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ENERGIA- JA ILMASTOASIOISSA  tapah-
tuu nyt todella paljon. Kotimaassa valmis-
tellaan ilmastolakia ja kansallista strategiaa,  
minkä lisäksi EU:ssa on täysi höyry pääl-
lä. Heinäkuussa saatiin EU:n komissiolta 
esitys laajaksi energia- ja ilmastolakipa-
ketiksi, jolla EU saavuttaisi tiukentuneen 
55 prosentin päästövähennystavoitteensa 
vuodelle 2030. Lakipaketissa on jokaiselle 
jotakin: liikenteeseen, teollisuuteen, läm-
mön sekä sähkön tuotan-
toon ja käyttöön, maan- ja 
metsien käyttöön ja niin 
edelleen. EU:n rajoille esi-
tetään hiilitulleja muu-
tamalle perustuotteel-
le, kuten teräs, sementti 
ja sähkö. Tämä venyttää 
EU:n energia- ja ilmasto-
sääntelyä uuteen ulottu- 
vuuteen eli kauppapoli-
tiikkaan, kun EU:n pitää 
saada hiilitullit joko su-
juvasti käyttöön tai vaih-
toehtona saada kaup-
pakumppaninsa kiristä-
mään ilmastotoimiaan.

YRITYKSILLÄ  hankalinta juuri nyt on py-
syä uuden tiedon perässä. Kun samaan ai-
kaan sekä teknologiat kehittyvät vauhdil-
la että lainsäädäntö ja vaatimukset muut-
tuvat, on energiainvestointeja koskevien 
päätösten tekeminen todella vaikeaa. Ku-
kaan ei halua olla tilanteessa, jossa tarkkaan 
harkittu investointi osoittautuukin nopeas-
ti muuttuneen tilanteen takia harha-aske-
leeksi. Investointeja on kuitenkin käynnis-
teltävä ripeästi, jotta päästövähennyksiä 
saataisiin riittävästi aikaan vuoteen 2030 
mennessä. Energia- ja ilmastopolitiikan on-
kin oltava johdonmukaista sekä mahdolli-

simman ennakoitavaa, jotta hukkainves-
tointeja ei tulisi.

ILMASTOTOIMISSA  ensiarvoisen tärkeää 
on saada niille kuluttajien hyväksyntä. Po-
sitiivisen vireen vallitessa tavoitteiden saa-
vuttamiseen on paljon paremmat mahdolli-
suudet. En usko maailmanlopun manaami-
sen kannustavan ketään, vaan se johtaa ih-
misten ahdistumiseen ja jopa lamaantumi-

seen. Uusia, luovia keino-
ja syntyy parhaiten innos-
tuneessa ilmapiirissä, jos-
sa ”mahdottomia” ongel-
mia pyöritellään eri näkö-
kulmista. Panostukset tut-
kimukseen, kehitykseen ja 
innovaatioihin sekä erilai-
siin demohankkeisiin ovat 
avainasemassa, jotta aivo-
riihien tulokset saadaan 
muutettua päästövähen-
nyksiksi tai -nieluiksi.

S U O M I  on ponnistanut 
maailman eturiviin ta-
voitteellaan olla ilmasto-
neutraali vuodelle 2035 

(kasvihuonekaasupäästöt eivät ylitä nielu-
ja). Tästä voi olla hyvin ylpeä, kun samal-
la vaadittavien tekojen määrä ja aikataulun 
tiukkuus vetävät vakavaksi. Uskon kuiten-
kin, että Suomessa tähän pystytään: meillä 
ihmiset ovat pitkälle koulutettuja ja yrityk-
sillä on käytössä paljon ratkaisuja vähentä-
mään sekä asiakkaiden päästöjä että omi-
aan. Onneksi myös muu maailma heräilee 
aktiivisempaan toimintaan, mikä luo mark-
kinaa suomalaisille teollisuuden ja palvelui-
den vientituotteille. Suomi voi olla selvästi 
kokoaan suurempi avittamalla muita pääs-
tövähennysten toteuttamisessa!

Päästövähennykset luovat haasteiden  
lisäksi mahdollisuuksia

04 AURIS ENERGIA- 
RATKAISUT  
Miten säästää  
lämpöpumpuilla? 

”Puskurivaraston 
ansiosta yritykset 
voivat vähentää 
verkon käyttöä 
silloin, kun se on 
kuormittunut. ”

”Teknologian avulla 
veden laatutason  
muutoksiin voidaan 
reagoida nopeasti.”

Toimitusjohtaja 
Mika Kanninen 

Toimitusjohtaja 
Ari Lempiäinen 
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Puheenvuoro 

Kati Ruohomäki
Johtava asiantuntija, 
Energia ja ilmasto, EK

Nesteytetyn maakaasun 
eli LNG:n käyttö on  
investointi puhtaampaan 
tulevaisuuteen jo tänään, 
koska sama laitteisto 
mahdollistaa tulevaisuu-
dessa uusiutuvien poltto-
aineiden käyttöönoton.

E U:n uuden ilmastopake-
tin myötä tavoitteena on 
saavuttaa 55 prosentin 
päästövähennykset Eu-

roopassa vuoteen 2030 mennes-
sä. Päästövähennystavoitteet ovat 
kunnianhimoisia ja niiden saavut-
taminen edellyttää, että ratkaisuja 
on otettava laajasti käyttöön. Yri-
tykset tekevät lähivuosina merkit-
tävästi investointeja vähäpäästöi-
siin ratkaisuihin ja panostavat vas-
tuullisuuteen. 

Erityisen haastavia tavoitteet 
ovat teollisuudessa ja liikentees-
sä, lisäksi toimenpiteitä tulee teh-
dä ripeällä aikataululla. Vallitseva 
ja useimpien alojen toimintaa vii-

Teollisuuden, raskaan liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin pohjautuvia nesteytetyn maakaasun eli LNG:n palveluita tarjoavan Rohe Solutions Oy:n myyntipäällikkö Mikko Korpinen ja 
toimitusjohtaja Sanna Kokkonen keskustelevat uusien LNG:n kuljettamiseen käytettävien trailereiden lomassa.

toittava megatrendi onkin vähä-
hiilisyys.

– Vähähiilisyys edellyttää uusiu-
tuvan sähkön nykyistä merkittäväs-
ti laajempaa käyttöä, joka on mah-
dollista esimerkiksi hyödyntämällä 
sähköä kaasumaisessa muodossa. 
LNG-infra kokonaisuudessaan toi-
mii myös tässä roolissa sen lisäksi, 
että juuri nyt ilmastopäästöjä voi-
daan LNG:n avulla leikata maalla ja 
merellä polttonesteitä korvaten, to-
teaa Rohe Solutionsin hallituksen 
puheenjohtaja Markku Tommiska.

Siirtymä kohti biokaasua
Euroopassa LNG on tunnistettu sel-
keäksi osaksi raskaan liikenteen ja 
meriliikenteen tulevaisuuden rat-
kaisuja. Tavoitteena on, että Euroo-
passa liikennöi yli 280 000 LNG:tä 
käyttävää rekkaa vuoteen 2030 
mennessä. LNG toimii siirtymänä 
kohti nesteytettyä biokaasua ja kes-
tää jo nyt vertailun perinteiseen fos-
siiliseen polttoaineeseen. 

Esimerkiksi raskaassa liikentees-
sä LNG:n kasvihuonekaasupäästöt 
ovat jopa 30 prosenttia ja NOX-pääs-
töt jopa 90 prosenttia pienemmät. 
Myös käytettävän kaluston kustan-
nustehokkuus on selkeästi parempi 
kuin dieselpolttoainetta käyttäväl-
lä kalustolla. 

– LNG on investointi tulevaisuu-
teen, koska se toimii mahdollistaja-
na tulevaisuuden uusiutuville polt-
toaineille.  Nesteytettyä biokaasua 
on vielä niukasti saatavilla ja se on 
selkeästi kalliimpaa, mutta sen saa-
tavuus paranee koko ajan. Samaan 
aikaan uusiutuviin polttoaineisiin 
liittyvä liiketoiminta ja teknologiat, 
kuten Power To Gas, kehittyvät. Hy-
västä kehityksestä huolimatta, uu-
sien kaasumaisten tuotteiden saanti 
laajasti markkinoille vie kuitenkin 
vielä useamman vuoden, arvioi Ro-
he Solutions Oy:n toimitusjohtaja 
Sanna Kokkonen.

Terminaali varastoi energiaa
Rohe Solutions Oy on Haminan 
Energian ja Alexela Energian omis-
tama yhteisyritys, joka tarjoaa teol-
lisuuden, raskaan liikenteen ja me-
riliikenteen tarpeisiin pohjautuvia 
nesteytetyn maakaasun eli LNG:n 
palveluita aina toimituksesta varas-
tointiin ja tankkausasemien asen-
nusratkaisuihin. 

Omistajista Haminan Energia pa-
nostaa erityisesti uusiutuvaan ener-
giaan sekä LNG-markkinan kehit-
tämiseen. Virolainen energiayhtiö 
Alexela on taas alueellisesti yksi 
suurimpia nestemäisten polttoai-
neiden jakelijoita, joka on määrä-

tietoisesti kasvattanut energiarat-
kaisujensa valikoimaa ja toimin-
ta-aluetta. Samaan yhtiöryppää-
seen kuuluu myös Hamina LNG Oy, 
joka rakentaa parhaillaan LNG-ter-
minaalia Haminan satamaan.

– Haminan LNG-terminaali on ai-
noa terminaali Suomessa, joka on 
kytketty paikalliseen jakeluverk-
koon sekä kansalliseen siirtoverk-
koon. Uusi terminaali mahdollistaa 
uusiutuvien energiakaasujen varas-
toimisen ja höyrystämisen kaasu-
verkkoihin. Terminaalin energiava-
rastokapasiteetti on 185 GWh. Ter-
minaalin ja voimakkaasti kehitty-
vän Power To Gas -teknologian joh-
dosta uusiutuva energia, kuten esi-
merkiksi aurinko- tai tuulisähkö, 
saadaan varastoitua pitkää talvea 
varten. Terminaalin palvelut edel-
lä mainittujen lisäksi ovat LNG:n 

varastointipalvelut, rekkalastaus 
ja shore to ship -bunkraus kertoo 
Hamina LNG Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Kalevi Mattila.

Kohti vihreämpää maailmaa
Rohe Solutionsilla on tällä hetkellä 
työn alla useita LNG-kohteita. Kai-
nuun Voimalle Kajaaniin on val-
mistunut energiantuotannossa öl-
jyä korvaava LNG:n käyttölaitos ja 
poltinratkaisu, joka on tällä hetkel-
lä käyttöönottovaiheessa. Suunnit-
teluvaiheessa ovat puolestaan nes-
teytetyn maakaasun tankkausase-
mat Haminaan ja Kouvolaan, jotka 
vastaavat raskaan liikenteen koko 
ajan kasvavaan LNG:n kysyntään. 

Haminan LNG-terminaalin val-
mistuttua, sieltä hoituvat myös 
nesteytetyn maakaasun toimituk-
set kaikkialle Suomeen. Bunkraus, 
eli laivojen LNG-polttonestetoimi-
tukset voidaan tehdä joko suoraan 
Haminan terminaalista tai toteut-
taa autotoimituksina eri satamiin.

– Me Rohella autamme asiakkai-
ta vähentämään päästöjä tarjoamal-
la tähän hetkeen palveluita, jotka 
kantavat pitkälle tulevaisuuteen. 
Tavoitteenamme on kehittää tar-
jontaamme rohkeasti vihreämpään 
suuntaan, toimitusjohtaja Kokko-
nen kiteyttää.

Silta uusiutuvaan energiaan

“
LNG toimii  
mahdollistajana 
tulevaisuuden 
uusiutuville  
polttoaineille. 

teksti pekka säilä 
kuva joona raevuori

KW-SET 
Varasähkö turvaa yhteiskunnan 
toimintakyvyn

VSV-ENERGIA
Koneoppiminen optimoi 
energiantuotantoa
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L itiumioniakkujen eli Li-ion-akku-
jen kysyntä on valtavassa kasvus-
sa. EU-maiden omaa akkutuotan-
toa edistävä European Battery Al-

liance on arvioinut, että akkuteollisuuden 
arvoketjun vuotuinen liikevaihto kasvaa 250 
miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. 

Kaarinalaisen Akkurate Oy:n toimitusjoh-
taja Mika Kannisen mukaan akkujen kysyn-
tään vaikuttaa erityisesti liikenteen ja työ-
koneiden sähköistyminen. Toisaalta myös 
uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja säh-
könhintojen nousu lisäävät akustojen tar-
vetta. Käytössä on jo megawattiluokan ak-
kuvarastoja, joiden fyysinen koko voi olla 
jalkapallokentän luokkaa.

– Akustoilla tasataan esimerkiksi tuuli- ja 
aurinkovoimaloiden energiatuoton lyhytai-
kaisia vaihteluita sekä vakautetaan sähkö-
verkkoa. Isot teollisuusyritykset hankkivat 
akustoja myös omien tehopiikkiensä tasaa-
miseen. Puskurivaraston ansiosta yritykset 
voivat osallistua kulutusjoustoon eli vähen-
tää sähköverkon käyttöä silloin, kun se on 
kuormittunut. Sähkön osto voidaan keskit-
tää edullisempiin ajankohtiin.

Ajantasaista informaatiota
Li-ion-akut ovat arvokkaita. Esimerkik-
si sähköautoissa akusto on ylivoimaisesti 
kallein osa. Akkujen elinkaari ja niistä saa-
tava hyöty pitäisikin pystyä optimoimaan. 
Akkurate on kehittänyt pilvessä toimivan 
Diagnose -ohjelmistoalustan. Sen avulla voi-
daan diagnosoida Li-ion-akkujen toimintaa 
lähes reaaliajassa ja ennustaa niiden elin-
kaarta. Ohjelmiston algoritmit hyödyntävät 
tekoälyä ja koneoppimista.

– Akkujen BMS-hallintapiirit lähettävät 
jatkuvasti mittaustietoa ohjelmistomme 
analysoitavaksi. Diagnose tunnistaa vika-
tilanteita ja antaa tarvittaessa hälytyksiä. 
Kerätyn tiedon pohjalta ohjelma tekee myös 
ennusteita akun eliniästä ja päivittää ennus-

tetta käytön muuttuessa. Ohjelmiston avulla 
asiakkaamme operaattorit voivat optimoida 
akustojen käyttöä ja varmistaa niiden pitkän 
iän ja käyttöturvallisuuden, Kanninen sanoo.

Diagnosella voidaan tehostaa myös akus-
tojen arvoketjun toimintaa. Akkujen tarkat 
elinkaariennusteet ja käyttötiedot auttavat 
hallitsemaan kierrätettäviä materiaalivirto-
ja sekä helpottavat akkujen uusiokäyttöä.

– Käytettyjä sähköautojen akkuja voidaan 
uusiokäyttää stationaarisissa energiavaras-
toissa. Tällöin akun kunto on tiedettävä tar-
kasti. Akun elinkaariennusteen ja käyttöhis-
torian pohjalta pystymme antamaan asiak-
kaalle käyttösertifikaatin, josta ilmenee mil-
laiseen jatkokäyttöön akku soveltuu.

Akkulaboratorio tukee kehitystä
Akkurate Oy:n perustajajäsenet ovat toimi-
neet Li-ion akkujen kehittämisen parissa 
Nokialla 2000-luvun alusta lähtien. Uuden 
yrityksen toiminta käynnistettiin Microsof-
tin luopuessa Lumia-matkapuhelinten val-
mistuksesta vuonna 2016. Tuolloin Akkurate 
hankki omistukseensa Microsoftin käytössä 
olleen akkulaboratorion.

– Vahvuutenamme on syvällinen Li-ion- 
akkuteknologian tuntemus ja ohjelmis-
to-osaaminen. Laboratoriossa pystymme 
keräämään tietoja akkujen ikääntymisestä. 
Informaation avulla voimme kehittää elin-
kaariennusteita toteuttavia algoritmejamme.

Akkurate tarjoaa Diagnose-ohjelmis-
toa muun muassa energiayhtiöille, auto- ja 
työkoneita valmistaville yrityksille, akkuja 
valmistaville ja kierrättäville yrityksille se-
kä teollisuusyrityksille.

– Olemme toimittaneet ohjelmistoamme 
muun muassa Portugalilaisen energiayhtiön 
EDP Renewablesin käyttöön. Lisäksi käymme 
yhteistyöneuvotteluja suurten auto- ja säh-
köbussivalmistajien kanssa. Tarkoituksem-
me on laajentaa toimintaamme Euroopassa 
ja myöhemmin myös Pohjois-Amerikassa.

Liikenteen sähköistyessä ja uusiutuvan energian käytön  
lisääntyessä litiumioniakkujen kysyntä kasvaa vauhdilla.  
Kalliiden akkujen käyttöä voidaan tehostaa ja niiden  
elinkaarta pidentää kehittyneen ohjelmistoratkaisun avulla.

Täsmätietoa  
akuston kunnosta

Karri Liikkanen Valkea Growth Clubilta ja Akkuraten Mika Kanninen diagnosoivat litium- 
ioniakkujen toimintaa Akkuraten kehittämän ohjelmistoalustan avulla. 

teksti tuomas i. lehtonen kuva joona raevuori

T uusulalaisen varavoimalaitteisiin 
erikoistuneen kW-set Oy:n tek-
nisen myyjän Jimi Nurmen mu-
kaan organisaatiot voivat varmis-

taa sähkönsaantinsa diesel- tai kaasukäyt-
töisellä varavoimalaitteella. Sen avulla säh-
köä voidaan tuottaa omavaraisesti, jos säh-
köt esimerkiksi myrskyn tai teknisen sähkö-
verkkovian vuoksi katkeavat.

Varavoimaratkaisuja on saatavilla mo-
nenlaisiin käyttötarpeisiin. Esimerkiksi 
kW-setin valikoimaan kuu-
luu niin peräkärryillä siir-
rettäviä laitteita kuin jä-
reämpiä, merikontteihin 
ja hallitiloihin sijoitettavia, 
kiinteästi asennettavia va-
ravoimaratkaisuja. 

– Laitteillamme varmis-
tetaan esimerkiksi sairaa-
loiden, pelastuslaitosten, 
vesi-, sähkö- ja voimalai-
tosten, koulujen sekä teol-
lisuusyritysten ja logistiik-
kakeskusten sähkönsaanti.

kW-set Oy kuuluu Suomen merkittävim-
piin varavoimatoimijoihin. Yrityksen vali-
koimaan kuuluvat suurten eurooppalaisten 
varavoimakonevalmistajien, kuten Cum-
minsin, tuotteet. Laitteiden myynnin ohella 
kW-set myös vuokraa varavoimalaitteita ly-
hyt- tai väliaikaiseen käyttöön esimerkiksi 
tapahtumajärjestäjille. Monet asiakasyrityk-
set hyödyntävät vuokralaitteita myös säh-
köverkon sekä kiinteistöjen muuntajien ja 
sähköpääkeskusten huoltotilanteissa.

Varavoimaa Olympiastadionille
Nurmi pitää kW-setin keskeisinä vahvuuksi-
na laajaa tuote- ja palvelutarjontaa, asiakas-
lähtöisyyttä sekä henkilöstön monipuolista 
ja syvällistä teknistä osaamista. 

– Olemme erityisen vahvoja suurissa 

asiakasprojekteissa, joissa asiakkaille ke-
hitetään vaativampia varavoimajärjestel-
miä. Hyvä esimerkki tällaisesta kohteesta on 
meneillään oleva Oulun yliopistollisen sai-
raalan uudistamisohjelma, jossa vastaam-
me varavoimajärjestelmistä.

Mielenkiintoisia ja haastavia asiakaspro-
jekteja kW-setillä on ollut muitakin. Nur-
mi mainitsee Olympiastadionille toimite-
tun varavoimajärjestelmän. 

– Toimitimme Olympiastadionin kel-
lariin sijoitettavan 1 250 
kVA:n varavoimakoneen. 
Se käynnistyy automaat-
tisesti, mikäli sähkön-
toimittajan verkko kaa-
tuu. Kone palvelee kaik-
kia viittä stadionin vara-
voimaverkon pääkeskus-
ta, joten varavoimaa voi-
daan syöttää alueellisesti 
stadionin sisällä. 

Nurmi painottaa, et-
tä varavoimajärjestelmät 
suunnitellaan aina asiak-

kaan yksilölliseen tarpeeseen. Näin varmis-
tetaan, että ratkaisu on laajuudeltaan ja kus-
tannuksiltaan optimaalinen. 

– Avaimet käteen -toimitukseen kuuluvat 
laitekokonaisuuden lisäksi tarvittavat asen-
nukset ja käyttöönottotyöt. Kaikki toimitta-
mamme varavoimalaitteet on suunniteltu 
Suomen olosuhteisiin. Itse varavoimagene-
raattorin lisäksi toimituksiin sisältyy kaikki 
tarvittavat varusteet, kuten ohjauspanee-
lit, moottorin esilämmittimet ja akkulaturit.

kW-set on kehittänyt tuoteportfolionsa 
ympärille laajan palvelukokonaisuuden, jo-
hon sisältyy varavoimalaitteiden varaosa-
toimitukset, ylläpito- ja huoltopalvelut se-
kä laitteiden hallintaa ja ylläpitoa helpotta-
va kW-care-sovellus. Huoltosopimusasiak-
kaille tarjotaan 24/7-vikapäivystyspalvelun.

kW-set tarjoaa muun muassa varavoimalaitteiden ylläpito- ja huoltopalvelua.

Digitalisaation myötä sähkön saatavuudesta on tullut yhä  
kriittisempi tekijä yhteiskuntamme turvallisuudelle. Sähkön- 
saanti kannattakin varmistaa myös jakeluhäiriöiden aikana.

Varasähkö turvaa 
yhteiskunnan  
toimintakyvyn

“
Laitteillamme 
varmistetaan 
esimerkiksi 
sairaaloiden 
sähkönsaanti.

Lämmityksen sähköistymisen myötä lämpöpumppuja käytetään entistä 
enemmän osana suurten kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä. Parhaimmillaan 
lämpöpumput tuovat samalla sekä merkittäviä säästöjä lämmityskustannuk-
siin että vähentävät ostoenergian tarvetta.

L ämpöpumpun asentami-
sen jälkeen kiinteistön 
lämmitysjärjestelmä si-
sältää useimmiten usei-

ta itsenäisiksi suunniteltuja läm-
mönlähteitä. Niiden yhteensovit-
taminen vaatii asiantuntemusta ja 
muun muassa LVIS- sekä automaa-
tio-osaamista. Parhaimman loppu-
tuloksen saavuttamiseksi onkin hy-
vä hyödyntää avaimet käteen -pal-
velua, jonka avulla varmistutaan 
siitä, että lämmitysratkaisu on se-
kä riittävä että kustannustehokas.

– Lämmityskustannukset voi-
vat nousta, jos kiinteistön erilliset 
lämmönlähteet asennetaan toimi-
maan pelkästään omien ohjausten-
sa kautta sekä toisistaan riippumat-
ta. Tällaisessa tilanteessa ei lämpö-
pumppu yksin pysty pelastamaan 

Lämpöpumppuja käytetään nykyään usein osana suurten kiinteistöjen, kuten teollisuuskohteiden, taloyhtiöiden ja ostoskeskuksien, lämmitysjärjestelmiä.

tilannetta tai pudottamaan läm-
mityskustannuksia, vaikka se te-
kee parhaansa annetuissa olosuh-
teissa ja niillä asetusarvoilla, jotka 
sille on määritetty, kertoo myynti-
päällikkö Jarkko Kuningas Suomen 
Kaasuenergialta.

Ohjaus kannattaa keskittää
Lämpöpumpun tekninen kestävyys 
sekä tuoton hyötysuhde kärsivät, 
jos lämmitysjärjestelmän suunnit-
telu ja ympäristöolosuhteet eivät 
ole loppuun asti mietittyjä. Läm-
mitysjärjestelmän vaihtoa tai päi-
vitystä harkitessa kannattaakin ot-
taa yhteyttä asiantuntijaan jo suun-
nitteluvaiheessa. 

– Helpoin tapa päästä eroon usei-
den lämpölähteiden ristiriidoista on 
keskittää kaikki lämmitystä ohjaava 

automatiikka yksien aivojen taakse. 
Tällöin eri lämmönlähteitä pysty-
tään ohjaamaan niiden mukavuus-
alueilla, ilman taisteluja tai kustan-
nusten karkaamista, Kuningas avaa. 

Kun lämmitysjärjestelmä ja sitä 
ohjaava automatiikka asennetaan 
ja pannuhuoneen ovi laitetaan kiin-
ni, on vasta laitteiston käyttöönoton 
ensimmäinen vaihe valmis. Vaikka 
lämmitysjärjestelmä suunniteltai-
siin laadukkaasti, siihen valittaisiin 
oikeat sekä toimivat komponentit ja 
ohjauskin suunniteltaisiin kunnol-
la, heikkenee laitteiston toiminnalli-
suus ennen pitkää ilman seurantaa.

– Lämmitysjärjestelmää suun-
niteltaessa joudutaan usein teke-
mään oletuksia sen toiminnasta. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että läm-
mönkulutus voi vaihdella vuodesta 

toiseen, ja jopa kiinteistön sisäiset 
käyttötavat ja tarpeet voivat muut-
tua. Näitä muutoksia on seurattava 
ja ne on saatettava myös lämmitys-
järjestelmän tietoon, jos investoin-
nin yhteydessä kaavailtuja säästö-
jä halutaan saavuttaa. Mitä enem-
män komponentteja lämmitysjär-
jestelmässä on, sitä enemmän seu-
rantaa tarvitaan. Suuri osa seuran-
nasta voidaan hoitaa automaation 
avulla, mutta ihmistäkin tarvitaan.

Ennakoi huoltotarvetta
Automaatioratkaisut tulevat koko 
ajan älykkäämmiksi, ja niitä voi-
daan ohjata esimerkiksi hyötysuh-
teen, energian hinnan tai lämpöti-
lan perusteella. 

– Automaatioratkaisuilla pysty-
tään muodostamaan jatkuvaa kuvaa 
lämmitysjärjestelmän toiminnasta 
sekä hälyttämään poikkeamista. 
Poikkeamien ja hälytysten korjaa-
minen on silti syytä jättää asiantun-
tijan huolehdittavaksi. Hyvällä au-
tomaatiolla huoltotarpeita voidaan 
ennakoida ja välttyä lämpökatkoil-
ta, Kuningas valaisee.

Nykyaikaisissa, monia lämmön-
lähteitä sisältävissä, lämmitysjär-
jestelmissä kiinteistönhuollon rooli 
ja osaaminen korostuvat. Tarvitaan 
lämpöpumppujen ja automaation 
erikoisosaamista. 

– Jos lämmitysratkaisu on ostet-
tu avaimet käteen -palveluna, voi 
kiinteistön omistaja olla turvallisin 
mielin siitä, että kiinteistön lämmi-
tysjärjestelmä pysyy kustannuste-
hokkaana ja toimivana aina.

teksti & kuvat auris energiaratkaisut

Miten säästää 
lämpöpumpuilla?

AER eli Auris Energiaratkaisut 
Oy toimittaa lämpöä, höyryä 
ja jäähdytystä avaimet käteen 
-palveluna. Yritys vastaa läm-
mitysjärjestelmien kokonais-
toimituksesta, suunnittelusta 
aina toteutukseen asti. Palve-
luun kuuluvat myös ympäri-
vuorokautinen järjestelmäseu-
ranta ja optimointi sekä huol-
to. AER rahoittaa myös tarvit-
tavat laiteinvestoinnit, jolloin 
asiakas saa kokonaisuuden 
yhdellä laskulla jopa edulli-
semmin kuin nykyiset läm-
mityskustannukset. AER vas-
taa järjestelmän toimivuudes-
ta ja hyötysuhteesta sekä huo-
lehtii, että asiakkaalle luvatut 
kustannus- ja päästösäästöt  
toteutuvat.

Suunnittelusta 
seurantaan

AURISENERGIARATKAISUT.FI

teksti tuomas i. lehtonen kuva kw-set
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Pitkäaikaista 
yhteistyötä
n VSV-Energia ja Ensense 
ovat tehneet pitkäaikaista 
yhteistyötä energiatehok-
kaamman toiminnan eteen.

n Yhteistyön tavoitteena 
on parantaa energiantuo-
tannon taloudellisuutta, 
energiatehokkuutta, enna- 
koitavuutta sekä lämmön-
saannin luotettavuutta.

n  Ensense toimittaa pal-
veluna energiantuotannon 
suunnittelun ja järjestelmä-
tason optimoinnin.

n Palvelu sisältää projek-
tin suunnittelun, toteu-
tuksen, testauksen, käyt-
töönoton, tuotantoon 
viennin sekä ylläpidon. 

n  Yhteistyö mahdollistaa 
edullisemman kaukoläm-
mön, hukkalämpöjen hyö-
dyntämisen ja CO2-päästö-
jen vähenemisen.

Kaukolämmöntuotannon 
kokonaisvaltainen opti-
mointi on nostanut läm-
möntuotannon tehok-
kuuden uudelle tasolle.

teksti jukka nortio 
kuvat rami nummelin

V akka-Suomessa toi- 
miva energiayhtiö 
VSV-Energia huolehtii 
muun muassa Uudessa 

kaupungissa noin 400 asiakkaan-
sa kaukolämmön saannista, ja ener-
giayhtiö on käyttänyt seitsemässä 
vuodessa noin 20 miljoonaa euroa 
muuttaessaan lämmöntuotanton-
sa perustumaan uusiutuviin ener-
gialähteisiin.

– Uusiutuvien raaka-aineiden 
osuutemme oli 33 prosenttia vuon-
na 2014 ja tänä vuonna keskimää-
rin 96 prosenttia. Olemme tehneet 
paljon töitä muutoksen eteen, 
VSV-Energian liiketoimintajohtaja 
Mika Salo kertoo. 

Tehokkuus uudelle tasolle
Kun energialähteet oli optimoitu 
vastuullisiksi, haluttiin myös ener-
giatehokkuus nostaa täysin uudelle 
tasolle. Kumppaniksi VSV-Energia 
valitsi Ensensen, jonka energiajär-
jestelmien kokonaisvaltainen op-
timointi on ainutlaatuinen palve-

lu Suomessa.
– Tiesimme, että VSV-Energialla 

on monimutkainen tuotantojärjes-
telmä, jonka tehokkuutta voidaan 
parantaa. Teimme esiselvityksen, 
jossa määrittelimme ne tavoitteet, 
joita järjestelmän kehittämisellä on 
saavutettavissa, Ensensen teknolo-
giasta vastaava Joel Turunen.

Ensensellä on koneoppimisen 
ja kehittyneen analytiikan lisäksi 
syvällinen ymmärrys energia-alas-
ta, ja siksi se onkin luonteva kump-
pani energiatoimialan yrityksille. 
Ensense parantaa ratkaisuillaan 
energia-asiakkaiden datavaranto-
jen hyödyntämistä liiketoiminnan 
hankkeissa, joissa kehitetään ener-
gian tuotantoa, siirtoa ja jakelua se-
kä asiakaslaitteiden energia- ja kus-
tannustehokkuutta.

Edullista lämpöä asiakkaille
VSV-Energian ja Ensensen asetta-
miin yhdessä sovittuihin tavoittei-
siin päästään tuotantokustannus-
ten alentamisella ja verkostohävi-
öiden vähentämisellä.

Tavoitteiden saavuttaminen ta-
kaa sen, että VSV-Energia tarjoaa 
asiakkailleen jatkossakin ympäris-
töystävällistä kaukolämpöä kilpai-
lukykyiseen hintaan.

– Olemme pitäneet kaukoläm-
pömme hinnan vuodesta 2016 
lähtien ennallaan. Hintamme on 
kymmenen prosenttia alle valta-
kunnallisen keskiarvon. Pystym-
me palvelemaan asiakkaitamme 

edullisella hinnalla jatkossakin, 
koska Ensensen optimointiratkai-
sulla energiajärjestelmästämme 
saadaan mahdollisimman teho-
kas, Salo avaa.

Automaatio apuun
VSV-Energia oli aiemmin selvittä-
nyt järjestelmätason optimoinnin 
osana olevaa kaukolämpöverkos-
ton lämpötilojen optimointia it-
se niin, että lämpötilat voitaisi pu-
dottaa mahdollisimman alas ilman, 

että palvelutaso kärsisi.
– Manuaalinen optimointi vaatisi 

paljon resurssejamme. Ymmärsim-
me, että tarvitsemme automaati-
on hoitamaan optimoinnin. Samal-
la asetimme tavoitteeksi sen, että 
järjestelmä kertoo meille, mitä lai-
toksia ja miten meidän tulee eri ti-
lanteissa ajaa, Salo sanoo.

Pidemmällä tähtäimellä kauko-
lämpöverkostoon voidaan ottaa op-
timoinnin ja automaation vuoksi 
helpommin mukaan muitakin kuin 

VSV-Energian liiketoimintajohtaja Mika Salo ja Ensensen teknologiavastaava Joel Turunen tekevät tiivistä yhteistyötä.

Koneoppiminen optimoi 
energiantuotantoa 

VSV-Energian lämmöntuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin, kuten metsähakkeeseen.

polttamalla lämpöä tuottavia läm-
möntuotantomuotoja, esimerkiksi 
hukkalämpöjä sekä lämpökaivoja. 
VSV-Energia hyödyntää jo nyt teol-
lisuuden hukkalämpöä niin, että 
sen osuus on 40 prosenttia kauko-
lämmön tuotannosta.

Vuoden 2021 alussa käyttöön 
otettu optimointijärjestelmä on 
jo ehtinyt osoittamaan tehokkuu-
tensa. Samalla on huomattu se, että 
optimointia voidaan koko ajan ke-
hittää niin, että siitä saadaan mak-
simaalinen teho irti.

– Kun lämpöä tuotetaan useilla 
eri laitoksilla, ja jatkossa sitä saa-
daan myös monista erilaisista läh-
teistä, ihmisiltä loppuu laskentaka-
pasiteetti. Siksi optimointiin tarvi-
taan koneoppimiseen perustuvaa 
automaatiota, joka tekee töitä re-
aaliaikaisesti vuorokauden ympä-
ri, Turunen tiivistää.

T eemme suhteellisen puh-
taasta vedestä erittäin 
puhdasta tai jopa ultra-
puhdasta. Tällainen puh- 

taustaso on tarpeen esimerkik-
si energia-, elintarvike- ja elekt-
roniikkateollisuuden prosesseis-
sa, StrongFlow’n toimitusjohtaja 
Ari Lempiäinen kiteyttää.

StrongFlow’n suunnittelemien, 
valmistamien ja asentamien järjes-
telmien puhdistamaa vettä käyte-
tään lukuisiin käyttötarkoituksiin. 
Energiateollisuudessa tyypillisim-
mät käyttökohteet ovat lämpö-
kattilat ja turbiinivoimalaitokset. 
Kasvihuoneissa käytettävän kas-

Monet teollisuudenalat 
tarvitsevat elämän elik-
siiriä tavanomaista hana-
vettä puhtaammassa 
muodossa. Kaarinasta 
lähtöisin olevalta Strong-
Flow’lta löytyy osaamista 
kehittyneimmistä veden-
käsittelyratkaisuista. 

telu- ja ravinneliuoksen tuotan-
toon sekä tuotantotilojen ilman-
kosteuden säätämiseen tarvitaan 
niin ikään huolellisesti puhdistet-
tua vettä. StrongFlow’n järjestelmil-
lä voidaan parantaa myös juomave-
den laatua ja muokata merivedestä 
juomakelpoista.

Kalvosuodatus takaa laadun
Lempiäisen sekä StrongFlow’n 
myynti-insinööri Nina Lankisen 
mukaan vedenkäsittelyjärjestel-
mä määritetäään aina kunkin asiak- 
kaan tarpeisiin perustuen. Yleisim-
min tunnettuja perusmenetelmiä 
ovat veden mekaaninen suodatus 
ja veden pehmentäminen.

Veden perussuodatusta tehdään 
multimedia- tai patruunasuoda-
tuksella. Näissä menetelmissä vesi 
johdetaan kiintoainesta sisältävän 
massan tai vaihdettavan patruunan 
läpi, jotta siitä saadaan poistettua 
esimerkiksi partikkeleita ja muita 
epäpuhtauksia. 

Suodatusmateriaalina käyte-
tään puhdistustarpeesta riippuen 
muun muassa hiekkaa, aktiivihiiltä 
tai erityistä katalyyttimassaa, jolla 
saadaan suodatettua rautaa ja man-
gaania. Veden pehmennyksessä ve-
destä puolestaan poistetaan ionin-
vaihtoprosessilla erilaiset kovuus-

suolat kuten magnesium ja kalsium.
– Kun perussuodatuksella ei saa-

vuteta riittävää veden laatutasoa, 
käytämme erilaisia kalvosuoda-
tusratkaisuja. Tällaisia ovat nano- 
ja ultrasuodatus sekä käänteisos-
moosi, jotka eroavat toisistaan lä-
hinnä suodatustarkkuuden osalta, 
Lempiäinen kertoo. 

Kalvosuodatusprosesseissa esi-
puhdistettu vesi johdetaan korkeal-
la paineella puoliläpäisevälle kal-
volle, jolloin osa vedestä suodattuu 
kalvon läpi epäpuhtauksien jäädes-
sä konsentraattiveteen. Prosessin 
saanto riippuu käytetystä menetel-
mästä ja veden laadusta. Kalvosuo-
datusmenetelmillä pystytään pois-
tamaan vedestä tehokkaasti esimer-
kiksi mikrobeja, suoloja, fluoridia, 
kloridia ja arseenia. Kun tarvitaan 
ultrapuhdasta eli erittäin matalan 

johtokyvyn vettä, kalvosuodattu 
vesi viimeistellään vielä elektro-
deionisaatiolla.

Automaatio optimoi käyttöä
Ennen vedenpuhdistusjärjestelmän 
suunnittelutyötä StrongFlow pereh-
tyy asiakkaan käyttämän raakave-
den laatuun ja selvittää, kuinka puh-
dasta vettä asiakasyritys omissa pro-
sesseissaan tarvitsee. Näiden tieto-
jen pohjalta StrongFlow’n asiantun-
tijat suunnittelevat, valmistavat ja 
asentavat asiakkaan tarpeisiin rää-
tälöidyn vedenkäsittelyratkaisun. 

– Tekemisemme keskiössä on 
asiakaslähtöisyys. Asiakkaan kans-
sa käydyn dialogin pohjalta kehi-
tämme juuri tiettyyn tarpeeseen 
parhaiten soveltuvan, toiminta-
varman ja kestävän laitteistorat-
kaisun. Me tarjoamme myös tuo-
tetuen, varaosat ja huoltopalvelut 
koko laitteiston elinkaaren ajalle, 
Lankinen sanoo.

Lempiäinen ja Lankinen nimeä-
vät StrongFlow’n vahvuudeksi mo-
nialaisen osaamisen. Yrityksellä on 
vesikemian ja vedenkäsittelypro-
sessin ohella laaja-alaista osaamis-
ta automaatio- ja sähköjärjestelmis-
tä. Koska StrongFlow tekee toteu-
tukset alusta lähtien itse, pystytään 
räätälöidyt järjestelmäkokonaisuu-

det toimittamaan nopeasti, jousta-
vasti ja kustannustehokkaasti. 

– Hyödynnämme ratkaisuissam-
me kehittyneimpiä digitaalisia tek-
nologioita. Vedenkäsittelyjärjes-
telmät voidaan varustaa älykkäillä 
laitteilla ja ohjausjärjestelmillä se-
kä etäkäyttöratkaisuilla ja vedenkä-
sittelyprosessi voidaan integroida 
yrityksen muihin järjestelmiin. Ve-
denkäsittelyprosessista voidaan ke-
rätä automattisoidusti mittaustie-
toa ja siirtää tiedot päävalvomoon. 
Näin veden laatutason muutoksiin 
voidaan reagoida nopeasti ja veden 
ominaisuudet pystytään pitämään 
sekä kustannusten että tuotantotar-
peiden näkökulmasta optimaalisi-
na, Lempiäinen kertoo.

StrongFlow Oy:llä on yli 20 vuo-
den kokemus vedenkäsittely-, 
sähkö- ja automaatiojärjestelmi-
en suunnittelusta ja toteutukses-
ta. Yrityksen asiakkaita ovat muun 
muassa teollisuusyritykset, laittei-
ta valmistavat konepajat, satamat, 
telakat ja varustamot. StrongFlow 
toimittaa vedenkäsittely- ja au-
tomaatiojärjestelmiä kotimarkki-
nan lisäksi eri puolille maailmaa.  
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Kaa-
rinassa ja Baltian markkinoille kes-
kittyvä tytäryhtiö Callefiks OÜ pi-
tää majaansa Tallinnassa.

StrongFlown myynti-insinööri Nina Lankinen ja toimitusjohtaja Ari Lempiäinen kertovat yrityksen hyödyntävän vedenkäsittelyratkaisuissaan kehittyneimpiä teknologioita.

Puhdastakin puhtaampaa vettä

“
Järjestelmien 
avulla myös  
merivedestä  
voidaan muokata 
juomakelpoista.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva suvi laine
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K aukokirjoitin eli telek-
si rätisi konttorilla. Isä 
laski laskutuksia ja äiti 
riensi paikasta toiseen, 

molemmat iltaa myöten. Veljekset 
Juha ja Kari Wermundsén nosteli-
vat aikansa kuluksi vitriineistä esiin 
ihmeellisiä kapistuksia, venttiilejä 
ja muita komponentteja, ja yritti-
vät ymmärtää mihin tarkoituksiin 
ne menivät. Välillä oli hauska juos-
ta varastohyllyjen väleissä tai tut-
kia paksuja paperisia tuotekataloge-
ja, joita painettiin rekka-autollinen, 
minkä jälkeen ne lähetettiin matkal-
le ympäri Suomen.

Myöhemmin Wermundsénin vel-
jekset oppivat, että yrityksen maa-

hantuomia kapistuksia tarvittiin 
laajasti esimerkiksi prosessiteol-
lisuuden, teollisuusautomaation 
ja mittauksen eri osa-alueilla. Ne 
olivat tärkeä osa energian tuotan-
toon, kaasusovelluksiin, vedenkä-
sittelyyn, kaukolämpöön ja kemi-
anteollisuuteen liittyviä ratkaisuja. 
Usein laitteiden tehtävänä oli avata, 
sulkea, säätää tai mitata. Ne saattoi-
vat myös auttaa energiatehokkuu-
den optimoinnissa tai virtauksen 
mittaamisessa. 

Jatkaminen oli luontevaa
Wexon Oy tunnettiin alun perin Oy 
Stork Ab:nä. Ruotsalaisen perusta-
jan yritys sijaitsi 1970-luvulla sipoo-

laisen omakotitalon kellarissa. Kun 
perustaja 1990-luvun alussa vetäy-
tyi sivummalle, enemmistöomis-
tajaksi tuli yhtiön toimitusjohtaja-
na toiminut  Reidar Wermundsén.

– Isä oli huolehtinut yrityksen 
tulostasosta enemmän kuin palk-
kajohtajalta saatettiin odottaa. Me 
lapsetkin pyörimme firmassa kuin 
se olisi ollut perheen oma jo ennen 
kuin ruotsalaisomistus loppui ko-
konaan vuonna 1997 ja Storkista 
tuli Wexon. Ensimmäinen tuote-
kuvasto Wexonin nimellä julkais-
tiin seuraavana vuonna, kertoo  
Juha Wermundsén, Wexonin en-
tinen toimitusjohtaja ja nykyinen 
hallituksen puheenjohtaja. 

Veljeksiltä ei edellytetty jatka-
mista perheyrityksessä, mutta mah-
dollisuus tuntui molemmista kiin-
nostavalta ja luontevalta. Leikki-
paikkana toimineesta varastosta tu-
li kesätyöpaikka, ja kumpikin kävi 
erilaiset työtehtävät läpi ennen siir-
tymistään johtoportaaseen. He val-
mistuivat myös insinööreiksi, mikä 
osaltaan auttoi ymmärtämään yri-
tyksen toimialaa teknisten kompo-
nenttien asiantuntijana ja kokonais-
ratkaisujen tarjoajana.

Kaikkialla mutta piilossa
Asiakkaat ovat tottuneet käänty-
mään Wexonin puoleen, kun he tar-
vitsevat paineeseen, lämpötilaan, 
mittaukseen ja sähköön, venttii-
leihin, pneumatiikkaan ja mekat-
roniikkaan liittyviä ratkaisuja, mut-
ta myös tavallinen kansalainen tör-
mää arjessaan yrityksen edustamiin 
tuotteisiin. Tosin ne ovat yleensä 
piilossa, osa teknistä ratkaisua.

– Tuotteitamme on esimerkik-
si junien ovissa ja hammashoito-
yksiköissä. Niihin törmää myös 
tankkaamisen yhteydessä. Vakio-
tuotteita on tuhansia, ja kombi-
naatioista syntyy miljoonia erilai-
sia vaihtoehtoja. Ei ole montakaan 
toimialaa, joihin emme toimittai-
si osia, Wexonin hallituksen jäsen  
Kari Wermundsén toteaa. 

Energia-alalla se tarkoittaa kom-
ponentteja, jotka varmistavat muun 
muassa tuulimyllyjen pyörimisen 
ja aurinkopaneelijärjestelmien toi-

mimisen. Wexonin maahantuomia 
komponentteja käytetään myös tes-
teissä, joissa tutkitaan aaltoenergian 
hyödyntämistä.

Katalogeista verkkoon
Veljekset muistelevat huvittunei-
na, kuinka he 1990-luvulla taisteli-
vat tietokoneet yrityksen käyttöön. 
Telefaksien aika kun oli ohi. Se oli 
ensimmäinen sukupolvien välinen 
suuri vääntö. 

Viimeisin suuri harppaus on ol-
lut rakentaa tuotetiedon hallinta-
järjestelmä Venäjän yksikköön ja 
luoda Suomeen vastaavan järjes-
telmän lisäksi verkkokauppa. Sen 
ensimmäinen versio avautuu syys-
kuun alussa, ja se toimii myös asia-
kasportaalina. 

– Otamme aimo askelen paperi-
sesta tuotekatalogista digitaaliseen 
maailmaan. Asiakas voi tehdä tila-
uksia verkossa, hän näkee portaa-
lista aiemmat tilauksensa ja voi hal-
linnoida tietojaan. Järjestelmä toi-
mii myös henkilökunnan työkalu-
na. Tuotteet ja varastomäärät on 
helppo löytää. Tuotetietoja halli-
taan PIM- eli Product Informati-
on Management -järjestelmällä. 
Avaamme verkkokaupan myöhem-
min myös Virossa, veljekset avaavat 
yrityksen suunnitelmia.

Wexon kuuluu viiden yhtiön 
Wermundsen-monialakonserniin. 
Suvun kolmas polvi on jo osoittanut 
kiinnostusta yritysryppään viemi-
seen seuraaville vuosikymmenille.

Varastoleikeistä 
johtoportaaseen

Juha ja Kari Wermundsén ovat molemmat vuorollaan toimineet Wexonin toimitusjohtajana. Nykyisin he vaikuttavat perheyrityksen hallituksessa.

teksti liisa joensuu kuva joona raevuori

Wermundsénin veljesten leikkiessä lapsuudessaan perheyrityksen  
varastotiloissa, eivät he vielä osanneet aavistaa, että tulevaisuudessa  
he kasvattaisivat Wexonista teknisten komponenttien kansainvälisen  
monialakonsernin verkkokauppoineen sekä tuhansine tuotteineen. 


