri invertterijärjestelmä, joka jakaa säh-
kön verkkoon ja ottaa vastaan verkosta. 

Celltech on johtavia teollisuusakkujen toimittajia ja edellä-
kävijä uusien akkuteknologioiden markkinoille tuomisessa Suo-
messa. Celltechin laajasta valikoimasta löytyvät akut lähes 
kaikkiin vaativiin teollisuuskohteisiin. 

Ranskalainen SAFT on maailman johtavia NiCd ja Litium-
akkujen valmistajia. SAFTin tuotteet tunnetaan innovatiivisuu-
destaan ja korkeasta laadustaan teollisissa käyttökohteissa. n

Lisätietoja: timo.kanerva@celltech.fi, www.celltech.fi

CELLTECH OY 
EDUSTAA SAFTIN AKKUJA SUOMESSA

SAFT toimittaa Pohjoismaiden suurimman Litiumakkuenergiavaraston Fortumille Suomeen. 
Akun teho on peräti 2 MW ja Energiaa varastoidaan 1 MWh. 
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 Polttoaineita: Metsätähde-, kokopuu- ja kantohake, 

puru, kierrätyspuumurske, kuori, pelletti, briketti, 
pelto bio-polttoaineet sekä palaturve 

 Kosteus 5…65 %, palakoko 0…400 mm 
 Korkean käyttöasteen (99 %) ja puhtaan vaiheistetun 

kaasutuspolton ansiosta (pölypäästö ~ 20 mg/nm³, 
CO ~ 20 ppm) LAKA Y - kattilalla on vain yksi 
nuohous- / huoltoseisokki vuodessa 

 Omakäyttö energian tarve on vain ~ 0,5 % 
 Hyötysuhde yli 90 % ja säätöalue 10…130 % 

LAATUKATTILA OY            www.laka.fi 
Vihiojantie 10, 33800 Tampere   Puh. 03 214 1411 
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BIO - LÄMPÖKESKUKSET 
KATTILAT  20…20 000 kW 

Tervetuloa Energia 16 ‑messuille osastollemme A325 Kotimaisia akkuvarmen-
nettuja tasasähkökeskuksia, 
varaajia ja virtalähteitä 
yli 37 vuoden kokemuksella.

www.ellego.fi 

Luotettavuus. 
Kokemus.
Ratkaisu.

Puu- ja biomateriaalit
hallintaan

POLTINKUMPPANISI
MYÖS BIOPOLTTOAINEISSA

TAVATAAN MESSUILLA
OSASTOLLAMME A406!
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AJATUS SIITÄ että 29 metriä pitkä ja 25 metriä korkea, 
omilla pyörillään kulkeva ja 132 tonnin painoinen, kokonai-
nen RTG-nosturi lastataan laiturissa odottavan valtamerilai-
van kyytiin ja vielä niin, että toisen puolen renkaat jäävät 
”ilmaan” laivan kannen jatkoksi rakennetun tuen varaan, saat-
taa kuulostaa hyvinkin haastavalta. Näin kuitenkin toteutettiin 
neljän nosturin lastausoperaatiot deugro (Finland) Oy:n toi-
mesta alkukesästä 2016 Ukrainassa, josta nämä kunnioitetta-
van kokoiset nosturit laivattiin edelleen asiakkaalle Egyptiin. 
Työ suoritettiin menestyksekkäästi aikataulussa, kiitos deugron 
ammattilaisten laatimien huolellisten ennakkosuunnitelmien, 
kiinnityslaskelmien sekä paikan päällä suoritetun lastausval-
vonnan. 

Projektilogistiikkaan erikoistunut deugro-konserni on perus-
tettu Saksassa vuonna 1924 ja toimii nykyään globaalisti 45 
maassa 75 konttorin voimin. Suomeen tämä yksi alansa joh-
tavista yhtiöistä saatiin lokakuussa 2015, kun paikallinen 
maayhtiö aloitti toimintansa kahdeksan hengen kokeneen pro-
jektitiimin voimin. Suomalaisille asiakkaille tarjotaan projek-
tilogistiikan palvelut paikallisista erikoiskuljetuksista aina toi-
sille mantereille suuntautuviin overseas-projekteihin asti. Suuri 
osa tämän päivän projektilogistiikasta on niin sanottua ”cross 
trade” -kuljettamista, jossa kuljetussopimukset tehdään Suo-
messa mutta varsinainen tavara kulkee jostain toisesta valmis-
tusmaasta kolmanteen kohdemaahan.

deugro (Finland) Oy:n asiakaskunta ulottuu pienistä ja kes-
kisuurista yrityksistä aina alansa suurimpiin, globaalisti toimi-
viin yhtiöihin. Suurimpia toimialoja ovat mm. energiateollisuus 
sekä sellu- ja paperiteollisuuden laitevalmistajat, mutta deugro 
toimii kaikkialla missä tarvitaan projektilogistiikan osaamista. 
Toimituskokonaisuudet vaihtelevat kiireellisistä varaosalähetyk-
sistä aina raskaskuljetuksiin, -laivauksiin ja kokonaisprojektei-
hin. Monesti esimerkiksi paperi- ja sellutoimialan projektit kes-

tävät kuukausia ja niissä liikutellaan isoja tavaravirtoja työ-
maalle useista lastauspaikoista ympäri maailmaa. Toisaalta 
joskus projekti saattaa koostua esimerkiksi yksittäisen 300 ton-
nia painavan potkurilaitteen laivauksesta tai kiireellisestä len-
tolähetyksestä. Kuljetukset ja projektit voivat siis olla hyvinkin 
erikokoisia ja tyylisiä mikä edellyttää palveluntarjoajalta laa-
jaa muuntautumiskykyä ja nopeaa reagointivalmiutta asiak-
kaan tarpeen mukaisesti. 

Useimmiten yhdistävinä tekijöinä näissä projekteissa ovat 
ylimittaisten ja -painoisten kappaleiden tuomat haasteet, laajo-
jen logististen kokonaisuuksien hallinta sekä kriittiset aikatau-
lut. Tätä taustaa vasten deugron toiminta on aina hyvin asia-
kaslähtöistä. Palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan 
tarpeen mukaan, kuljettavien tavaroiden ja komponenttien 
sekä projektin vaatimukset huomioiden.

deugro (Finland) Oy tukee asiakkaitaan alkaen aina kulje-
tusteknisestä suunnittelusta, projektin aikatauluttamisesta, käy-
tännön kuljettamiseen ja projektijohtoon asti. Näin ollen asi-
akasyritys voi halutessaan ulkoistaan koko kuljetusprojektin 
hallinnan deugrolle ja keskittyä rauhassa omiin ydintoimintoi-
hinsa. n

Lisätietoja: www.deugro.com, matias.setala@deugro.com

PROJEKTILOGISTIIKAN 
KORKEIMMALLA 

AALLONHARJALLA
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HALLITSE ENERGIAKULUJA 
& PARANNA MUKAVUUTTA! 
50 VUOTTA IKKUNAKALVOJA valmistaneen 3M:n uutuus, 
Thinsulate energiakalvo säästää energiaa ja lisää mukavuutta. 
Jopa 40% kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytyskuormasta joh-
tuu ikkunoista. 3M Thinsulate on ekologinen, vaivaton ja kus-
tannustehokas vaihtoehto ikkunoiden vaihdolle energiaremon-
tissa.

”Sen vaikutus lämmönhukkaan on samaa luokkaa kuin 
kaksi-lasiseen ikkunaan lisättäisi kolmas lasi. U-arvo laskee n. 
2.9:stä jopa 1.9:än. Tähän voidaan päästä todella useissa 
julkisissa rakennuksissa sekä liike- ja toimitiloissa. Kalvo 
parantaa oleellisesti mukavuutta ikkunoiden läheisyydessä ja 
tarjoaa 99.9% UV-suojan.

3M Thinsulate torjuu aurinkoenergiaa parantaen ikkunan 
G-arvoa. Se torjuu peräti 49% auringon kokonaisenergiasta 

kaksi-lasisessa ikkunassa. Vähempi jäähdytyksen tarve vähen-
tää kustannuksia, vedon tunnetta ja terveyshaittoja”, tiivistää 

ikkunakalvo-asiantuntija Hannu Heikkilä, Mobicon.

Vaihdetaanko ikkunat energiaremontissa 
turhaan?
Arvokiinteistöissä ikkunoiden vaihto on kyseenalaista arkkiteh-
tonisista syistä. 3M Thinsulate energiakalvolla saadaan van-
hastakin ikkunasta energiataloudellinen, kauneusarvot säilyt-
täen. Tämä nostaa kiinteistön arvoa ja parantaa mukavuutta.

Energiakalvojen asennus ei estä työskentelyä tiloissa, 
joissa asennukset suoritetaan. Valtuutetun asennusliikkeen 
asentamamana 3M myöntää Thinsulate energiakalvolle 15 
vuoden takuun. n

Lisätietoja 3M: www.ikkunakalvot3M.fi  

Kysy myös 3M turva- ja aurinkosuojakalvoista sekä 
Tuulivoimaloiden lapojen eroosiosuojauksesta.

•
•
•

•
•
•
•

AL Safety Design Oy - Reliability Academy Finland 
puh +358-9-884 3066, info@alsafety.com, www.alsafety.com

Luotettavuustekniikka ja riskienhallinta

Teknisille järjestelmille ja tuotteille
Luotettavuusanalyysit: koneet, laitteet, elektroniikka
Riskianalyysit: Hazop - SIL - LOPA, FMEA, RAMS
Toiminnallinen turvallisuus: EN 61508, SIL, dokumentointi
Riskianalyysikurssit:   www.reliabilityacademy.fi

Riskiasiantuntijat suunnitteluprojekteihin
Puolueettomat 3. osapuolen riskianalyysit järjestelmille
CE-arvioinnit koneille, tuotteille, laitteille

• Kaasu- tai öljykäyttöiset höyry- ja lämpökeskukset
• Venttiiliasemat maakaasulle, metanolille, vedylle tai öljylle
• Raskaan polttoöljyn pumppaus- ja esilämmitysasemat
• Vesiturbiinilaitosten öljynjäähdytysjärjestelmät
• Kaukolämmön nestesuodattimet
• Syöttövesi-, lauhde- ja ulospuhallussäiliöt
• Lämmönsiirtimet ja lämmönsiirtoasemat Lämpötekniikan edelläkävijä

Lämpö- ja painelaitteiden 
valmistusta Heinolassa 

jo yli 20 vuoden kokemuksella.

• Lauhdepumppuasemat
• Pisaraerottimet, höyrytukit, lauhdeastiat, 

näytejäähdyttimet sekä näytteenottoasemat 
• Kaasu-, höyry- ja öljyputkistot

Voimalaitosten huoltopalvelut
Olemme voimalaitosten höyryturbiinideiden huoltoon ja 
kunnossapitoon erikoistunut yritys. 

Turbiinien huollot
Huoltopalvelumme takaavat höyryturbiineille pidemmän 
käyttöiän ja paremman tuottavuuden.

Mittauspalvelut
Toteutamme tärkeät mittaukset huolellisesti modernilla 
kalustollamme. 

Tekninen tuki ja koulutus 

Alhon huolto palveluksessasi
24 tuntia vuorokaudessa

vuoden jokaisena päivänä.

0400 542 441
040 526 1714
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VIITOS-METALLI OY on suomalainen perheyritys, jonka 
erikoisosaamista ovat lämpö- ja painelaitteiden valmistus. 
Vuonna 1994 perustettu heinolalainen yritys haluaa olla läm-
pötekniikan ehdoton edelläkävijä. Myyntijohtaja Vesa Saha-
nen kertoo, että tällä hetkellä yrityksen työntekijöitä pitää kii-
reisenä mm. PIPO-asetus, jonka vaatimukset olemassa oleville 
energialaitoksille tulevat voimaan viimeistään 1.1.2018.

”Kun energialaitokset tekevät muutoksia öljyjärjestelmiin, 
tarvitaan uudenlaisia, toimivia ratkaisuja”, Sahanen toteaa. 
Viitos-Metalli toimittaa laitoksille öljyn pumppaus- ja lämmitys-
asemia. Hyvin usein modernisoidaan myös koko kattilalaitos. 

Yrityksellä on vahvoja yhteistyökumppaneita sekä kat-
tila- että poltinpuolella. Tällöin toimitukset tehdään usein avai-
met käteen periaatteella. ”Tällä hetkellä kysyntää on paljon ja 
tilauk sia tehdään koko ajan. Toimitukset ovat etupäässä ensi 
vuoden puolella”, Sahanen vahvistaa. 

Viitos-Metalli on viime vuodet kasvanut tasaisesti, mistä 
osoituksena yritys muutti isompiin tuotantotiloihin vuonna 
2011. Uusissa tiloissa on tuotantotilaa 10 000 neliötä. Työn-
tekijöitä yrityksellä on noin 40. 

Monipuolista suunnitteluosaamista
Myyntipäällikkö Kaj Sundbergin mukaan henkilökunnan 
vahva, yli 20 vuoden kokemus suunnittelussa ja tuotannossa 
näkyy kaikissa yrityksen valmistamissa tuotteissa – kautta lin-
jan. ”Oma suunnittelu ja vahva kokemus konepajatuotteista 
mahdollistavat monipuolisen ja joustavan toiminnan”, Sund-
berg linjaa. 

Yrityksen ehdottomina vahvuuksina Sahanen ja Sundberg 
pitävät kustannustehokkuutta ja toimitusaikojen pitävyyttä. 
Asiakastyytyväisyys on yritykselle tärkeä asia – ja myös ainoa 
oikea tie kasvuun.

”Samalla olemme ottaneet entistä tehokkaamman uus-
asiakas hankinnan osaksi kasvustrategiaamme”, lisää Sund-
berg. n

Olemme mukana Tampereen Energia 2016 -messuilla. 
Tervetuloa osastollemme E510! 

Lisätietoja: www.viitos-metalli.fi

VIITOS-METALLI: 
LÄMPÖTEKNIIKAN ELIITTIÄ

EXIT PAINIKE KY toimitti  
Riikinvoima Oy:n 
ekovoimalaitoksen sähkö- ja 
muuntamotiloihin  
Exit 5000 sarjan painikkeita.

Exit 5000 sarja voidaan varustaa 
sinetillä, jolla ehkäistään 
poistumistien luvaton käyttö. n

Lisätietoja: 
www.exitpainike.fi

EXIT PAINIKE KY ON TOIMITTANUT PAINIKKEITA 
RIIKINVOIMA OY:N EKOVOIMALAITOKSEEN
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Energia-alalla lisääntyneet raportointivelvoitteet vievät 
jo aimo siivun tuottavasta työajasta. Erilaisten raporttien 
tuottamiseen voi palaa useitakin työpäiviä kuukautta 
kohti. Kuopion Energia on kuitenkin ottanut aiempaa 
haastavamman toimintaympäristön hyvänä tilaisuutena 
kehittää liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti ja 
automatisoi raportointiaan koko konsernin kattavaksi.

Samuli Räisäsen 
mukaan nykyisin ei 
riitä, että tietää, minkä 
määrän polttoainetta 
toimittaja laskuttaa, vaan 
viranomaiset velvoittavat 
raportoimaan mm. 
kasvihuone kaasu määristä. 
Once-järjestelmä 
helpottaa raportointia 
huomattavasti.

KUOPION ENERGIA PÄÄTTI 
PANOSTAA ”OIKEISIIN TÖIHIN”
TEKSTI: PÄIVI TERVONEN

Sarlin Takuutuotto - huoletonta paineilmaa

Automaatio    Energia    Paineilma    Teollisuusuunit                                                                www.sarlin.com  

Unohda paineilmahuolet
Ovatko kompressorit ja jälkikäsittelylaitteet vanhoja  
ja epäluotettavia, mutta uusiin investoiminen on  
käytännössä mahdotonta? 

Meillä on ratkaisu; Sarlin Takuutuotto. Korvamme 
osan tai koko paineilmajärjestelmän uusilla, energia-
tehokkailla ja käyttövarmoilla laitteilla. Vastaamme 
laitteiden hankinnasta, huolloista ja korjauksista 
kiinteään kuukausihintaan. 

Tule käymään 
osastollamme A418, 

jutellaan lisää

sieltä ulos ilman virheitä ja viiveitä on kullanarvoista. Kuopion 
Energialla kirjautuu parhaina vuosina lähes kaksi miljoonaa 
kuutiota polttoaineita Once-järjestelmään, mikä tarkoittaa yli 
kahtakymmentätuhatta täysperävaunurekkaa tai rahassa las-
kettuna jopa 30 miljoonan euron arvosta polttoaineita. 

”Laitteistoja on tullut lisää, joten Oncen merkitys on kasva-
nut niin paljon, että halusimme jatkossa Protaconille palvelin-
ten ylläpidon. Protacon hoitaa sitä etäyhteyden kautta ja huo-
lehtii, että meillä rauta päivittyy ja uusiutuu tietyin väliajoin”, 
Once-projekteista vastaava käyttötalousinsinööri Hanna Kello-
kumpu kertoo. n

LUE, MILLAISIA TULOKSIA KUOPION ENERGIA ON 
ONCE-AUTOMAATIOLLA SAAVUTTANUT: PROTACON.COM

”MEILLÄ ON ollut käytössä Once-polttoainetietojärjestelmä 
Protaconilta jo lähes 20 vuoden ajan. Myös aliurakoitsijat ja 
sopimuskumppanit hyödyntävät sitä. Nyt Oncea laajennetaan 
tuotantoympäristöstä koskemaan koko konsernin energiara-
portointia. Jatkossa yhdestä järjestelmästä saadaan tietoja esi-
merkiksi meidän kokonaistuotannoista, kaukolämpöverkkoon 
liittyvistä asioista ja konsernitason talousraportteja. Testivaihe 
on nyt menossa, käyttöönotto on vuodenvaihteessa”, käyttö-
päällikkö Samuli Räisänen Kuopion Energian energiantuotan-
nosta kertoo. 

Automaatio tuo kustannushyötyä ja 
kirjaamisvirheet vähenevät
Tiedon vienti järjestelmään ja erilaisten koosteraporttien saanti 
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FIKE RÄJÄHDYSPANEELIT ovat ATEX-hyväksyttyjä ja 
mitoitetaan sekä valmistetaan EN-standardien mukaisesti. 
Luotettavuus varmistetaan käytännön testeillä. Markkinoiden 
laajin valikoima alkaa edullisista 1-kerros paneeleista ja 
kattaa kovimmatkin vaatimukset täyttävät erikoissovellukset. 
Kattava varastovalikoima takaa nopeat toimitukset. Paneelit 
voidaan varustaa murtoilmaisimella, sääsuojalla tai 
liekinestimellä. 

Fike räjähdyssuojauksen suunnittelu ja huolto Suomessa 
Tecalemit Flow Oy. n

Lisätietoja: Niko Toropainen, Tuoteryhmäpäällikkö, 
niko.toropainen@tecaflow.fi

KENELLÄ ON VARAA RÄJÄHDYKSEEN?

SORSAKOSKEN KONEPAJA OY on painelaitteisiin eri-
koistunut konepajayhtiö. Yrityksen päätuotteet ovat asiakkaan 
prosessi- tai valmistusteknisistä tarpeista lähtevät painelaitteet 
sekä muut konepajatuotteet. Yhtiön historia juontaa juurensa 
Mesera Sorsakoski Oy:n ja Sorsakoski Works Oy:n liiketoi-
minnasta. Sorsakosken Konepaja Oy ja Sorsakoski Works Oy 
sopivat liiketoimintakaupasta elokuussa 2015. Liiketoiminta-
kaupassa siirtyi osaava henkilöstö sekä vaihto- ja käyttöomai-
suus konepajalle. 

”Kaupan myötä markkinoille syntyi notkea ja kokenut läm-
mönsiirtimien toimittaja ja PED osaaja”, kuvaa yrityksen toi-
mitusjohtaja Olli Kervinen yhtiön toimintaa. Henkilöstöllämme 
on vuosien kokemus konepajatuotteiden, painelaitteiden ja 
erityi sesti putkilämmönvaihtimien valmistuksesta. Kuormitus-
tilanteissa käytämme myös osaavaa ja luotettavaa alihankin-
taverkostoa. 

Yrityksen omistaa pääosin yrityksen toimiva johto. Omis-
tajilla on vuosien kokemus konepajateollisuudesta laaja-alai-
sesti. Olli Kervisen yhtiökumppanina toimii tuotanto- ja laatu-
päällikkö Marko Kivinen sekä Mikko Linden.

”Tuotteitamme ovat putkilämmönvaihtimet, paineastiat, säi-
liöt, putkistot, prosessilaitteet ja muut paineenalaiset osat. Toi-
mituslaajuutemme käsittää Lämpö- ja lujuustekniset mitoituk-
set TEMA- ja PED-normien mukaan, suunnittelun, materiaali-
hankinnat, valmistuksen, pintakäsittelyn, dokumentaation, 
hyväksynnät ja tuotteidemme asennukset.”

Monipuolista osaamista teollisuuden tarpeisiin
”Asiakaskuntamme koostuu pääosin energia-, paperi-, sellu- 
ja prosessiteollisuuden loppukäyttäjistä sekä laitevalmistajista 
ja suunnittelutoimistoista. Asiakaskuntaamme kuuluu niin koti-
maisia PK-yrityksiä kuin kansainvälisesti toimivia suuryrityk-

siä.  Asiakkaamme investoivat niin laitteisiin kuin palveluihin-
kin sekä myös ratkaisuihin, joihin voivat luottaa. Laatutuotteet, 
innovatiivisuus, vankka kokemus ja alansa osaava henkilö-
kunta luo kestävän perustan toimivalle yhteistyölle teollisuuden 
asiakkaiden kanssa.” 

”Sorsakoski on maantieteellisesti tuotteitamme ja toimin-
taamme ajatellen hyvä paikka. Keskeinen sijaintimme luo osal-
taan toimivan pohjan toiminnallemme. Verkostoitumalla hyvien 
yhteistyökumppaneitten kanssa saamme kehitettyä ja kasva-
tettua toimintaamme palvellaksemme asiakkaitamme parem-
min ja laaja-alaisemmin. Osaamisalan perustana on valmistus 
ja PED -osaaminen. Tavoitteena on tämän osaamisen hyödyn-
täminen ollaksemme haluttu yhteistyökumppani sekä asiakkail-
lemme että muille sidosryhmille. Yksin ei pärjää kukaan!”  n

Lisätietoja: www.sk-works.fi

SORSAKOSKEN KONEPAJA

Olli Kervinen (vas.) ja Marko Kivinen toivottavat olemassa olevat 
ja uudet asiakkaat tervetulleiksi keskustelemaan Energia 2016 
messuosastolle A813. 
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www.biofire.fi - 06 2332 267 - biofire@biofire.fi

KOTIMAISEN ENERGIAN
LÄMPÖKESKUKSET

60-4000 kW

Olemme mukana tapahtumassa:

 Osasto: A324

Pohjoismaista bioenergiatekniikkaa vaativaan käyttöön 
kotimaisia polttoaineita hyödyntäenRISKIANALYYSI PARANTAA 

SUUNNITTELUA

Järjestelmien toimintahäiriöihin on syytä varautua 
jo laitosta suunniteltaessa. Kriittiset osajärjestelmät 
ostetaan nykyisin kokonaistoimituksina, siksi niiden 
riskit on jo tiedonkulun kannalta hyvä kartoittaa. 

ESPOOLAINEN AL SAFETY DESIGN OY on laatinut vuo-
desta 1991 alkaen riskianalyysejä mm. prosessilaitoksille, 
uusille energiajärjestelmille sekä koneille ja laitteille.

”Autamme asiakkaitamme kehittämään ylivoimaisia tekno-
logiatuotteita, jotka toimivat luotettavasti ja turvallisesti” toimi-
tusjohtaja DI Antti Lyytikäinen tiivistää.

”Riskianalyysikonsultti on puolueeton 3. osapuoli, joka 
tukee suunnittelijoita. Näin riskikohdat voidaan poistaa yhteis-
työssä etukäteen ennen suunnitelmien jäädyttämistä.” 

”Yksikin tunnistettu ja poistettu riski voi säästää suurilta 
murheilta ja taloudellisilta menetyksiltä.” Prosessista voi vuo-
taa palovaarallisia kaasuja, kemikaaleja tai kuumaa höyryä. 
Laitoksen uudelleenkäynnistys viivästyy, mahdollisista henki-
lövahingoista puhumattakaan. Riskianalyysi tukee myös kriit-
tisten varaosien tunnistusta, diagnostiikan kohdennusta sekä 
ennakkohuollon suunnittelua.

AL Safety Design Oy on kehittänyt omat tehokkaat 
menettelytavat yleisimpiä riskianalyyseihin kuten Hazop, 
SIL- ja LOPA-tarkasteluihin. RAM-analyysin avulla tutkitaan 
vaihtoehtoisia järjestelmärakenteita ja vaihtoehtojen 
tuotannonmenetysennusteita. Laitteiden ja elektroniikan 
suunnitteluun on omat luotettavuusmenettelyt, mukaan lukien 
valmistusprosessin parantaminen. Konsultoinnin lisäksi 
järjestämme myös riskianalyysien yrityskohtaisia kursseja  
(www.luotettavuusakatemia.fi ). n

Lisätietoja: www.alsafety.com
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ENERGIARESURSSIEN RAJALLISUUS pakottaa ihmiskun-
nan paitsi säästämään energiaa myös varmistamaan, että tuo-
tettu energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. 
Tämä koskee koko energiaketjua tuotannosta ja jakelusta lop-
pukäyttäjien kulutuskäyttäytymiseen sekä rakennusten energia-
tehokkuuteen. 

Mutta kuinka saadaan selville, mistä vivusta kannattaa 
vetää – ja kuinka tekojen vaikutuksia arvioidaan? Tarvittavia 
tietoja voidaan saada vain seuraamalla energian kulkua jär-
jestelmässä. Kaikkien energiatehokkuutta parantavien toimen-
piteiden perusta nyt ja tulevaisuudessa on tarkka ja yksityis-
kohtainen mittaridata.

Monipuolisen mittaridatan mahdollisuudet
Tähän asti energianmittauksella on tuotettu lähinnä kulutustie-
toja loppukäyttäjien laskutuksen pohjaksi. Nykyään mittarida-
taa voidaan kuitenkin käyttää moniin muihinkin tarkoituksiiin, 
ja sen arvo vain kasvaa sitä mukaa kun vaatimukset energia-
tehokkuudesta ja uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisestä 
lisääntyvät. 

Nyrkkisääntö on tämä: sitä mitä ei voi mitata, ei voi opti-
moida. Jos energian kysyntää ei pystytä mittaamaan, sitä on 
mahdotonta valvoa ja hallita, mikä puolestaan on välttämä-
töntä, jos tuotanto halutaan optimoida ja jakeluverkon koko 
kapasiteetti halutaan saada hyötykäyttöön. Mittaridata tuottaa 

tähän tarvittavat tiedot ja läpinäkyvyyden. Mitä enemmän ja 
mitä useammin laitos saa dataa, sitä tarkempi pohja sillä on 
toiminnan optimointiin ja sitä enemmän lisäarvoa se datasta 
saa.

Tärkeimpiä datan sovelluskohteita energiatehokkuuden 
parantamisessa ovat:
– viallisten tai virheellisesti säädettyjen muuntamojen 

tunnistaminen
– jakeluverkon lämpötilatasojen seuranta
– jakeluverkon lämpöhäviön ja vuotoveden määrän kartoitus
– rakennusten mallinnus lämpövasteen ja säätietojen mukaan
– vuotovalvonta
– kysyntähuippujen tasaaminen ja infrastruktuurin käytön 

tehostaminen
– entistä energiatehokkaampia lämmönlähteitä tukevien 

laskutusmallien kehittäminen.

Tulevaisuus on jo täällä 
Energiatehokasta lämmöntuotantoa tukevan mittausratkaisun 
käyttöönotto ei ole enää nykyään hankalaa eikä kallista, kun 
kaikki ratkaisun tuottamat hyödyt otetaan huomioon. n

Lue lisää osoitteesta: 
www.kamstrup.com

KALLISARVOINEN MITTARIDATA  
– ÄLYÄ KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMIIN

ELLEGO POWERTEC OY on valmistanut tehoelektroniikan laitteita 37 vuotta. Tuoteperhee-
seen kuuluvat mm. akkuvarmennetut tasasähkökeskukset (TSK), vakiojännitevaraajat ja virtaläh-
teet. Laitteita valmistetaan sekä tyristori- että hakkuritekniikalla, suunnittelu ja valmistus tapahtuvat 
Suomessa. Tuotteissa käytetään laadukkaita komponentteja ja toimittajiksi on valittu luotettavat 
kumppanit. Laitesuunnittelussa huomioidaan asiakkaan tarpeet, ja joustavuus on tärkeässä roo-
lissa esim. liityntöjen osalta. 

Uutuutena on VELA-valvontapaneeli, jossa on selkeä ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. 
Asetukset ja varaustilan valinta (kesto-, pika- ja tasausvaraus) on helppo asettaa paneelin kautta, 
josta nähdään laitteen tilat ja hälytykset. Vakio-ominaisuutena on etävalvonta, josta näkee 
mm. TSK:n tila- ja historiatiedot. Tämä helpottaa valvontaa ja huoltoa. Paneelissa on selkeä ja 
visuaalinen  tilan indikointi, ja digitaalinen näyttö sekä latausjännitteelle että akuston ja kuorman 
virralle. Paneeli voidaan liittää sekä tyristori- 
että hakkuritekniikalla toteutettuun TSK:hon. 
Rakenne on modulaarinen ja joustava, lähtö-
sulakkeet ja akusto voivat olla samassa kaa-
pissa tai omassa kaapissaan. Paneelin kehi-
tys jatkuu ja kehitteillä on ominaisuuksia, joita 
voidaan myös lisätä jo olemassa oleviin lait-
teisiin, joihin paneeli on asennettuna. n

Lisätietoja: www.ellego.fi

TEHOELEKTRONIIKAN LAITTEITA 37 VUOTTA
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ENERGIAMESSUT JA niiden yhteydessä pidettävät Energia-
kongressi WEC Finlandin Energiapäivä kokoavat yhteen suo-
malaisen energia-alan asiantuntijat ja tärkeimmät toimijat 
25.–27.10.2016 Tampereelle. Messuilla ovat kattavasti esillä 
eri energiamuodot yli 350 näytteilleasettajan osastoilla ja 
ohjelmalavoilla.

Energiakongressin kuusi teemaa ovat läpileikkaus ajankoh-
taisista energia-alan puheenaiheista aina aurinkoenergiasta 
biotalouteen, kaupunkisuunnitteluun, teolliseen internetiin ja 
ympäristöasioihin, sopimuksia, kustannuksia ja energiamarkki-
noiden toimivuutta unohtamatta.

Energiapäivä 25.10. luotaa alan tärkeimmät puheen-
aiheet niin kotimaan kuin kansainvälisellä tasolla. Aiheina 
puheenvuoroissa ovat muun muassa Pariisin ympäristöko-
kouksen vaikutukset energia-alaan, terveiset World Energy 
 Congressista Istanbulista sekä keskustelua bioenergian kestä-
vyydestä kansainvälisestä näkökulmasta. 

Äänessä ovat muun muassa EU:n WEC Finlandin halli-
tuksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen (PVO), Nathalie Heme-
leers bioenergia-alan järjestö Aebiomista sekä Enviva Biomas-
sin Ben Moxham.

Energiapäivässä kuullaan myös puheenvuoroja energian-
käyttäjien näkökulmasta – näkökulmia esittelee mm. vähittäis-
kaupan ja junaliikenteen edustajat.

Energia 2016 pidetään 25.–27.10.2016 Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Kokonaisuuteen kuuluvat Ener-
giamessut, WEC Finlandin Energiapäivä 25.10. ja Energia-
kongressi 26.10. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös 
Bioenergia ry:n  Bioenergiapäivä 24.10. sekä Tuulivoimasemi-
naari 26.10.

Energia 2016 -tapahtuman järjestää Expomark Oy, yhteis-
työssä WEC Finland:n, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n 
sekä Bioenergia ry:n kanssa. n

Lisätietoja tapahtumasta: www.energiamessut.fi

ENERGIA 2016 -MESSUT: 
SUOMALAINEN ENERGIA-ALA 
MUUTOKSEN KYNNYKSELLÄ

P.  040 7211 486, 0400 613 552 (Espoo, Helsinki), 045 675 55 65 (Vaasa)

Biox

ENERGIAA AURINGOSTA

JA PUUSTA

SolarBiox Oy, 0 ,   solarbiox@solarbiox.fi,    www.solarbiox.fi0038 Helsinki

Aurinkosähköjärjestelmät
– Sähköverkkoon liitettävät laitokset kaikissa kokoluokissa

– Laadukkaat, pitkäikäiset komponentit

– Suunnittelupalvelu

Pelletti- ja hakekattilat
– HERZ-kattilat 10–10 000 kW

– Vähemmän huoltotyötä

Energia 2016: Osasto E810

Muita tuotteita:
– Aurinkolämpöjärjestelmät

– Puukattilat

– Höyrykattilat

– Sähkösuodattimet
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KANAVIEN IKÄÄNTYESSÄ niihin syntyy kondenssin aiheuttamia päällepäin 
näkymättömiä korroosiovaurioita. Kun kanavistoon tai palkeisiin tulee reikiä, on 
etenkin alipaineisissa kohteissa ongelmana korroosion voimakas kiihtyminen. 
Lisäksi reikien kautta kanavaan vuotava happi aiheuttaa virhettä pitoisuusmittauk-
siin, joilla ohjataan laitoksen tehokasta ajoa.

Eristettyjen kanavavien vaurioita on vaikeaa nähdä päällepäin. KE-Burgmann 
käyttääkin apuna kiipeilytekniikkaa, joka mahdollistaa kanavien kunnon tutkimisen 
ilman kalliita telinetöitä. Kanavat ja seinäpinnat tutkitaan sisältä käsin mittaamalla 

ja valokuvaamalla. Vauriokohdat kirjataan 
kuntoraporttiin, joka toimii samalla myös 
korjaussuunnitelmana. 

Varsinainen korjaustyö voidaan tehdä 
siis ”täsmäkorjauksena”. Vaurioitunut kana-
vanosa leikataan pois ja tilalle hitsataan 
tervettä peltiä. Vanhankin kanavan korjaa-
minen on varteenotettava vaihtoehto koko 
kanavan uusimiselle. n

Lisätiedot: KE@burgmann.fi, 
www.ke-burgmann.fi

KANAVISTON KUNNONARVIOINTI JA 
KORJAUSSUUNNITTELU ILMAN TELINETÖITÄ

KAUKOLÄMPÖ ON Suomen yleisin läm-
mitysmuoto ja lämmitysenergian alamittaus 
on jo monissa rivi- ja paritaloissakin arkipäi-
vää, koska kustannustietoisuus ja kustannus-
ten oikeudenmukainen jakaminen on tullut 
tutuksi vedenkulutuksen mittaamisen myötä. 
Nollaenergia-periaatteella tehdyissä kerros-
taloissa on jo huoneistokohtaisia lämpöener-
giamittareita. Samoin aurinkoenergiasta on 
alettu kiinnostua enenevässä määrin, koska 
Suomessa on kesällä suurempi aurinkoener-
giamäärä kuin Keski-Euroopassa. Ostoskeskuksissa, tavarata-
loissa ja jopa omissa kodeissa viilennetään tiloja kesällä jääh-
dytyksen avulla ja talvella samoja tiloja lämmitetään. Kaikkien 
näiden energiamäärämittaukseen sekä lämmityksen ja jääh-
dytyksen yhdistelmiin on Saint-Gobain Pipe Systemsillä tarjota 
kattava valikoima erikokoisia lämpöenergiamittareita, myös 
glykolipohjaisiin väliaineisiin.

Kaikkiin lämpöenergiamittareihin saa myös etäluen-
nan: potentiaalivapaan ulostulon esim. VAKiin, M-BUS- tai 
 MODBUS-väyläliitännän. Jo pienikin määrä mittareita voi olla 
kustannustehokasta lukea radioluennan avulla. n

Lisätietoja eri vaihtoehdoista: www.sgps.fi
anneli.kuusisto@saint-gobain.com

JÄÄHDYTYKSESTÄ 
AURINKOENERGIAN 
MITTAUKSEEN
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TOUKOKUUSSA 2016 valmistui Riikinvoima Oy:n Eko-
voimalaitoksen ja Varkauden Aluelämpö Oy:n yhteishank-
keena uusi kaukolämpöpumppaamo. Vexve toimitti hankkee-
seen kaikki toimilaite- ja käsikäyttöiset sulku- ja säätöventtii-
lit.  Elomatic Oy, joka vastasi kohteen kokonaissuunnittelusta ja 
projektoinnista, oli yhteydessä Vexven asiantuntijoihin jo pro-
jektin alkuvaiheessa. 

”Vexve tunnetaan hyvin kaukolämpöalalla luotettavana ja 
kotimaisena venttiilitoimittajana, joten Vexven mukana olo tar-
jouspyyntövaiheessa oli selvää”, kertoo Elomaticin projekti-
päällikkö Henri Antikainen.

Vexven valintaan toimittajaksi vaikutti erityisesti tuotteiden 
ja toimilaitteiden korkea laatu, kotimaisuus sekä Vexven asian-
tuntemus. Erityisesti Vexven osaamista tarvittiin hankinta- ja 
suunnitteluvaiheessa. 

”Olimme tiiviisti yhteydessä Vexven asiantuntijoiden 
kanssa varsinkin toimilaitteiden valintaan, toimintaan ja tuen-
taan liittyvissä asioissa. Yhteistyö Vexven kanssa sujui hyvin ja 

ratkaisut haasteellisesta käyttöympäristöstä huolimatta löydet-
tiin nopeasti.”

Kokonaisuudessaan projekti onnistui odotusten mukaisesti 
ja pumppaamo oli käyttöönottovalmis aikataulun mukaisesti. n

Lisätietoja: www.vexve.com

KOTIMAISIA VENTTIILIRATKAISUJA 
JA KAUKOENERGIA-ASIANTUNTEMUSTA

Suomalaiset kaukoenergia-alan toimijat arvostavat Vexven toimialatuntemusta ja tuotteiden kotimaisuutta. 
Projektin aikana asiakasta palvelee Vexven projektitiimi. Teknologiakumppanuutta rakennetaan koko 

kaukoenergiaverkon elinkaaren ajan. 

KIERRESAUMASIILOT OVAT osoittaneet erityisominaisuu-
tensa ja kilpailukykynsä laajalti. Puu- ja metsäteollisuus käyt-
tävät kierresaumasiiloja sahan- ja kutterinpurun sekä pro-
sessimateriaalien varastointiin. Energiantuotannossa kierre-
saumasiiloissa varastoidaan haketta, pellettiä ja muita uusiu-
tuvan energian biomassajakeita. Muoviteollisuus varastoi 
kierre sauma siiloihin granulaatteja, jauheita ja muovimurs-

ketta. Kierre saumasiilot soveltuvat lisäksi lannoitteiden, tuh-
kan, sementin, hiekan ja muiden jauhemaisten sekä rakeisten 
materiaalien varastointiin. Sauman tiiviys mahdollistaa myös 
veden, lietteen ja jopa biokaasun säilytyksen. n

Lisätietoja: kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi, 
www.kuljetuskanavat.fi

VAASAN KULJETUSKANAVAT OY ON OSTANUT 
KIERRESAUMASIILOJEN VALMISTUS- JA MYYNTIOIKEUDET 

ANTTI-TEOLLISUUS OY:LTÄ 1.5.2016 ALKAEN

Kierresaumasiilot valmistetaan erikoiskoneilla, jolloin syntyy 
moninkertainen, tiivis ja rakennetta lujittava sauma. Siilon vaipassa 

ei ole ruuveja ja sen sisäseinä on tasainen.
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ENERGIAN KORKEA HINTA on saanut teollisuuslaitokset 
etsimään energiatehokkaampia ratkaisuja myös pumppaus-
prosesseihin. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää hallita energia-
kustannuksia vähentämällä tehonkulutusta, kuitenkaan suoritus-
kykyä heikentämättä.

Erilaiset direktiivit ja normit ohjaavat prosessiteolli-
suutta ja siten myös Sulzerin tavoitteenasettelua tehokkuuden 
osalta. Euroopan unioni on asettanut yhden tärkeän energia-
tehokkuusdirektiivin eli energiaan liittyviä tuotteita koskevat 
 ErP-määräykset (Energy-related Products). Määräyksissä mää-
ritetään vesipumppujen vähimmäishyötysuhdearvot, tavoit-
teena vähentää energiankulutusta. Vastaavia direktiivejä ja 
määräyksiä valmistellaan myös muualla maailmassa.

Sulzer ei pelkästään täytä näitä vaatimuksia, vaan ylittää 
ne, mikä merkitsee huomattavia säästöjä Sulzerin asiakkaille. 
Hyvä esimerkki on SNS-prosessipumppusarja, jonka Sulzer toi 

markkinoille vuonna 2015. SNS-pumpusta on tullut luokkansa 
tehokkuusnormi.

Sulzer tarjoaa kaikille teollisuuden aloille erittäin tehok-
kaita ja luotettavia pumppausratkaisuja. Sulzerin tekemä laa-
jamittainen tutkimus- ja kehitystyö on tuottanut innovatiivisia 
ratkaisuja, joiden tavoitteena on ollut entistäkin parempi hyö-
tysuhde ja mekaaninen rakenne.

Tehokkaiden pumppujen lisäksi säästöjä voidaan saavut-
taa myös käyttämällä tulevaisuudessa älykästä pumppauspro-
sessin ohjausta ja optimointityökaluja. Pumppujen kaukoval-
vonta, -ohjaus ja -optimointi ovat jo saatavilla tiettyihin proses-
seihin. Tämä tekniikka on pian laajemmassakin käytössä teolli-
sissa pumppausprosesseissa. n

Lisätietoja: 
www.sulzer.com

PUMPPAUSJÄRJESTELMIEN ENERGIATEHOKKUUS – 
LISÄSÄÄSTÖJÄ TULEVAISUUDEN RATKAISUILLA

TEKSTI: SAKU VANHALA, TUOTEPORTFOLIOPÄÄLLIKKÖ,GI & CPI, SULZER PUMPS FINLAND OY

Teollisuustuotanto joutuu toimimaan jatkuvasti kiristyvässä kilpailuympäristössä. Tuotantokustannuksia pyritään 
vähentämään ilman, että tämä vaikuttaisi tuottavuuteen tai lopputuotteen laatuun. Yksi tehokkaimmista tavoista 

alentaa kustannuksia on keskittyä energiatehokkuuteen, mikä vähentää myös yritysten ympäristövaikutuksia.

Korkean hyötysuhteen SNS-pumppu.
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ENVIROBURNERS OY:N toimittamat hiontapölypolttimet 
otettiin käyttöön ja luovutettiin asiakkaalle UPM Otepään 
vaneritehtaalla syyskuussa 2016. Uusilla polttimilla pystytään 
hyödyntämään kaikki tehtaan tuotantoprosessissa syntyvä 
hiontapöly energiantuotannossa. Enviroburnersin poltintoimi-
tus oli osa Itävaltalaisen Urbas Maschinenfabrik GmbH:n toi-
mitusta, jossa uudistettiin vaneritehtaan biopolttoainekattilat.

Toimitukseen sisältyi 2 kpl 2 MW hiontapöly- / kevytöljy 
-poltinjärjestelmää sisältäen polttoaineiden siirto-, säätö- ja tur-
valaitteet, sekä automaation. 

Pölypoltin teknologialla useita 
polttoainevaihtoehtoja
UPM Otepään tehtaan uusilla polttimilla hyödynnettävä, 
vanerin hionnasta syntyvä jätepöly on korkealaatuista poltto-
ainetta, mutta hienojakoinen partikkelikoko aiheuttaa ongel-
mia tavanomaisien arina- ja leijupetikattiloiden polttoaineen-
siirtojärjestelmissä ja tulipesässä. Pölypoltinjärjestelmällä polt-
toaine saadaan syötettyä luotettavasti pneumaattisella kulje-
tusjärjestelmällä ja pölyn palaminen pystytään kontrolloimaan 
erittäin tarkasti tarkoitukseen suunnitellulla erikoispolttimella. 
Näin vältetään leijupedin / arinan ylikuumeneminen tai pölyn 
hallitsematon palaminen tulipesässä. 

Enviroburners Oy:n pölypoltinteknologialla voidaan hyö-
dyntää energiantuotannossa myös useita erilaisia orgaani-
sia jätteitä. Esimerkiksi maataloudesta syntyvää kuorijätettä, 
mm. soija ja maissi, voidaan käyttää polttoaineena. Saata-
villa oleva orgaaninen jäte tulee olla kuivaa (kosteus < 10  %). 
Poltto aineen syöttöjärjestelmässä jäte jauhetaan pölyksi 
 (partikkelikoko < 2 mm), minkä jälkeen jätettä voidaan hyö-
dyntää vastaavasti kuin puun hiontapölyä polttoaineena. n

Lisätietoja: www.enviroburners.fi

UUDET PÖLYPOLTTIMET OTETTIIN KÄYTTÖÖN 
UPM OTEPÄÄN TEHTAALLA

SAKSALAINEN BOLL & KIRCH on tuonut markkinoille 
uuden Bollfilter 6.21/6.22 automaattisuodattimen 
nestemäiselle polttoaineelle. Suodattimen pääkäyttösovellus 
on dieselöljypumppujen ja -suuttimien suojeleminen 
epäpuhtauksilta. Dieselöljyssä olevat epäpuhtaudet ja 
partikkelit kiihdyttävät järjestelmäkomponenttien kulumista ja 
johtavat usein näiden ennenaikaiseen vaurioitumiseen. 

Uusi suodatin on kooltaan kompakti ja kevyt 
paineluokituksen ollessa edelleen 16 baaria. 
Suodatinelementin suodatusaste on 34µm aina 10µm asti. 
Huuhtelunmäärän ollessa pieni suodattimen huuhtelu ei 
vaikuta mitenkään polttoainesyöttöön vaan järjestelmäpaine 
pysyy tasaisena. Vastahuuhtelu alkaa joko tietyssä paine-
erossa tai tietyn esiasetetun ajan puitteissa. Suodatinta 
on mahdollista varustaa saattolämmityskammiolla, jolla 
esilämmitetään suodattimen runko sekä vaihtoehtoisella 25µm 
ohitusvirtaussuodattimella. n

Lisätietoa antaa Suomen markkinoista vastaava 
Oscar Johansson (oj@bollfilter.fi)

BOLLFILTER
PROTECTION SYSTEMS
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RAISION UUDEN höyrylaitoksen työmaalla on parhaillaan 
laite- ja putkiasennusvaihe meneillään. Muutkin rakennustyöt 
ovat jo pitkällä.

Valmistuttuaan laitos käyttää polttoaineenaan haketta. 
Pääkattilan toimittaa ruotsalainen Järnforsen Ab. Apukattilaksi 
asennetaan 15 megawatin (MW) sähkökattila.

”Hanke lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten tarjouskilpailun 
kautta. Laitostilaus on JL Metalsin suurin kauppa tähän men-
nessä”, kertoo projektijohtaja Otto-Pekka Pasanen JL Metals 
Oy:stä.

Höyrylaitoksen suunnitteluvaihe kesti noin puoli vuotta. 
Osa laitosprosesseista oli määritetty jo tilauksessa.

”Tällaisen hankkeen suunnittelussa tarvitaan prosessi-,  
sähkö-, instrumentointi- ja automaatiopuolen osaajia, toisaalta 
mekaanisen layout-suunnittelun tuntijoita.”

”Näitä asiantuntijoita JL Metalsilla oli töissä jo entuudes-
taan, mutta lopullisten suunnitelmien teossa oli mukana myös 
alihankkijoita”, Pasanen selostaa.

Laitokselle kahdennettu automaatiojärjestelmä
Suunnitteluvaiheen jälkeen varsinaiset rakennustyöt käynnistyi-
vät keväällä 2016.

”Aluksi Raision tehdasalueen keskeltä purettiin vanha 
varastorakennus, jonka paikalle uutta höyrylaitosta nyt raken-
netaan”, Pasanen sanoo.

”Höyry johdetaan jakeluun tehdasalueen olemassa olevan 
voimalaitoksen kautta. Muilta osin vanha voimalaitos jää pois 
käytöstä.”

Rakennustöiden aikana työmaavahvuuden vaihteluväli on 
20–50 henkilöä. Erityisesti laitos-, putkisto- ja sähköasennus-
ten aikaan työmaalla on parhaimmillaan noin 50 työntekijää.

”Loppuvaiheessa asennushenkilöstöä tarvitaan lisää muun 
muassa sähkökomponenttien, instrumentoinnin sekä erilaisten 
sähköisten järjestelmien testaamiseen”, selittää Pasanen.

Höyrylaitokseen asennetaan kahdennettu automaatiojär-

jestelmä. Laitokseen rakennetaan myös valvomo, josta sitä voi-
daan valvoa ja käyttää etäohjauksella. Mahdollisista vikatilan-
teista hälytykset lähetetään automaattisesti huoltohenkilöstölle.

Niin ikään höyrylaitoksen yhteyteen rakennetaan hake-
polttoaineen vastaanotto. Siihen kuuluvat tankopurkaimet, 
tasaustelat, ketjukolakuljettimet ja seulomo. Haketta kuluu vuo-
rokaudessa noin kolme rekka-autollista.

Laitosprojektin arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Teollisuushöyryn tuotanto pienentää 
siirtohäviöitä
Aikataulun mukaan uusi höyrylaitos valmistuu käyttökuntoon 
keväällä 2017.

”Rakennus- ja asennustyöt edistyvät aikataulun mukaan”, 
Pasanen vakuuttaa.

”Laitoksen yhteyteen sijoitetaan myös höyryakku, jolla 
tasataan kiinteän polttoaineen kattiloille tyypillisiä nopeita 
kuormamuutoksia. Akku kuuluu JL Metalsin toimitukseen ja se 
valmistetaan yhtiön omalla konepajalla Kuortaneella.”

Pasasen mukaan JL Metals on neljän viime vuoden aikana 
toteuttanut 1–2 uutta biolaitosta vuosittain.

”Olemme aiemmin tehneet kaukolämpölaitoksia teholuok-
kaan 2,0–5,0 MW sekä Seinäjoelle 2,5 MW:n tehoisen höy-
rylaitoksen, joka käyttää polttoaineena viereisen tehtaan sivu-
tuotteena syntyvää kaurakuorta.”

”Raision höyrylaitos on ensimmäinen toimittamamme laitos 
teholuokassa noin 10 MW.”

Aikaisemmin Raision tehtaille on saatu höyryvoimaa 
Naantalin voimalaitokselta, viiden kilometrin pituisen höyryn-
siirtolinjan avulla.

”Kun höyry valmistetaan paikallisesti, siirtohäviöt pienene-
vät merkittävästi. Biohöyrylaitos on hyvä ratkaisu myös ympä-
ristön kannalta”, Pasanen muistuttaa. n

Lisätietoja: www.jlmetals.fi

UUSI HAKEHÖYRYLAITOS
RAISION TEHDASALUEELLE

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Kasvipohjaisia ruokia ja ruokaöljyjä valmistavien Raision tehtaiden 
yhteyteen on rakenteilla uusi biohöyrylaitos, joka tuottaa 
hakepolttoaineella teollisuushöyryä sekä kaukolämpöä.

Kuortanelainen metallialan yritys JL Metals valittiin laitoksen suunnittelijaksi 
ja toteuttajaksi. Uuden biokattilalaitoksen tehoksi tulee 9,5 megawattia.
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LAITTEISTOJEN ENTISTÄ parempi taloudellisuus on hiotun 
teknisen konseptin ja luotettavan 1:1-käyttölaitteen ansiota. 
Ruuviyksiöt on uudistettu täysin, ja niissä on nyt muun muassa 
paranneltu Sigma-profiili. Kun vielä huomioidaan muutkin 
parannukset, kuten paranneltu imuventtiili ja huomattavasti 
alhaisemmat sisäiset painehäviöt, on lopputuloksena jopa viisi 
prosenttia edeltäviä malleja parempi ominaisteho.

Parhaat hyötysuhteet
Lisäpanoksen näihin parannuksiin tuovat uudet Super Premium 
Efficiency IE4 -moottorit. Niissä on tämän hetken parhaat hyö-
tysuhteet. Niinpä myös paineilmajärjestelmien oheislaitteiden 
energiahäviöt pienenevät entisestään.

Elektroninen lämpötilanohjaus pitää öljyn lämpötilan aina 
tasaisen etäällä lauhtumislämpötilasta, joten puristuksen loppu-
lämpötila ei nouse tarpeettoman korkeaksi ja energiansäästö 
on entistä suurempi. Kompressorit ovat saatavilla myös läm-
mön talteenotolla varustettuina, jolloin toinen elektroninen läm-
pötilan ohjausjärjestelmä huolehtii syntyvän lämmön optimaa-
lisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen 
jäähdytysöljyn suodatin
Myös laitteiston komponenteissa on ajateltu ympäristöä: 

Ympäristöystävällisissä jäähdytysöljyn suodatinelementeissä ei 
ole enää kiinteää peltikoteloa, vaan niiden kotelo on valmis-
tettu alumiinista. Itse suodatinelementit eivät sisällä metallia, ja 
ne voidaan hävittää käytön jälkeen polttamalla ilman erillistä 
esikäsittelyä.

Optimaalinen käynti ohjauksen avulla
Kompressorin ja mahdollisen taajuusmuuttajan ohjauksesta 
huolehtii Sigma Control -ohjaus. Se tekee kompressorista myös 
etähuoltokelpoisen ja mahdollistaa kompressorin vaivattoman 
kytkennän keskusohjausjärjestelmiin tai tietoverkkoihin, joiden 
avulla kompressorit voidaan kytkeä teollisuus 4.0 -konseptei-
hin.

Eri vaihtoehtoja
DSDX-kompressorit ovat saatavilla sekä vesi- että ilmajääh-
dytteisinä. Mallit voidaan toimittaa myös taajuusmuuttajalla 
varustettuina, sillä joissakin käyttökohteissa nopeussäädetty 
kompressori puoltaa paikkaansa. Vakioversion tavoin tämän-
kin version tunnusomaisia piirteitä ovat taloudellisuus, toimin-
tavarmuus ja huoltoystävällisyys. n

Lisätietoja: 
www.kaeser.com

RUUVIKOMPRESSORIT: DSDX – SEURAAVA SUKUPOLVI
DSDX-sarja esittelee ruuvikompressorien seuraavan sukupolven kokoluokassa 25–31 m³/min. Lukuisiin 

parannuksiin kuuluvat muun muassa täysin uudistetut Sigma-ruuviyksiköt sekä IE4-moottorit, jotka parantavat 
ominaistehoa jopa viisi prosenttia edellisiin malleihin verrattuna. Tämä laskee energiakustannuksia huomattavasti.

Uusien DSDX-ruuvikompressorien etu on parannettu taloudellisuus.



Jyväskylän Messut Oy | PL 127, 40101 Jyväskylä
puh. (014) 334 0000 | info@jklmessut.fi

KOKO KLUSTERIN SUURTAPAHTUMA!
MALMISTA METALLIKSI EKOSYSTEEMI.

Vuoden johtava kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden ja
maarakentamisen erikoismessu tarjoaa uusimman tiedon, tekniikan ja innovaatiot.
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METALLINVALMISTUS

KIERRÄTYS

YHTEISTYÖSSÄ:

AMMATTILAISET KOHTAAVAT 
JYVÄSKYLÄSSÄ

Ammattilaiset näytteilleasettajina ja kävijöinä koh-
taavat keskellä Suomea, keskellä kaupunkia. Jy-
väskylässä kaikki on kävelymatkan päässä messu-
keskuksesta.

Messut ovat avoinna keskiviikkona 23.11. klo 10-17 
ja torstaina 24.11. klo 10-16.

Ennakkorekisteröidy ja katso lisätiedot 
osoitteessa:

www.finnmateria.fi



Neles® NDX -venttiiliohjain tarjoaa  
täydellisen suorituskyvyn

Tätä on Metso Way – ratkaiseva etu asiakkaillemme. 

Neles NDX -venttiiliohjain on suunniteltu ja valmistettu tuomaan kilpai-
luetua – loppukäytöstä tai teollisuudenalasta riippumatta. Kilpailuetu 
syntyy tarkasta, kestävästä ja huoltovapaasta toiminnallisuudesta sekä 
tehokkuudesta, jonka helppo asennettavuus ja vaivaton käyttö saavat 
aikaan. Neles NDX takaa luotettavuuden ja kestävyyden, jota Metson 
venttiiliohjaimilta odotetaan.

Lue lisää Neles NDX:n tuomista säästöistä, turvallisuusparannuksista ja 
luotettavuudesta osoitteessa metso.com/ndx

Ota yhteyttä: myynti.flowcontrol@metso.com

#TheMetsoWay
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voimala hyödyntää 

terästehtaan 
prosessikaasujen 

energiaa

Miten toimii 
tulevaisuuden 

kaupunki ja sen 
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Energiateollisuus ry:n 
toimitusjohtaja 
Jukka Leskelä:

Sähkömarkkinat 
ovat tällä hetkellä 
kriisitilassa

MESSUNUMERO

Onko tuotantoprosessissasi ongelmia? Pystytkö mittaamaan prosessin toiminnan luotettavasti ja 
reagoimaan riittävän nopeasti toimintahäiriöihin? 

Endress+Hauser on suomalaisen prosessiteollisuuden luotettava kumppani. Yhdistämme toiminnassamme 
sveitsiläisen laadun ja tarkkuuden sekä suomalaisen insinööriosaamisen. Laadukkaat tuotteet, paikallinen 
palveluosaaminen ja innovatiivinen Plant Asset Management -tarjonta mahdollistaa kustannustehokkaan 
kenttälaitteiden ylläpidon ja hallinnan sekä sähköisen kaupankäynnin. 

Tuomme johtavan kenttäautomaatioasiantuntijan hyödyt ja globaalit resurssit paikallisesti käyttöösi. 

Mittaus- ja säätötekniikkaan sekä automaatio-
ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijasi

Endress+Hauser Oy
Robert Huberin tie 3 B
01510 Vantaa

+358 20 1103 600
info@fi.endress.com
www.fi.endress.com
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