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Energiaosaamisen edelläkävijä

08VÄRE 
Uudet palvelut  
säästävät sähköä ja  
vähentävät päästöjä

ILMASTONMUUTOKSEN hillinnän takia 
fossiiliset polttoaineet pitää korvata muilla 
energianlähteillä. Edetessämme kohti hiili-
neutraalia energiantuotantoa ja -kulutusta 
energiajärjestelmät muuttuvat perustavan-
laatuisesti. Uudet järjestelmät ovat hajau-
tettuja, vaihtelevia ja älykkäitä. Muutos vä-
häpäästöisyyteen on monimutkainen pro-
sessi, jossa kaikkien panosta tarvitaan. Kau-
pungit, yhteisöt, kuluttajat, hallitukset, yri-
tykset sekä yhteiskunnat voivat osallistua 
energiamurroksen edistämiseen.

I N N OVA AT I O T  ja ko-
keilut ovat avainase-
massa, sillä energiajär-
jestelmät ovat moni-
muotoisia, eikä muu-
tos tapahdu hetkessä. 
Maailma muuttuu, sil-
lä big data, koneoppi-
minen, tekoäly ja loh-
koketjut avaavat uusia 
mahdollisuuksia kestä-
vään energiantuotan-
toon ja sen käyttöön. 
Kaukolämpöverkot toi-
mivat alustana uuteen. 
Verkkojen avulla voi-
daan tehokkaasti siirtyä ilmastoneutraa-
liin lämmitykseen. Samalla lämmöstä tu-
lee tuulisten päivien tuottaman lisäsähkön 
varastointitapa. 

NÄ I L L Ä K A I K I L L A  uusilla toiminnoilla 
on merkittävä vaikutus energiayhtiöiden 
liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiik-
kaan. Tulevaisuudessa ei energiaa myydä 
pelkästään hinnan ja määrän perusteella, 
vaan asiakkaat ostavat energian itselle so-
pivaksi räätälöitynä palveluna, joka sisältää 
laitteita ja tekoälyyn perustuvia kokonais-
valtaisia ratkaisuja.  

WORLD ENERGY COUNCIL  edistää maail- 
manlaajuisesti erilaisia lähestymistapoja, 
perustuivat ne sitten uusiin älykkäisiin tek-
niikoihin, varastointiin, sähköistämiseen tai 
vaikka vetytalouteen. Ratkaisujen moninai-
suus edellyttää verkostoitumista ja yhteis-
työtä, eli samoja asioita, mitä varten järjestö 
lähes sata vuotta sitten perustettiin. 

DIGITAALISEN vallankumouksen hintana 
on kyberriskien torjunta ja kasvava epävar-
muus tarvittavista ratkaisuista sekä tulevas-

ta sääntelystä. Uusien toimi-
joiden markkinoilletulo ma-
daltuu ja vanhoja toimijoita 
voi kaatua, ellei kehity jatku-
vasti.  Häiriöttömän sähkön-
jakelun merkitys kasvaa. Sii-
hen liittyvät maakaapeloin-
nit, rajat ylittävät markkinat, 
säätövoima vaihtelevan säh-
köntuotannon vastapainona 
sekä kulutusjoustot, joista 
saa kohtuullisia korvauksia. 

SUOMI ON  maailman edis-
tyksellisin digitalisaation 
hyödyntäjä energiamarkki-
nassa ja sähköjärjestelmis-

sä. Liikenteen sähköistyminen on hyvässä 
vauhdissa. Suomi on myös hyvä ympäristö 
testata palveluita. Meillä on sopivan kokoi-
set energiamarkkinat sekä uusia teknologioi-
ta nopeasti omaksuvat, koulutetut ihmiset. 

Laajana yhteistyönä syntyneet, älyverk-
koja koskevat suositukset muokkaavat Suo-
men sähkömarkkinoista kustannustehok-
kaat ja joustavammat. Pidetään jatkossakin 
huolta siitä, että toimijoiden ja viranomais-
ten välillä on yhteinen luottamus ratkais-
ta lainsäädännön hidasteet puhtaamman 
energian puolesta ja kehittää innovaatiois-
ta kansainvälisiä menestystarinoita. 

Helena Kivi-Koskinen
Toiminnanjohtaja 
WEC Finland ry

Puheenvuoro 
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Porvoon tuomiokirkko 
läheisine rakennuksineen 
siirtyi äskettäin öljystä 
maalämpöön. Saneerauk- 
sen arvioidaan tuovan 
noin 80 tonnin vuotuisen 
vähennyksen kirkon  
hiilidioksidipäästöihin.  

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva  joona raevuori

P orvoon tuomiokirkon 
lämmöntuottojärjestel-
män saneeraus käynnis-
tettiin viime vuoden elo-

kuussa ja saatiin päätökseen mar-
raskuussa. Projekti eteni aikatau-
lussa hyvän ennakoinnin ja suun-
nittelun ansiosta. Eniten aikaa ku-
lui lupaprosesseihin ja Museoviras-
ton edellyttämiin arkeologisiin kai-
vauksiin, jotka hoidettiin vuosi en-
nen saneerausta. Varsinainen suun-
nittelutyö tehtiin 2017.

VT-Energia Oy:n toimitusjohtaja Veijo Hettula, Talman Energiaporaus Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Eskelin, VT-Energian yksikön päällikkö Marko Hettula, STIEBEL ELTRON Oy:n toimitusjoh-
taja Olli Andersson, Porvoon seurankuntayhtymän kiinteistö- ja hankintapäällikkö Dan Tallberg sekä Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy:n toimitusjohtaja Vesa Lassila. 

– Suunnittelussa piti ottaa huo-
mioon monia erityispiirteitä lä-
heisestä vedenottoalueesta koh-
teen kulttuurihistoriallisiin arvoi-
hin ja turistikauteen, kertoo hank-
keen pääsuunnittelija, LVI-insinöö-
ri Vesa Lassila Insinööritoimisto Ve-
si & Watti Oy:stä.

Lassila kiittelee projektin toteut-
taneita yrityksiä joustavasta yhteis-
työstä. Maalämpökaivojen poraus- 
urakan teki Talman Energiaporaus 
Oy, lämpöpumppujärjestelmän toi-
mitti STIEBEL ELTRON Oy ja pää-
urakoitsijana toimi VT-energia Oy.

Poraus onnistui kerralla 
Laitteiden tuonti ahtaalle ja jyr-
källe kirkonmäelle onnistui teloil-
la kulkevien, pienikokoisten pora-
koneiden ansiosta. Porvoon tuo-
miokirkon, pikkukirkon ja kahden 
muun rakennuksen tarpeisiin po-
rattiin kahdeksan noin 340 metrin 
syvyyteen ulottuvaa kaivoa. Maa-
lämpökaivot toteutetaan aina koh-
teen energiakulutuksen mukaan.

– Vaikka olosuhteet olivat vaa-
tivat, kaikkien kahdeksan kaivon 

poraus rinnetontille saatiin onnis-
tumaan yhdellä yrityksellä. Yhtään 
turhaa reikää ei tarvinnut tehdä, ker-
too toimitusjohtaja Kaisa Eskelin 
Talman Energiaporauksesta.

Osa kaivoista tehtiin vinopo-
raustekniikalla, jolla rakennuslu-
pien edellyttämät etäisyydet pys-
tytään toteuttamaan. Työssä väl-
tettiin myös terien katkeaminen 
vaihtamalla ne sopivin välein uu-
siin. Kaivojen paikat oli ennalta 
tarkkaan määrätty, eikä ylimääräi-
sille rei’ille ollut tilaa.

Mukaan ympäristötalkoisiin
STIEBEL ELTRON toimitti kohtee-
seen tehdasvalmisteisen kiinteis-
tölämpöpumppuratkaisun, joka 
hoitaa kaikkien neljän rakennuk-
sen lämmityksen, jäähdytyksen 
ja viilennyksen. Laitteisto saatiin 
mahtumaan vanhaan kattilahuo-
neeseen.

Maalämmöllä tuotettu energia 
kiertää pattereiden lisäksi putkis-
tossa kirkon lattian alla ja huoleh-
tii myös käyttöveden lämmittämi-
sestä. Kirkonmäellä pyörii nyt nel-

jä lämpöpumppua, jotka tuottavat 
yhteensä 120 kilowattia ja enimmil-
lään 75 asteista lämmitysvettä.

– Kiinteistölämpöpumppumme 
pystyvät hoitamaan paljon isompia-
kin kohteita kuin Porvoon tuomio-
kirkko ympäröivine rakennuksi-
neen, kertoo STIEBEL ELTRON Oy:n  
toimitusjohtaja Olli Andersson. 

Yhtiö on toteuttanut Suomes-
sa noin 600 isoa kiinteistökohdet-
ta, joista suurin yksittäinen kohde 
on ollut teholtaan 500 kilowattia. 
STIEBEL ELTRON -konsernin lait-
teistojen kapasiteetti riittää jopa 
2000 KW:n tehoon.

Andersson haastaa kiinteistöjen 
omistajat ja rakennusalan ammat-
tilaiset ympäristötalkoisiin, koska 
tulevaisuus pelastetaan hiilineut-
raaleilla ratkaisuilla.

Lämmöntuottojärjestelmi-
en pääurakoitsijana toimineen 
VT-energia Oy:n vankka kokemus 
näkyi perinteisinä putkiasentajatai-
toina. Työvaiheissa tarvittiin muun 
muassa hitsaus- ja juotososaamista.

VT-energian toimitusjohtaja 
Veijo Hettulan ja yksikön päällik-

kö Marko Hettulan johdolla koko-
naisuus pysyi hyvin hallinnassa, ei-
kä ahtaalla alueella tapahtunut yh-
teentörmäyksiä, kun muut urakoit-
sijat ja alueen käyttäjät otettiin kai-
ken aikaa huomioon. 

Esimerkiksi äänekkäät työt kes-
keytettiin konserttien ja muiden ta-
pahtumien ajaksi. Muutenkin ym-
päristössä pidettiin huolta turval-
lisuudesta rajaamalla työskentely-
alueet ulkopuolisilta.

Päästövähentäjä palkittiin
Porvoon seurakuntayhtymä valit-
tiin huhtikuussa kuukauden pääs-
tövähentäjäksi. Hinku-teko pal-
kinnolla Suomen ympäristökes-
kus jakaa tunnustusta edelläkävi-
jöille. Hiilineutraaliuteen tähtäävi-
en kuntien Hinku-verkostoon  kuu-
luu jo kymmeniä kuntia.

Vaikka energiasaneeraus tuli 
maksamaan seurakuntayhtymälle 
noin 350 000 euroa, sen arvioidaan 
maksavan itsensä takaisin alle kym-
menessä vuodessa. Lisäksi saavu-
tetaan ympäristösäästöt ja parem-
mat sisäilmaolosuhteet.

Porvoon tuomiokirkko siirtyi 
ekologiseen maalämpöön
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Jo vuosikymmeniä hyö-
dynnetty maalämpö on  
taloudellinen ja ympäris-
töystävällinen lämmitys- 
muoto. Maalämpö on siis 
todellinen ekoteko sekä 
myös käyttökustannuksil-
taan edullinen vaihtoehto 
kodin lämmitykseen.  

teksti jussi mustikkamaa 
kuva krista luoma

U usissa kiinteistöissä 
maalämpö valitaan 
lämmitysmuodoksi 70 
prosentissa rakentami-

sen uudiskohteista. Maalämpö vali-
taan myös olemassa oleviin kiinteis-
töihin usein, ja tällöin useimmiten 
lähtökohtina ovat lämmityskustan-
nusten merkittävä pieneneminen ja 
maalämmön huolettomuus.

– Nyt näyttää siltä, että on me-
nossa uusi pöhinä maalämmön tu-
lemiseksi, Suomen Lämpöpumppu-

on todella helppo käyttää ja toteut-
taa, itsellänikin on sellainen kodis-
samme. Se on todella mukava lait-
taa päälle tarpeen vaatiessa, Hieta-
la vakuuttaa. 

Liiketoimintajohtaja Petri Virta, markkinointipäällikkö Heli Hietala ja aluemyyntipäällikkö Antero Mäkitalo ovat innoissaan kotimaassa valmistetuista maalämpötuotteista.

tekniikka Oy:n aluemyyntipäällikkö 
Antero Mäkitalo kertoo.

Myös taannoisessa vaalikeskus-
telussa maalämpö valittiin selkeästi 
lämmitysmuotojen ykköseksi.

Lyhyt takaisinmaksuaika
Maailmalla monissa maissa maa-
lämpöön on siirrytty vielä vauh-
dikkaammin kuin Suomessa. Val-
tiot ohjaavatkin voimakkaasti ihmi-
siä ekologisempiin lämmitysmuo-
toihin erilaisten tukien sekä selkei-
den kieltojen avulla. 

Maalämmön etuna on se, että 
ympäristöystävällisyytensä lisäk-
si se on käyttäjälleen edullinen ja 
huoleton.  Todettakoon vielä, et-
tä maalämpöinvestointi ilman tu- 
kiakin maksetaan nopeasti takai-
sin käyttökustannusten säästöllä.

Suomen Lämpöpumpputek-
niikka Oy on Lämpöässä-maaläm-
pöpumppujen valmistaja ja alan 
uranuurtaja Suomessa jo vuodesta 
1983 lähtien. Tämän vuoden maa-
liskuussa kotimainen Oilon Group 
Oy osti Lapualaisen Suomen Läm-
pöpumpputekniikka Oy:n osa-
ke-enemmistön. Yhtiöiden kiinteis-

tölämpöpumppujen liiketoiminta 
yhdistetään ja tuotanto keskite-
tään Lapualle. Kaksi vahvaa maa-
lämpöpumppubrändiä Lämpöässä 
ja Oilon syntyvät jatkossa yhteisel-
lä ammattitaidolla.

Oilon Oy:n kiinteistölämmityk-
sen liiketoimintajohtaja Petri Virta 
toteaa, että maalämpö kuulosti 
aluksi liian hyvältä ollakseen tot-
ta. Vuosikymmenten käyttö on kui-
tenkin todistanut epäilyt turhiksi. 
Maalämpö on vakiinnuttanut paik-
kansa ja laitteisiin luotetaan. 

– Meillä on kymmeniä tuhansia 
tyytyväisiä asiakkaita. Luottamus 
laatuun siirtyy tällä alalla selkeästi 
sukupolvelta seuraavalle, markki-
nointipäällikkö Heli Hietala kertoo.  

– Kahden perheyrityksen arvot 
sopivat yhteen. Luomme yhdessä 
kestävän kehityksen energiatekno-
logiaa. Näemme maailman muu-
toksen ja kehitämme tuotteitam-
me asiakaslähtöisesti koko ajan, 
Virta lisää.

Helppo ja ekologinen 
Maalämpö on puhdas, helppohoi-
toinen ja ennen kaikkea kotimai-

nen lämmitysmuoto. Hyvin pie-
nellä lisäinvestoinnilla kiinteistöön 
saadaan maalämpöpumpun kautta 
myös viilennys, joka on hellekesi-
nä nykyään tarpeen. 

– Ihmisiä kiinnostaa maalämpö 
erityisesti keväisin rakennusalan 
messuilla, Virta kertoo. 

Suuri osa asumisen kustannuk-
sista koostuu lämmityksestä. Maa-
lämmöllä kustannuksia voidaan 
alentaa jopa 70 prosenttia.

Lämmityskulut aiheuttavat sel-
keästi suurimman menoerän myös 
taloyhtiöissä. Maalämmön käytöl-
lä taloyhtiöiden lämmityksessä on 
valtaisat mahdollisuudet. Taloyh-
tiöiden kannattaa kokouksissaan 
miettiä maalämpöön siirtymistä ja 
olla yhteydessä jo ennen kokousta 
alustavan informaation saamisek-
si keskustelun pohjaksi ja tueksi.

Kesähelteillä taas kodin viilen-
täminen on lähestulkoon ilmaista. 
Hietalan mukaan viilennyksen tu-
lo myös suomalaisiin koteihin on 
ollut jo vuosien ajan merkittäväs-
sä kasvussa. 

– Maalämpöpumpun kanssa vii-
lennys on halpa lisäinvestointi ja se 

Maalämpö osoittaa voimansa 
taloudellisena ekoteknologiana

Maalämpöä 
yhteistyöllä
n Suomen Lämpöpumppu-
tekniikka oy ja Oilon Group 
Oy solmivat maaliskuussa 
liiketoimintakaupan. 

n  Yhtiöiden kiinteistölämpö- 
pumpputoiminta yhdistyy, 
jolloin Lämpöässä ja Oilon 
maalämpötuotteiden val-
mistus keskitetään Lapualle.

n  Suomessa maalämpö on 
suosituin ja ekologisin oma- 
kotitalojen sekä pienkiin-
teistöjen lämmitysmuoto.
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Aurinkopaneelit voivat 
tuottaa sähköä yli oman 
tarpeen, mutta usein yli-
jäämä päätyy verkkoon 
myyntiin pilkkahintaan. 
Uuden verkkoakun avulla  
aurinkopaneeleilla kerätty 
sähkö lämmittää kodin 
myös talvipakkasilla.  

teksti outi rantala 
kuva pohjolan energia

A urinkoenergian varas-
toiminen käy näppä-
rästi siirtämällä omalla 
katolla tuotetun sähkön 

Verkkoakkuun. Pohjolan Energia on 
kehittänyt Verkkoakku-palvelun 
erityisesti kotitalouksien käyttä-
miä pienvoimaloita varten.

Moni omakotiasuja haaveilee 
omavaraisuudesta energiantuotan-
nossa. Pientaloasukkaat ajattelevat 
energiamuotoa valitessaan ekologi-
sia tekijöitä sekä elämän helppoutta 

Verkkoon myymisen sijaan aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön voi varastoida Pohjolan Energian kehittämään Verkkoakkuun, josta sähkön saa takaisin käyttöönsä talviaikaan.  

ja tavoittelevat luonnollisesti myös 
edullisempia asumiskustannuksia. 

Suomalaisomisteisen Pohjolan 
Energia Groupin toimitusjohtaja 
Sami Leinonen tietää, että usein 
omakotitalojen katoille asennetuis-
ta aurinkopaneeleista virtaa sähköä 
yli asukkaiden oman tarpeen, mut-
ta sähkön myynti verkkoon ei tällä 
hetkellä ole kannattavaa.

– Me lähdemme siitä, että oma-
kotitalon pienvoimalassa tuotettu 
sähkö on asukkaan käytettävissä 
myöhemmin. Tarjoamme ratkai-
sun asiakkaillemme meiltä hanki-
tun aurinkosähköjärjestelmän mu-
kana, Leinonen kertoo.

Sähkön varastoimiseen ei tarvi-
ta kotitaloudessa isoa, tilaa vievää 
akkuyksikköä, vaan ylijäämäsähkö 
varastoidaan virtuaalisesti. Tämä 
sisältyy sähkösopimukseen Pohjo-
lan Energian asiakkaille.

– Hyvitys ei ole riippuvainen säh-
köverkosta tai alueella toimivasta 
siirtoyhtiöstä.

Hyvitys osana sopimusta
Ideana Verkkoakku-palvelussa on 
se, että asiakas saa täyden rahallisen 

hyödyn kaikesta omalla aurinkovoi-
malallaan tuotetusta sähköstä. Pal-
velu on tervetullut, sillä yleensä sil-
loin, kun sähkönkulutus on suurim-
millaan, aurinkovoimalan tuotan-
to on pieni.

– Iso osa pientalon käyttämästä 
energiasta kuluu lämmitykseen. 
Pienvoimala tuottaa hyvin sähköä 
jo maaliskuusta alkaen.

Omakotitalon sähkönkulutus on 
kesällä pienimmillään. Kaikkea au-
rinkovoimalla tuotettua sähköä ei 
pystytä käyttämään hyödyksi, ja 
kuluttajan on vaikea myydä säh-
köä verkkoon.

– Olemme kehittäneet Verkkoak-

johtajana lupauksemme on tarjota 
asiakkaillemme toimialan paras pal-
velukokemus sekä laadukkaimmat 
tuote- ja palveluratkaisut. 

Kansainvälistyvä yritys
Ihmisten suhtautuminen uusiutu-
van energian ratkaisuihin on erit-
täin myönteinen.

– On hienoa myydä tuotetta, jo-
hon suhtaudutaan positiivisesti.

Pohjolan Energia on nuori yri-
tys, mutta myyntikonttoreita on 
jo kaikkialla Suomessa. Voimaloi-
ta on asennettu yli 6 000, yhteiste-
holtaan noin 20 megawattia.

– Yritys on kasvanut todella no-
peassa tahdissa pientuotantoon 
tarkoitettujen aurinkovoimaloi-
den markkinajohtajaksi Suomes-
sa, Leinonen kertoo. 

Nyt Pohjolan Energia aikoo laa-
jentaa Ruotsin markkinoille.

– Pääomistajamme on suomalai-
nen pääomasijoittaja MB Rahastot, 
jonka suunnitelmissa on yhtiön vie-
minen kansainvälisille markkinoil-
le. Tavoitteena on aloittaa yritystoi-
minta Ruotsissa tämän vuoden ai-
kana, Leinonen toteaa.

ku-palvelun yhdessä pohjoismai-
sen energiayhtiön Nordic Green 
Energyn kanssa. Kyseessä on pe-
rinteisen akun toiminnallisuuden 
tarjoava palvelutuote. Hyvitämme 
asiakkaalle kaiken pienvoimalasta 
Verkkoakkuun siirtyvän ylijäämä-
sähkön veroineen ja siirtomaksui-
neen aina seuraavassa sähkölaskus-
sa – samalla hinnalla, kuin millä asia- 
kas ostaa sähköä verkosta. 

Leinonen tietää, että tuote muut-
taa markkinoita.

– Meidän näkökulmastamme 
tämä on iso askel energiamarkki-
noilla. Aurinkosähkön hyödyntämi-
sen yhtenä suurimpana haasteena 
on pidetty sähkön varastointia, ja 
markkinoilla olevat perinteiset akut 
eivät vielä hintansa ja ominaisuuk-
siensa puolesta ratkaise sähkön va-
rastointia tyydyttävästi.

Pohjolan Energian Verkkoak-
ku tarjoaa nyt asiakkailleen akun 
toiminnallisuuden palveluna teh-
den puhtaasta ja 100-prosenttises-
ti päästöttömästä aurinkosähkön 
pientuotannosta entistäkin hou-
kuttelevamman vaihtoehdon suo-
malaisille kotitalouksille. Markkina-

Kesällä kerätty aurinkosähkö 
lämmittää myös talvella 

“
Omakotitalon 
pienvoimalassa 
tuotettu sähkö 
on käytettävissä 
myöhemminkin. 
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Energia-alan asiantuntija 
katsoo tulevaisuuteen

Wegan polttoaineista vastaava johtaja Martti Kaurinkoski, toimitusjohtaja Niko Ristikankare sekä bioenergiapuolen johtaja Olli Salo.  

H arva yritys saa purjeh-
tia yhtä komean nimen 
alla. Vuosikymmen  sit-
ten Niko Ristikankare 

kulki luotsaamansa varustamon 
matkoilla Koillisväylän haastavissa 
olosuhteissa. Kun Ristikankare pe-
rusti yrityksen yhdessä toisen alan 
osaajan, Martti Kaurinkosken, kans-
sa vuonna 2012, päätettiin se nime-
tä tutkimusmatkailija Nordenskiöl-
din Vega-aluksen mukaan. Tutki-
musmatkailija Nordenskiöld kulki 
Koillisväylän läpi jo 1800-luvulla. 

Yrittäjävetoinen kasvuyhtiö We-
ga sai alkunsa, kun kiristyvä ym-
päristölainsäädäntö ja kohonneet 
polttoaineiden hinnat alkoivat vai-
kuttaa merenkulun kannattavuu-
teen. Alalla kasvoi tarve löytää ym-
päristöystävällisempiä mutta talou-
dellisesti kestäviä energiaratkaisu-
ja. Aluksi asiakkaita lähdettiin etsi-
mään satamista ja varustamoista, 
mutta pian mukaan tulivat myös 
teollisuuden isot asiakkaat sekä 
lämmön- ja energiantuotanto. 

Sittemmin Wegan toiminta on 

laajentunut polttoaineiden han-
kinnasta ja toimituksesta myös bio-
massan ja biokaasun sekä nesteyte-
tyn maakaasun toimitusketjuihin. 
Yrityksen seitsemän vuoden histo-
rian aikana toimintaympäristö on 
muuttunut, kertoo toimitusjohta-
ja Ristikankare. 

– Tiedon tarve on selvästi kasva-
nut, samoin asiakkaiden valveutu-
neisuus ympäristövaikutuksista ja 
päästöistä. Yrittäjänä energia-alan 
asiantuntijuus vaatii kokonaisuuk-
sien ymmärtämistä, asiakkaiden 

tarpeiden tunnistamista, uteliai-
suutta ja ennakkoluulottomuutta.

Tavoitteet korkealla
Aiemmin teollisuus reagoi muut-
tuviin ympäristölakeihin hitaasti, 
mutta nyt halutaan varautua tiuk-
kenevaan säätelyyn asettamalla 
kovempia tavoitteita. Esimerkik-
si siirtyminen nesteytettyyn maa-
kaasuun vähentää jo itsessään hiili-
dioksidipäästöjä ja mahdollistaa tu-
levaisuuden päästöttömiä ratkaisu-
ja, kuten biokaasun käyttöönoton. 

– Aiemmin toimintatapa oli reak-
tiivinen, muututtiin, kun laki pakot-
ti muuttumaan. Nyt asiakkaat ovat 
selkeästi proaktiivisia ympäristö-
asioiden suhteen ja haluavat teh-
dä yli sen mitä laki vaatii, kuvaa 
bioenergiapuolen johtaja Olli Salo. 

– Siirtyminen kohti vähäpääs-
töisiä polttoaineita etenee koko 
ajan. Näen että meidän roolimme 
on olla hyvien uutisten kertoja, sillä 
osaamme löytää asiakkaalle hänen 
toivomansa ratkaisun taloudellises-
ti kestävällä tavalla, kuvaa Kaurin-
koski, joka toimii Wegan polttoai-
neista vastaavana johtajana. 

Hiilidioksidineutraalin bioe-
nergian merkitys on Suomessa 
koko ajan vahvistunut, ja Wegas-
ta löytyy vahvaa bioenergiamark-
kinan osaamista. Niin kansallises-
ti kuin kansainvälisestikin on ase-
tettu hiilineutraaliustavoitteita, joi-
den saavuttamiseksi uusia ratkaisu-
ja on löydettävä, jotta riippuvuus 
fossiilisista polttoaineista vähenee.  

Suomessa biomassan osuus 
energian kokonaiskulutuksesta on 
korkea ja puun merkitys keskeinen. 
Wegalla halutaan kasvattaa biomas-
san ja biopohjaisten tuotteiden saa-
tavuutta ja tehostaa kestävästi uu-
siutuvien jakeiden hyödyntämistä 
lämmön ja sähköntuotannossa se-
kä liikennepolttoaineena. 

– Haluamme kehittää markki-
noita ja tukea kotimaisten liiken-
nepolttoaineiden tuotantoa kaasu-
maisten ja nestemäisten biopoltto-
aineiden osalta, Salo kertoo.

Kaasua lähialueelta
Suomen markkinoiden lähialueelle 
Viipuriin on juuri valmistunut nes-
teytetyn maakaasun tuotantolaitos, 
joka muuttaa olennaisesti kaasu-
markkinoita. 

– Selvittäessämme ensimmäisiä 
nesteytetyn maakaasun hankintoja 
asiakkaille, liikuimme vielä USA:n 
ja Qatarin etäisyyksillä. Nyt pää-
semme toimittamaan nesteytet-
tyä maakaasua suoraan asiakkail-
lemme lähialueelta ilman välivaras-
tointia, Kaurinkoski kuvaa. 

Wegalla on rakenteilla vahva 
nesteytetyn maakaasun toimitus-
verkosto Suomessa. Yritys haluaa 
olla valmis luomaan sen pohjalta 
infrastruktuuria myös kotimaisel-
le biokaasulle. Energia-asioissa kat-
sotaan nyt pitkälle tulevaisuuteen.

Tulevaisuuteen tähytään 
nyt monella toimialalla, 
mutta energia-alan rat- 
kaisut vaativat laajaa 
näkemystä koko markki-
nan tulevaisuudesta sekä 
ilmastonmuutoksen  
torjunnasta. 

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

“
Siirtyminen kohti 
vähäpäästöisiä 
polttoaineita  
etenee koko ajan.
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K osteus on varastoissa 
merkittävin tuotteiden 
säilymiseen vaikuttava 
tekijä. Liiallisen kosteu-

den seurauksena tuote voi ruostua, 
homehtua, mädäntyä, vioittua tai 
muutoin vaurioitua, toimitusjoh-
taja Jari Kahiala Munters Finland 
Oy:stä luettelee.

Metallit, paperi, jauheet, puu, 
lääkkeet, elektroniikka ja monet 
muut tuotteet säilyvät varmim-
min, kun varaston ilmankosteus 
pidetään riittävän alhaisena. 

– Esimerkiksi metalli ei hevin 
ruostu, jos ilman suhteellinen kos-
teus pidetään alle 50 prosentissa. 
Sen yläpuolella suhteellisen kosteu-
den lisääntyminen kiihdyttää kor-
roosiota eksponentiaalisesti.

Jäähalli on esimerkki hankalista 
olosuhteista ja siitä, miten monella 
tavoin sisäilman kosteus vaikuttaa.
– Jäälaatan olisi hyvä olla kolmen 
sentin paksuinen. Se vaatii ilman-
kosteuden pitämistä sopivalla ta-
solla. Liiallinen kosteus tiivistyy 

Kosteus hallintaan 
energiatehokkaasti

jään pintaan, jolloin laatta paksu-
nee. Samalla jäähdytysteho ja ener-
giankulutus kasvavat. 

Liiallinen kosteus lisää myös il-
man kondensoitumista kylmille 
pinnoille ja sen myötä korroosio- 
sekä homeongelmia.

Turha lämmittää
Varastoilman suhteellinen kosteus 
voidaan pitää kurissa joko lämmit-
tämällä varastotilaa tai kuivatta-
malla ilmaa. Kahialan mukaan läm-
mittäminen on kuitenkin kosteu-
den hallintaan kehno ja kallis keino.

– Suhteellista kosteutta saadaan 
pienennettyä huomattavasti edul-
lisemmin kuivaamalla ilmaa sen si-
jaan, että varastotilaa lämmitetään. 
Ilman kuivauksella saavutetaan vä-
hintään 50 prosentin energiansääs-
tö verrattuna lämmittämiseen.

Energiansäästö riippuu sekä ul-
ko- että sisäolosuhteista. Käytän-
nössä mikään tila ei ole niin tiivis, 
etteikö ulkoilman kosteus vaikut-
taisi sisätilan suhteelliseen kosteu-

teen. Suomessa ilman vuorokauti-
nen suhteellinen kosteus on keski-
määrin noin 82 prosenttia. 

Kahialan mukaan tuotteiden 
säilyvyyden kannalta olisi yleensä 
järkevintä jättää varasto kokonaan 
lämmittämättä ja kuivata ilma il-
mankuivaimella.

Joskus tuotteita, kuten elintar-
vikkeita ja pakkauksia, pitää säilyt-
tää jäähdytetyssä varastossa. Tällai-
sissa tiloissa ilmankuivain ehkäisee 
pintojen muodostumista liukkaiksi 

sekä lumen ja jään muodostumis-
ta tuotteisiin ja kylmälaitteisiin. Sa-
malla tarve kylmälaitteiston sulatta-
miseen vähenee.

Optimaaliset olosuhteet
Ruotsalaislähtöisellä Muntersilla on 
pitkä kokemus kosteudenhallinnas-
ta. Yhtiö on toiminut maailmanlaa-
juisesti vuodesta 1955 ja Suomessa-
kin 1960-luvun lopulta lähtien.

– Meillä on tietotaito kosteuden 
hallinnasta ja siitä, millaisissa olo-

suhteissa eri tuotteita tulisi varas-
toida. Neuvomme, mitoitamme, 
toimitamme ja asennamme laitteis-
tot. Halutessaan asiakas voi tehdä 
asennustyöt itsenäisesti.

Muntersin absorptioon perustuva 
menetelmä on yksinkertainen: Va-
rastoilma kuivuu, kun se johdetaan 
pyörivän silikageeliä sisältävän root-
torin läpi. Osaan roottoria johdetaan 
ilmaa, joka regeneroi sen uudelleen 
käyttöä varten.  Samalla kostea ilma 
puhalletaan ulos.

Toimitusjohtaja Jari Kahiala ja Myllypuron Jäähalliyhtiön toimitusjohtaja Kim Borgström toteavat, että Myl-
lypuron hallissa olosuhteet pysyvät kohdallaan. Oikea ilmankosteus pitää jään ja hallin rakenteet kunnossa. 

Materiaalit ja tuotteet säilyvät yleensä parhaiten, kun 
varastoilman suhteellinen kosteus pidetään tarpeeksi 
alhaisena. Se kannattaa tehdä ilmaa kuivattamalla.
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori

Uusi tuulivoimayleiskaa-
van ja ympäristövaiku- 
tusten arvioinnin yhteis-
menettely sujuvoittaa
tuulivoimahankkeisiin 
vaikuttamista, kun koko-
naisuus on selkeämmin 
hahmotettavissa. 

teksti juha-pekka honkanen 
kuva markku hyttinen

T uulivoimapuistojen uut-
ta kaavoitusmenettelyä 
on hyödynnetty ensim-
mäisenä Suomessa Ou-

laisissa Karahkan tuulivoimapuis-
tohankkeessa. Sen lupaprosessis-
sa ympäristövaikutusten arvioin-
ti, eli YVA, ja yleiskaava käsitellään 
samanaikaisesti, jolloin maanomis-
tajat ja kuntalaiset saavat lausuttua 
mielipiteensä hankkeesta samalla 
kertaa. Kaavoitusmenettelyn ja 
YVA:n yhdistäminen tuli mahdol-
liseksi vuonna 2017 YVA-lain muu-
toksessa. Karahkan tuulipuistohan-
ke on VSB Uusiutuva Energia Suo-
mi Oy:n enintään 26 tuulivoimalan 
kokonaisuus. 

Oulaisten kaupungin tekninen 

johtaja Markku Ketonen kertoo, et-
tä samanaikainen käsittely helpot-
taa mielipiteen kertomista.

– Asiakasnäkökulmasta parasta 
on se, että kaavasta ja YVA:sta pää-
see sanomaan mielipiteensä mene-
mällä yhteen paikkaan. Tämä sääs-
tää myös meidän omaa aikaamme.

Tavanomaisessa järjestelyssä 
ELY-keskus vastaa YVA-suunnitel-
man käsittelystä. Kun YVA ja yleis-
kaava yhdistetään, kaavoittaja vas-
taa kokonaisuudesta. Aiemmassa 
järjestyksessä kaupunki lausui mie-
lipiteensä siinä kohtaa, kun ELY-kes-
kus asetti YVA-suunnitelman näh-
täville. Nyt suunnitelman esittelee 
Oulaisten tekninen lautakunta. 

– Täytyy tiedostaa erikseen, et-
tä suunnitelman esitteleminen tar-
koittaa kaupungin tahtotilaa. Mie-
lestäni muutos vain lisää kaavoitta-
jan tarkkuutta valmisteluvaiheessa.

Kuntalaiset aktivoituivat 
Karahkan tuulivoimapuisto on Ou-
laisten toinen tuulivoimahanke. Ke-
tonen arvioi, että tällä kertaa huo-
miot ovat aiempaa jäsentyneempiä 
ja kuntalaiset ovat olleet aktiivisem-
pia pyytämään selventämään epä-
selviä tai mietityttäviä asioita.

Hanketta esiteltiin yleisötilai-
suudessa helmikuussa. 

– Kaavoittajana näkemykseni on 

se, että palaute on aiempaa laaduk-
kaampaa ja jos jokin epäilyttää, niin 
asioita pyydetään selvittämään.

Seuraavaksi nähtäville menee 
kaavan valmisteluvaiheen aineis-
to sisältäen ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen, josta Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus an-
taa perustellun päätelmänsä.

Tuulipuistohankkeen kaavoitus-
konsultti Janne Tolppanen FCG:ltä 
toteaa, että kaavoituksen sekä 
YVA-menettelyn yhdistäminen vä-
hentää asiakirjojen määrää, mutta 
selvitykset pysyvät yhtä kattavina. 

– Aiemmin kuntalaisten on voi-
nut olla vaikeaa hahmottaa mistä 
asioista kommentoidaan kaavoituk-
sen yhteydessä ja mitkä asiat taas 
kuuluvat YVA-menettelyyn. Nyt ko-
konaisuus on selkeämmin hahmo-
tettavissa, Tolppanen kertoo.

– Kaavoitusprosessin ja ympäris-
tövaikutusten arvioinnin sulautu-
minen toisiinsa on merkittävä uu-
distus, mutta sinänsä hanke ei eroa 
turbiiniteknologialtaan tai sisällöl-
tään muista saman kokoluokan tuu-
livoimapuistoista, tuulivoimayhti-
ön maajohtaja Seppo Tallgren ko-
rostaa. 

Vuodesta 1996 tuulivoima-alal-
la toiminut yhtiö on aina tukenut 
kuntalaisten vaikuttamismahdol-
lisuuksien edistämistä.

Tuulivoimahankkeeseen  
vaikuttaminen selkeytyy 

Maajohtaja Seppo Tallgren ja kaavoituskonsultti Janne Tolppanen usko-
vat, että virtaviivainen luvitusprosessi edistää kuntalaisten osallistumista.



ENERGIA MAINOSLIITE

08   n

T ämän vuoden alussa 
aloittanut uudenlainen 
energiapalveluyhtiö Vä-
re tarjoaa sähkönmyyn-

nin lisäksi myös asumisen, sähköi-
sen liikkumisen ja liiketoiminnan 
palveluita.

– Meillä on kattava kokonaistar-
joama, jonka avulla asiakkaidem-
me energiakustannuksia sekä hii-
lidioksidipäästöjä voidaan vähen-
tää merkittävästi. Jokaiselle asiak-
kaallemme saadaan juuri hänen tar-
peisiinsa sopiva kokonaisuus ilman 

Energiayhtiö Väreen 
asiantuntemus sekä alan 
laajin palvelukokonaisuus 
näkyvät asiakkaalle esi-
merkiksi sähkölaskun 
pienentymisenä, hiili-
dioksidipäästöjen vähe-
nemisenä sekä sähkön 
laadun paranemisena.  

teksti jarmo seppälä 
kuva iita sillanpää 

kompromisseja, Väreen kehitysjoh-
taja Antti Martikainen esittelee.

Väreen muodostaneiden yhtiöi-
den asiakkaat vähensivät sähkön-
hankintakustannuksiaan jo viime 
vuonna yhteensä 21,1 miljoonaa eu-
roa ja hiilidioksidipäästöjään noin 
300 tonnin verran. Säästöt onnis-
tuivat toimivien sähköenergian sal-
kunhallintapalveluiden, kysyntä-
jouston ja aurinkosähkön hyödyn-
tämisen avulla. Lisäksi hiilidioksi-
dipäästöissä huomioitiin asiakkai-
den sähköautoilu.

– Palvelukokonaisuuteen on otet-
tu tänä vuonna mukaan hybridisuo-
dattimet, ja näillä Väreen asiakkaat 
saavat tehokkaasti lisäsäästöjä eu-
roissa ja päästöissä, palvelupäällik-
kö Mika Petsalo Väreestä kertoo.

Ekoteko ja imagoteko
Aurinkosähköjärjestelmillä voidaan 
tuottaa edullisesti merkittävä osa 
myös yritysten ja julkishallinnon 
laitosten sähköntarpeesta. Näiden 
järjestelmien asennus on helppoa 
laajoille kattopinnoille.

– Aurinkosähkön käyttöönotto, 
hybridisuodatin ja kysyntäjousto 
ovat ekotekoja, joilla yritykset voi-

vat myös maksimoida imagohyö-
tynsä, Petsalo vinkkaa.

Väre toimittaa aurinkosähköjär-
jestelmät kätevästi kokonaispaket-
tina suunnittelusta asennukseen ja 
antaa laitteisiin käyttökoulutuksen. 
Aurinkojärjestelmien asennussuun-
nittelu tehdään aina käyttökohtees-
sa. Asiakas saa laitteista ja asennuk-
sesta pitävän hinnan ja tarvittaessa 
apua tukien haussa.

Väre toimittaa aurinkosähköjär-
jestelmiä myös yksityisille kotita- 
louksille. Tähän mennessä toimi-
tuksia on ollut useita satoja ja asia-
kastyytyväisyys on erinomainen.

Petsalo laskee aurinkosähkön 
olevan erittäin kannattava inves-
tointi, sillä sähköenergian hinta on 
noussut Suomessa noin neljä pro-

senttia vuodessa. Aurinkosähkö-
järjestelmien käyttöikä on 30–40 
vuotta, ja Väre lupaa 25 vuoden 
takuun tehontuotolle.

Hybridisuodatin säästää
Ainoana energiayhtiönä Suomes-
sa Väre toimittaa E-Power-hybri-
disuodattimia, joilla sähkön laatua 
voidaan parantaa yhdellä laitteella.

Hybridisuodatin pienentää kiin-
teistön energiakuluja, vähentää hii-
lidioksidipäästöjä, pidentää sähkö-
laitteiden käyttöikää sekä parantaa 
sähkönlaatua ja lisää energiatehok-
kuutta. Suodatin tarjoaa vastaavat 
edut kuin aurinkosähköjärjestelmä 
ja toimii hyvin aurinkosähkön rin-
nalla tai tilanteissa, jossa aurinko-
sähkön asentaminen ei syystä tai 
toisesta ole mahdollista.

E-Power vähentää merkittävästi 
kokonaisenergiankulutusta, mikä 
todennetaan mittauksilla. Väre toi-
mittaa E-Power laitteen kokonais-
toimituksena ja laite asennetaan 
yrityksen sähkökeskukseen. Lait-
teen takaisinmaksuaika on tyypilli-
sesti kuudesta seitsemään vuoteen.

Väreen sähkösalkun hallintapal-
velut ovat niin yritysten kuin jul-

kishallinnon toimijoiden käytössä. 
Tarjolla on sekä konsultoivaa että 
erityisesti pienemmille yrityksille 
suunnattuna täyden valtakirjan sal-
kunhallintapalvelua. Väreen sijoi-
tuspalvelutoimilupa mahdollistaa 
myös pelkän sähkösalkun hoidon 
ilman sähkön toimitusta.

– Tavoitteena on suojata asiak-
kaan sähkönhinta nousuriskeiltä 
sekä arvioida edullisimmat ostojen 
ajankohdat niin hyvin kuin mahdol-
lista. Näin taataan asiakkaalle vakaa 
ja edullinen sähkönhinta pitkällä ai-
kavälillä. Tässä olemme onnistu-
neet, sillä asiakassuhteemme ovat 
pitkäaikaisia, Martikainen kertoo. 

Yrityksen energiakuluja voi vä-
hentää sekä muuttaa sähkönkäyttöä 
ansaintakeinoksi kysyntäjoustolla. 
Erityisesti yritykset tai yhteisöt, joi-
den toiminta sallii tuotannon ja säh-
könkulutuksen säätämisen tarpeen 
mukaan, voivat osallistua kysyntä-
joustoon. Sähkönkulutuksen ohjaa-
misesta ja varallaolosta maksetaan 
asiakkaalle korvaus. Väre tarjoaa yri-
tyksille nopean ja riskittömän väy-
län osallistua kysyntäjoustoon ja 
kartoittaa maksutta yrityksen sääs-
tö- ja tuottomahdollisuudet.

Kehitysjohtaja Antti Martikainen ja palvelupäällikkö Mika Petsalo suosittelevat yhteistyötä Väreen kanssa, kun yritys haluaa pienentää sähkölaskua ja hiilidioksidipäästöjä. 

Uudet palvelut säästävät  
sähköä ja vähentävät päästöjä

“
Tavoitteena on  
suojata asiakkaan 
sähkönhinta  
nousuriskeiltä. 
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Puhdasta energiaa  
tuotannon sivuvirroista 

Antti Kokko kertoo STEP Oy:n toimistolta löytyvien lasipurkkien pitävän sisällään erilaisia energianlähteenä käytettäviä materiaaleja. 

S uomen Teollisuuden Ener-
giapalvelut - STEP Oy:n 
toimistosta löytyy pitkä 
rivi lasipurkkeja ikkunan-

vierustalta. Purkkien sisällöt kerto-
vat energiaratkaisujen moninaisuu-
desta, sillä niiden sisältä löytyy eri-
laisia energianlähteenä käytettäviä 
materiaaleja, kuten vaikka viljan 
kuorta tai puupellettejä. STEP toi-
mittaa asiakkailleen vuosittain noin 
700 GWh:n verran energiaa. Lähes 
90 prosenttia tuotetusta energiasta 
on CO2-vapaata. 

– Kun asiakkaan energiatarvetta 
lähdetään selvittämään, pyritään 
analysoimaan koko tuotantoproses-
si, jotta saamme kuvan todellisesta 
tarpeesta. Emme etsi ratkaisua pel-
kästään energian tuottamiseen puh-
taasti, vaan myös energiatehokkuu-
den parantamiseen, STEP:in myyn-
nistä ja asiakkuuksista vastaava joh-
taja Antti Kokko kertoo. 

Kokko ottaa käteensä yhden la-
sipurkeista, jonka sisällä on ohran 
kuorta. Hän kertoo esimerkin Altian 
Koskenkorvan tehtaasta, jossa STEP 

operoi ja kunnossapitää energiatuo-
tantolaitoksia. Altian tuotantopro-
sessista syntyy sivuvirtana ohran 
kuorta, jota ei aiemmin kyetty käsit-
telemään tehokkaasti. Nyt uuden, 
vuonna 2014 valmistuneen biohöy-
rykattilalaitoksen ansiosta Altian si-
vuvirrat hyödynnetään kokonaan 
energiantuotannossa. Ratkaisulla 
saavutettu energiantuotannon CO2 
-päästövähennys vastaa jopa 160 
miljoonan kilometrin autolla ajoa.

– Vastaavaa ei Suomessa tässä 
mittakaavassa ollut aiemmin toteu-

tettu. Nyt myös muilla tuotantolai-
toksilla on ollut kiinnostusta hyö-
dyntää tarkemmin agrobiomasso-
ja. Altialla päästiin ratkaisun myö-
tä eroon turpeen käytöstä energian-
lähteenä. Turve on samalla tavalla 
neitseellinen polttoaine kuin öljy tai 
hiili, joten siitä irrottautuminen on 
järkevää.

Hukkalämpö talteen
Käyttämällä tuotannon sivutuot-
teena syntyvää materiaalia on mah-
dollisuus päästä riippumattomaksi 
polttoaineen hinnan heilahteluista 
ja saada toimintaan sitä kautta tur-
vaa ja ennustettavuutta. Sama kos-
kee hukkalämpöä, josta koostuu yli 
puolet STEP:in energiaratkaisuista. 

Esimerkiksi Harjavallan Suurteol-
lisuuspuistossa STEP operoi puis-
ton energiajärjestelmää, joka perus-
tuu hukkaenergian maksimaaliseen 
hyödyntämiseen ja jakeluun. Yh-
teistyö on alkanut jo vuonna 1999. 

Hukkaenergian hyödyntämisen 
esteenä ovat monesti kohtaanto-on-
gelmat. Lämpöä kyllä löytyy, mut-
ta sen hyödyntäjää ei. Harjavallas-
sa tämä onnistuttiin ratkaisemaan 
siten, että Bolidenin kuparinsula-
ton tuotannossa syntyvää lämpöä ja 
höyryä toimitetaan samalla alueella 
toimivalle Nornickel -nikkelinjalos-
tuslaitokselle. Höyryn lisäksi STEP 
toimittaa paineilmaa ja täyssuolan-
poistettua vettä teollisuusalueelle 
sekä kaukolämpöä teollisuusalueel-
le ja Harjavallan kaupungille. 

Energiatehokkuus kasvuun
STEP on kahden energia-alan toimi-
jan, kansainvälisen Veolian ja Pori 
Energian omistama yritys. STEP:in 
erottaa muista energia-alan toimi-
joista poikkeava lähtökohta. Riip-
pumattomuus polttoaineiden tuo-
tannosta kannustaa aidosti korvaa-
maan neitseellisten polttoaineiden 
käyttöä ja kasvattamaan energiate-
hokkuutta. Tämä vaatii koko teolli-
sen prosessin ymmärrystä. 

– Toimintamme onnistuminen 
on kiinni siitä, kuinka hyvin asia-
kas menestyy. Meidän on kyettä-
vä tuomaan kustannustehokkaita 
ratkaisuja, jotka samalla säästävät 
energiaa. Resurssitehokkuus ja kier-
totalous ovat toimintamme ydin.

Kokko kuvaa teollisuuden toi-
minnan muuttuneen ratkaisevas-
ti viime vuosina. Taustalla on pait-
si energian hinta, myös muutos sii-
nä, kuinka hiilijalanjälkeä ja energi-
ankulutusta seurataan ja raportoi-
daan. Myös kuluttajat ovat alkaneet 
seurata yritysten energiaratkaisuja.

– Jos yritys voi sanoa, ettei käy-
tä tuotannossaan lainkaan fossiili-
sia polttoaineita, se on valtava etu 
markkinoinnissa. Näen että tietoi-
sessa kuluttamisessa on tapahtunut 
selvä muutos ja nämä asiat ovat mo-
nien päätösten takana.

Teollisuuden sivuvirtoina 
syntyy materiaalia, jota 
on mahdollista käyttää 
energiantuotannossa. 
Energian suhteen oma-
varaisuuteen pääseminen 
edellyttää kuitenkin vah-
vaa teknologiaosaamista.
 
teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

“
Saavutettu  
päästövähennys 
vastaa jopa 160  
miljoonaa autolla  
ajettua kilometriä. 
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E nnustuksia tulevaisuuden energi-
antuotannosta, teollisuudesta ja 
liikenteestä voisi tehdä loputto-
miin. Yksi asia on kuitenkin var-

ma. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 
sekä innovaatiot niiden saralla syövät fos-
siilisten polttoaineiden osuutta kasvavis-
sa määrin. Niin maailmalla kuin Suomessa.

– Tuulivoima ei ole vain ympäristöteko. 
Se on sijoitus myös taloudellisessa mieles-
sä. Tuulivoiman kysyntä globaaleilla sekä 
suomalaisilla markkinoilla kasvaa vuosi 
vuodelta, toteaa ENERCONin myyntijoh-
taja Marko Salmela.

ENERCON haluaa älyllistää ja tehostaa 
tuotetun sähkön koko matkan – tuulimyl-
lyistä teollisuuteen, koteihin, latauspistei-
siin ja sähköautoihin. Yrityksen vuosikym-
menten kokemusta, asiantuntemusta ja ase-
maa hahmottaa muun muassa se, että yri-
tyksen tuuliturbiineja pyörii tällä hetkellä 
jokaisella maapallon mantereella. Kyllä – 
myös Etelämantereella.

Kasvava joukko suomalaisia teollisuu-
den toimijoita on kiinnostunut omavarai-
sesta energiantuotannosta. Energiamuodon 
yleistymistä ajaa muun muassa sähköakku-
jen romahtanut hinta ja kehittyneet sähkön 
varastointitekniikat.

– Kotimainen tuulivoima tarjoaa edulli-
sen ja kestävän edun yrityksille ja julkisel-
le sektorille, toteaa ENERCONin huoltopääl-
likkö Ilkka Korppi.

Älykästä sähköautoilua
Suomalainen liikenne nojaa tänä päivänä 
vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin. Liiken-
teen sähköistäminen on sekin avainasemas-
sa ENERCONin uusissa ratkaisuissa. Tässä 
tehokas lataus on kaiken a ja o.

Sähköisen liikenteen tulevaisuus otetaan 
yrityksessä vakavasti. ENERCON on ollut 

mukana kehittämässä ensimmäistä huippu-
tehokasta 350 kilowatin latausasemaa. Sen 
tarjoama pikalataus on peräti 190 prosent-
tia nopeampaa kuin maailman tunnetuim-
man sähköautovalmistajan Teslan vastaava.

Myyntipäällikkö Roddy Gilmore hahmot-
taa yrityksen osaamista yksinkertaisen kaa-
vion kautta. Yksi älylatausasema pystyy la-
taamaan neljää ajoneuvoa, kutakin 350 ki-
lowatin teholla. Vaihtoehtoisesti ja ajoneu-
vosta riippuen lataus voidaan tehdä myös 
50, 100 tai 150 kilowatin tehoilla.  

– Entistä tehokkaammat latauspisteet ovat 
oleellinen osa Suomen kaupunkien ja maan-
teiden kestävää kehitystä, Gilmore visioi.

Vielä mielenkiintoisemmaksi yrityksen 
latauspisteet tekee niiden sisältämä tek-
niikka. Samoja tehoelektroniikkaratkaisu-
ja ENERCON on käyttänyt myös tuulivoi-
maloissaan.

– Koska kyseessä on meille tuttu, vuosi-
kymmenien kokemuksella laadittu ratkai-
su, voimme aloittaa älykkäiden latauspis-
teiden tuotannon hyvin luottavaisin mielin, 
Salmela iloitsee.

Enemmän kuin komponentteja
Tuulivoima- ja sähköautoratkaisujen lisäksi 
ENERCON tarjoaa osaamistaan energian va-
rastoinnissa ja muissa älykkäissä ratkaisuissa.

– Kehitystyömme on osa ilmastonmuutok-
sen vastaista taistelua. Jokainen edistysaskel 
sekä uusi tuote nähdään meillä osana globaa-
lin megahaasteen ratkaisua, Salmea toteaa.

Tämä työ vaatii kokonaisvaltaista otetta 
ja visiota. Yksittäisten komponenttien tuot-
tamisen sijaan ENERCON painottaakin koko 
sähköverkon ymmärtämistä. 

– Kokonaisvaltaisella ymmärryksellä ja 
tietotaidolla uusiutuvien energioiden edut 
voidaan valjastaa asiakkaiden käyttöön mak-
simaalisella teholla, Gilmore kertoo. 

Tuulivoiman osuus yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kasvaa. 
Myös teollisuuden ja palveluiden tarve pitkiin, uusiutuvalla ener-
gialla tuotetun sähkön ostosopimuksiin lisääntyy. 
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori 

Uusilla tuotteilla  
ilmastonmuutoksen 
vastaiseen taistoon

ENERCONin myyntijohtaja Marko Salmela, myyntipäällikkö Roddy Gilmore sekä huolto-
päällikkö Ilkka Korppi tuovat ENERCONia tunnetuksi muustakin kuin tuulivoimaloista.

Kyrötekniikan perustaja Juha Eskola esittelee yrityksen konepajalla valmistettua turbu-
lenssitekniikkaa, jonka ansiosta polttokattiloiden hyötysuhde paranee merkittävästi.

“

Kyrötekniikan lämpökeskukset tarjoavat joustavan ratkaisun esi-
merkiksi kotieläintilojen, kasvihuoneiden ja elintarviketeollisuu-
den energiatarpeeseen. Polttoaineeksi kelpaavat niin hake, kier-
rätyspuumurske kuin viljan sivutuotteet. 
teksti kalle kirstilä  kuva suvi elo 

Energiaa voi löytyä 
omasta pihasta 

Jo 20 vuotta energia-alalla toiminut 
Kyrötekniikka Oy kuuluu uusiutuvan 
energian hyödyntämisen uranuurtajiin 
Suomessa. Oman maatilan tarpeista al-

kunsa saanut yritys on ollut toteuttamassa 
satoja hankkeita, jotka ovat vaihdelleet ko-
tieläintiloista sahoihin, paikallisiin lämpö-
keskuksiin ja teollisuuslaitoksiin.  

Vuosien varrella rakennettavien yksik-
köjen teho onkin kasvanut sadoista kilowa-
teista megawatteihin.  Yrityksen jalat ovat 
kuitenkin yhä tukevasti maassa, joten jous-
tavuus ja asiakkaan tarpeiden mukaan rää-
tälöinti ovat itsestäänsel-
vyyksiä.

Kyrötekniikka Oy:n 
perustaja Juha Eskolan 
mukaan energian sääs-
täminen on aina toimin-
nan lähtökohta. 

– Kiinteistömaailmas-
sa on yhä paljon tehtävis-
sä uusiutuvan energian 
hyödyntämisessä. Aina 
poistoilman vastaanot-
to ei kuitenkaan ole mah-
dollista. Esimerkiksi kun 
siinä on epäpuhtauksia, kuten vaikka rehu-
pölyä tai ammoniakkia.

Sivutuotteet hyötykäyttöön 
Kun tarvitaan väistämättä lisäenergiaa, on 
edullisinta hyödyntää oman tuotantopro-
sessin sivutuotteet – sahalla esimerkiksi 
puujäte tai myllyllä viljan kuori. Eskolan pe-
rustama yritys on edelläkävijä viljapölyn ja 
-kuoren hyötykäytössä.  Erikoisosaaminen 
on johtanut siihen, että yritys on nyt toteut-
tamassa historiansa merkittävintä vienti-
kauppaa Venäjälle. 

– Ympäristötietoisuus nostaa päätään 
myös Venäjällä. Siellä on vuoria viljan kuor-
ta, jotka on ennen laitettu pitkin metsiä. Nyt 
on herätty siihen, että niitä voisi hyötykäyt-
tää tehokkaasti, Eskola kertoo. 

Eskolan mukaan ympyrä on täydelli-
sin silloin, kun yrityksellä on käyttökel-
poinen sivutuote omalla tontillaan. Tämä 
pätee esimerkiksi rehutehtaan viljankuo-
rijätteeseen.

– Kun polttoaine tulee omasta tuotannos-
ta, säästyy kustannuksia jo siinä, kun sitä ei 
tarvitse viedä pois eikä tuoda polttoainet-
ta. Silloin investoinnin takaisinmaksuaika 
on lyhyt, Eskola selvittää. 

Automaattinuohous tuo säästöä
Kyrötekniikka otti kuusi vuotta sitten käyt-

töönsä höyrykattilatek-
niikan. Höyryä on tehok-
kainta hyödyntää lämmi-
tyksen sijaan teollisuu-
den prosesseissa, kuten 
esimerkiksi kypsennyk-
sessä tai pastoroinnissa.  
Tähän mennessä yritys 
onkin toimittanut kol-
me laitosta mylly- ja re-
huteollisuuteen. 

Muista suomalaisista 
lämmityskattiloista Ky-
rötekniikka erottautuu 

kattilajärjestelmän hyödyntämällä turbu-
lenssitekniikalla ja automaattinuohouk-
sella.

– Olemme tehneet paljon tutkimusta saa-
daksemme aikaan energian paremman tart-
tuvuuden veteen. Laitamme savukaasun 
pyörimään tuubiputkissa tietyllä tavalla, 
millä on dramaattinen merkitys energian 
talteenoton hyötysuhteessa.

Toinen turbulenssitekniikan hyöty on 
sillä aikaansaatu automaattinuohous. Se 
säästää vaivaa ja lopulta myös selvää rahaa.

– Vuositasolla kyse on hyvinkin mer-
kittävistä summista. Esimerkiksi kahden 
megawatin polttoteholla  nuohousseisaus 
maksaa noin 200 euroa tunnissa jos käyte-
tään öljyä. Se on kuin heittelisi rahaa suo-
raan takkaan, Eskola toteaa. 

Kustannuksia  
säästyy, kun ei  
tarvitse tuoda  
eikä viedä pois 
polttoainetta.  
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K un Karoliina Joensuu 
aloitti työskentelyn 
tuulivoiman parissa 
kymmenen vuotta sit-

ten, tuulivoiman osuus sähkön-
tuotannosta oli marginaalinen, al-
le prosentin luokkaa. Mutta vuosi-
kymmenessä tuulivoimalaitosten 
määrä on kivunnut noin sadasta 
yli 700:aan ja tuotannon määrä on 
moninkertaistunut. 

– Opiskeluaikana mietin, että oli-
sipa hienoa, jos saisi joskus tehdä 
töitä tuulivoiman parissa. On ol-
lut mahtavaa olla mukana ja näh-
dä, miten tuulivoima on viimeisen 
vuosikymmenen aikana kehittynyt  
huimasti ja tullut markkinaehtoi-

Energia-alan   
vahva asiantuntija 

seksi vaihtoehdoksi muille energia-
muodoille, Joensuu kertoo.

Katse kohti tulevaisuutta 
Finnish Consulting Group, eli FCG, 
on kotimainen konsulttialan yritys, 
joka tarjoaa monialaisia asiantunti-
japalveluita sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Nyt ja tulevaisuu-
dessa yritykselle on tärkeää huomi-
oida kestävän kehityksen edistämi-
selle asetetut tavoittet. 

Tuulivoima ei toki ole ainoa asia, 
jonka parissa Joensuu uuden tehtä-
vänsä puitteissa työskentelee. Hän 
vetää FCG:ssä 80 hengen asiantun-
tijaorganisaatiota, jossa työskente-
lee ympäristö- ja energia-alan sekä 
vesihuollon osaajia. Tuulivoimas-
ta on kuitenkin luontevaa aloit-
taa, sillä Joensuulla on alalta eri-
tyisen vahvaa osaamista. Tuuli-
voima on kulkenut mukana koko 
työuran ajan.

– Tuulivoiman roolin kasvun on 
mahdollistanut teknologian kehi-
tys. Tehokkuus on lisääntynyt, na-
pakorkeuden ja roottorin kasvun 
myötä. Näen, että vuonna 2030 tuu-
livoiman osuus sähköntuotannosta 
voisi olla jo 30 prosentin luokkaa.

Joensuu sanoo nostavansa hat-
tua poliittisille päättäjille, joiden 
on tehtävä ratkaisuja ottaen huo-

mioon teknologian nopea kehitys 
energia-alalla. Päätöksiä on tehtävä 
nykyisen tiedon perusteella, mut-
ta pitkälle tulevaisuuteen katsoen. 

Kiertotalouden etujoukoissa
Joensuu siirtyi FCG:lle pohjoismai-
sesta konsulttitoimisto ÅF:stä, mis-
sä hän työskenteli energia-alan ja 
kiertotalouden kysymysten paris-
sa. Takana on myös työkokemusta 
uusiutuvan energian parista Pöy-
ryltä. Lisäksi Joensuu on toiminut 
vuosia Tuulivoimayhdistyksen hal-

lituksessa. 
– Biologian opinnot yhdistetty-

nä diplomi-insinöörin tutkintoon 
on ollut uran kannalta hyödyllinen 
yhdistelmä, Joensuu kuvaa. 

Energia-alalla monialaista osaa-
mista arvostetaan. Joensuu kiin-
nostui kiertotaloudesta jo opiske-
luaikana, jolloin aihe ei ollut vielä 
samalla tavalla pinnalla kuin nyt. 
Norjan Trondheimista löytyi mah-
dollisuus opiskella kiertotaloutta, 
jota tuolloin kutsuttiin teolliseksi 
ekologiaksi, joten Joensuu suuntasi 

sinne. Opintotausta sopii niin hyvin 
nykyiseen tehtävään FCG:ssä, että 
on suorastaan pakko kysyä, voiko 
tämä olla sattumaa?

– Opintoja ovat suunnanneet 
vahvasti omat kiinnostuksen koh-
teet, ja sen kautta työurakin on 
muotoutunut. Ympäristö- ja ener-
gia-alalla tarvitaan monialais-
ta osaamista ja rajat ylittävää yh-
teistyötä eri toimialojen kesken. 
Keskustelemalla aion myös johtaa 
asiantuntijoita tehtävässäni FCG:s-
sä, Joensuu kuvaa. 

FCG:n palvelualuejohtajaksi nimetty Karoliina Joensuu lähtee innolla toimimaan uudessa pestissään. 

Energia- ja ympäristöalan 
asiantuntija Karoliina  
Joensuu nimitettiin FCG 
Oy:n palvelualuejohtajaksi  
keväällä. Joensuu lähtee 
johtamaan asiantuntija- 
organisaatiota keskuste- 
levalla otteella. 
teksti anna gustafsson  
kuva juha arvid helminen 

Rakennusten energian-
kulutus on keskeisessä 
roolissa ilmastonmuu-
toksen hillitsemisessä. 
Nuuka Solutions auttaa 
saavuttamaan asetetut 
energiatehokkuustavoit-
teet sekä pienentämään 
hiilijalanjälkeä.  

teksti marja hakola 
kuva aleksi palmqvist

P ariisin ilmastosopimuk-
sen ilmasto- ja päästöta-
voitteet heijastuvat kau-
punkien toimenpideoh-

jelmiin. Esimerkiksi Helsingin ta-
voitteena on olla hiilineutraali vuo-
teen 2035 mennessä. 

Ohjelmiin sisältyy vaatimuksia 
rakennuskannan energiatehok-
kuudesta. Rakennusten lämmittä-
miseen, jäähdyttämisen ja valaise-
miseen kuluu valtavasti energiaa. 
Rakennuskanta muodostaakin lä-
hes kolmanneksen vuosittaisista 
hiilidioksidipäästöistä maailmassa. 

– Jotta ilmasto- ja päästötavoit-
teet saavutettaisiin, tarvitaan älyk-
käitä ratkaisuja, joiden avulla paran-

netaan rakennusten energiatehok-
kuutta ja vähennetään niiden aiheut- 
tamia CO2-päästöjä, toteaa Nuuka 
Solutions Oy:n liiketoiminnan ke-
hitysjohtaja Olli Parkkonen.

Nuukan tarjoama älykäs ratkaisu 
on Smart Building -ohjelmistopal-
velu, jonka avulla varmistetaan, et-
tä kiinteistö toimii halutulla tavalla. 

– Järjestelmä on kuin älyranneke, 
joka kerää ajantasaista tietoa kiin-
teistön tilasta. Tieto kerätään ole-
massa olevista tietolähteistä erilais-
ten antureiden, sensoreiden ja ta-
loautomatiikan avulla.

Dataa saadaan muun muassa ve-
denkulutuksesta, energiankäytöstä 
sekä sisäilmaolosuhteista. Kaikki eri 
lähteistä saadut tiedot tuodaan sen 
jälkeen yhden alustan alle. Ohjel-
miston analytiikan ansiosta raken-
nuksen talotekniset laitteet voi sää-
tää toimimaan energiaa ja kustan-
nuksia säästävällä tavalla.

Helsinki valitsi Nuukan
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toi-
menpideohjelmassaan Helsinki on 
sitoutunut kunnianhimoisiin pääs-
tövähennystavoitteisiin. Helsingissä 
kasvihuonekaasupäästöjen merkit-
tävimpiä lähteitä ovat rakennusten 
lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. 

– Olemme innolla mukana teke-
mässä Helsingistä älykkäämpää ja 

kestävämpää kaupunkia.
Nuukan kaupungille toimittama 

järjestelmä sisältää tuntitasoisen 
energiankulutus- ja olosuhdeseu-
rannan sekä työkaluja energiarapor-
tointiin ja taloteknisten prosessien 
toiminnan varmistukseen. Lisäksi 
järjestelmä mahdollistaa 2-suuntai-
sen yhteyden rakennuksiin, jolloin 
rakennuksia voidaan myös ohjata 
Nuukan teknologian avulla. Tämä 
mahdollistaa kulutusjouston käy-
tön kiinteistöissä, jolloin rakennuk-
sien sähköä kuluttavia prosesseja 
voidaan ohjata esimerkiksi sähkön 
markkinahinnan mukaan.

Järjestelmän piiriin kuuluu yli  
1000 julkista rakennusta Helsingis-
sä, kuten keskustakirjasto Oodi sekä 
kouluja, päiväkoteja ja sairaaloita.

– Nuukan ansiosta kaupunkilai-
set voivat nauttia rakennuksista, 
jotka ovat energiatehokkaita, ym-
päristöä säästäviä ja viihtyisiä.

Parkkonen on innoissaan myös 
kokeilusta, joka on käynnissä muu-
tamissa helsinkiläisissä kouluissa. 
Siinä oppilailta ja opettajilta kerä-
tään tablettien avulla subjektiivista 
tietoa siitä, miten kukin kokee kou-
lun sisäilmaolosuhteet ja lämpötilat.

– Kun dataan yhdistetään sen-
soreista saatua objektiivista tietoa, 
saamme kehitettyä järjestelmän 
analytiikkaa aivan uudelle tasolle.

Rakennuksen hiilijalanjälki 
kuriin analytiikan avulla 

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Parkkonen kertoo Smart Building 
-palvelun olevan tällä hetkellä käytössä yli 2500 rakennuksessa. 
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Nykyaikainen öljykattila käyttää energiaa tehokkaasti: se tuottaa lämpöä lähes sadan 
prosentin hyötysuhteella. Tämä merkitsee huomattavasti pienempiä päästöjä.

“

Merkittävä osa suomalaisista asuu edelleen öljyllä lämpenevissä 
kodeissa. Harhaluulojen vastaisesti järkevästi huollettu öljyläm-
mitys säästää rahassa ja päästöissä. Kiitos öljykattiloiden.
teksti joonas ranta  kuva lämmitysenergia yhdistys 

Öljylämmitteinen 
koti tuo säästöjä 
ja varmuutta

E nergiasta puhuessa öljyn käyttö 
kohtaa edelleen virheellisiä usko-
muksia. Vaikka kotien öljylämmi-
tys perustuu fossiilisille polttoai-

neille, ei kyseinen lämmitystapa ole erityi-
sen haitallinen ympäristölle.

– Suomessa on lähes 200 000 öljylämmit-
teistä taloutta, joiden lämmityksen moder-
ni päivittäminen tarjoaa tehokkaimman rat-
kaisun. Öljystä luopuminen kerralla ei ole 
edes mahdollinen skenaario, toteaa Läm-
mitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjoh-
taja Arto Hannula.

Öljylämmityksen käyttö ei silti tarkoita 
menneeseen maailmaan juuttumista. Muu-
toksen tuulet puhaltavat nimittäin myös täl-
lä saralla. Uudet öljykattilat, erilaisia ener-
giamuotoja yhdistävät hybridimallit sekä 
kotien laitteiston säännöllinen huolto tar-
joavat kotitalouksille ennennäkemättömän 
energiatehokkuuden asteen.

Puhtaampaa öljyn polttoa
Suomessa käytettävä fossiilinen lämmitys-
öljy on käytännössä täysin rikitöntä. Kau-
hukuvat vaikkapa ympäristölle haitallisista 
happosateista ovat onneksi menneisyyttä.

Uusiin öljylämmitysjärjestelmiin voidaan 
nykyään yhdistää myös muita energiamuo-
toja. Niin sanotussa hybridimallissa öljyläm-
mitystä tarvitaan ainoastaan kysynnän piik-
keihin vastaamaan erityisesti kovien pak-
kasten aikaan tai käyttöveden tuottamiseen.

– Öljyn ja uusiutuvat energiamuodot yh-
teen tuovien järjestelmien tarjoamat sääs-
töt ovat poikkeuksellisen suuret. Niillä voi-
daan päästä jopa 50 prosentin säästöön öl-
jynkulutuksessa.

Säästöjen lisäksi öljylämmityksellä on so-
siaalipoliittinen ulottuvuus. Vaikkapa kasvu-
keskusten sivussa elävä, vähävarainen eläke-
läinen asuu talossa, jonka lämmityksen öljy 

K un yksilö pohtii omien valinto-
jensa ympäristövaikutuksia, riit-
tää kun katsoo ikkunasta ulos. 
Tai tarkemmin sanottuna juuri 

sitä ikkunaa.
Ikkunoiden ja ovien rooli kotien lämmön- 

eristyksessä on Suomen kylmillä leveyspii-
reillä merkittävä. Modernit ratkaisut pitävät 
lämmön talvisin sisällä ja kesäisin ulkona. 
Kesähelteillä energiaa ei pidä turhaan käyt-
tää kodin viilentämiseen.

– Jos haluat konkreet-
tisesti vaikuttaa ympäris-
töön ja energiakulutuk-
seen, on kodin lämmön- 
eristys ykkösasia, painot-
taa Skaala IF:n toimitus-
johtaja Jari Punkari. 

Teollisuuden, matkai-
lun tai vaikka ruokavalion 
roolia ei pidä väheksyä. 
On silti tärkeä ymmär-
tää, miten helposti käsien 
ulottuvilla suomalaisko-
teja koskeva suurin yksittäinen ekoteko on.

Huomaamattomat energiasyöpöt
Suomalaisten kiinteistöjen lämmittämiseen 
käytettävä energiankulutus on noussut 10 
vuodessa 25 prosenttia ja 20 vuodessa 50 
prosenttia. Tämä kulutus on puolet suu-
rempi kuin liikenteen energiankäyttö, jo-
ka on jo kääntynytkin laskuun. Rakennus-
ten energiasyöpöt ovat etenkin ilmanvaih-
to ja ikkunat. 

Punkari painottaa, että päästöjä pitää vä-
hentää kauttaaltaan. Silti yksilötasolla hän 
suuntaisi katseensa tuttujen syntipukkien 
sijaan ihmisten omiin koteihin. Ja erityises-
ti niiden lämmöneristykseen. 

– Me suomalaisethan ollaan tällaisia tek-
nologiafriikkejä ja odotetaan innovaatioi-
ta, jotka mullistaisivat nykyisen tilan. Mitä 

tulee energiatehokkuuteen, on oikeanlais-
ten ikkunoiden merkitys kuitenkin sitä uut-
ta Teslaa suurempi.

Ikkunoissa on eroja
Punkari tunnustaa, etteivät kodin ikkunat 
ole yhtä seksikäs aihe kuin Tesla. Harjaan-
tumattomaan silmään ikkunat näyttävät sa-
moilta. Optisesta huomaamattomuudestaan 
huolimatta markkinoilla olevista ikkunarat-

kaisuista löytyy eroja sekä 
uusia innovaatioita.

Punkari puhuu ikku-
noista passiivisena hitech 
-tuotteena, joka ei vaadi 
huoltoa. Modernit pin-
noitelasit pitävät läm-
mön halutulla puolella 
ikkunaa. Vanhoissa ik-
kunoissa lasi on vailla li-
säominaisuuksia, mikä ei 
ole energiatehokkuuden 
suhteen optimaalista. 

Mistään pienestä nu-
meroiden viilaamisesta ei ikkunoiden vaih-
don kohdalla ole kyse.

– 80-luvulla asennetut ikkunat uusiin 
vaihtamalla voidaan niiden energiahukka 
tiputtaa jopa kymmenykseen entisestä. Tä-
mä taas tarjoaa energiankulutuksessa jopa 
20 prosentin säästöt, Punkari osoittaa.

Muita huomioitavia asioita ovat kotiin 
kuuluvan liikennemelun minimointi. Hel-
singissä huomioidaan entistä vahvemmin 
jopa laivaliikenteestä johtuva, matalataajui-
nen melu. Neljän lasin matalaenergiaikku-
na pysyy aina huurtumattomana, mikä se-
kin lisää asumismukavuutta.

– Ikkunoiden uusiminen on edullinen ja 
kestävää kehitystä painottava sijoitus, joka 
parantaa arkea ja alkaa maksamaan itseään 
heti takaisin. Niin rahassa, mukavuudessa 
kuin energiantuotannon päästöissäkin.

Vahva ikkunoiden ja ovien lämmöneristyskyky takaa asumismu-
kavuuden lisäksi ekologisen kodin. Kevyt ja edullinen remontti 
säästää sekä rahaa että ympäristöä heti asentamisesta lähtien.  
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori 

Energiatehokkaat 
ikkunat ovat arjen  
kestävää kehitystä  

Skaala IFN Oy:n toimitusjohtaja Jari Punkarin mukaan tärkein yksittäinen ilmastoteko al-
kaa suomalaiskodin seinästä.

Lämmöneristys 
on ykkösasia, jos 
haluaa vaikuttaa 
ympäristöön ja  
kulutukseen.   

talvisin mahdollistaa. Useiden kymmenien, 
jopa satojen tuhansien maalämpöremontti 
näissä kiinteistöissä ei ole mahdollista.

Monessa suomalaisessa kodissa olevan, 
usein 30–40 vuotta vanhan kattilan uusi-
minen on pieni investointi, joka tarjoaa val-
tavat säästöt lämmityskuluissa sekä pääs-
töissä. Siirtyminen maalämpöön voi mak-
saa yhdelle taloudelle arviolta 30 000 – 50 
000 euroa. Öljylämmityksessä maalämmön 
tarjoamiin säästöihin päästään muutaman 
tuhannen euron sijoituksella. Optimaalisen 
öljylämmityksen pääomatuotossa voidaan 
päästä yli 10 prosentin tuottoon.

Öljylämmityksen tulevaisuus
Öljykattiloiden kehitys on hyvä esimerkki 
edistyksestä myös öljylämmityksen saral-
la. Kondenssikattiloissa öljyn polttamisesta 
syntyvät savukaasut valjastetaan optimaali-
sesti.  Savukaasuissa oleva lämpö hyödyn-
netään lämmitykseen ja siitä tiivistyvä vesi 
ajetaan viemäriin. Älykkäät ratkaisut var-
mistavat lämpimän kodin vuoden ympäri. 

– Tulevaisuudessa tulemme näkemään 
enemmän uusiutuvia polttoöljyjä myös ko-
tien lämmityksessä. Vuonna 2021 voimaan 
tulevan sekoitevelvoitteen mukaan myytä-
vissä lämmityspolttoöljyissä tulee olla mu-
kana uusiutuvia ainesosia. 

Hannulan mukaan myös globaalien hiili-
dioksidipäästöjen vähentäminen on valta-
van tärkeä haaste. Suomalaisesta öljyläm-
mityksestä leikkaaminen on silti väärään 
asiaan keskittymistä.

– Meidän pitäisi käyttää olemassa olevat 
laitteistot loppuun ja keskittyä tukemaan 
kestävää vientiteollisuutta suurten päästö-
jen maihin. Kestävää kehitystä puolestaan 
ei ole tehokkaaksi ja puhtaaksi todettu koti-
maisen infrastruktuurin romutus, vaan sen 
kehittäminen entistäkin puhtaammaksi.



MAINOSLIITE ENERGIA

n  13

P ohjois-Pohjanmaalla si-
jaitsevalla Haapavedel-
lä tapahtuu. Tavoitteena 
on rakentaa vuoden 2021 

loppuun mennessä vanhan lauh-
devoimalan yhteyteen etanolia ja 
nesteytettyä biokaasua liikenne-
käyttöön tuottava Nordfuel-jalosta-
mo, jonka toiminnan sivutuotteina 
syntyy ligniiniä ja lietettä lannoite-
käyttöön.  

Nordfuel-projektia johtavan  
Timo Strengellin mukaan uusi ja-
lostamo pyritään suunnittelemaan 

Haapavedelle suunnitel-
laan biojalostamoa, jonka 
on määrä tuottaa jopa 65 
000 tonnia toisen suku-
polven bioetanolia vuosi- 
tasolla. Jalostamon on 
suunniteltu käynnistyvän 
vuonna 2021, ja se vastai-
si tiukentuviin energiata-
voitteisiin sekä kansalli-
sesti että EU-tasolla.  

teksti content housen toimitus 
kuvat kanteleen voima 

niin, ettei jätettä ja päästöjä syntyisi, 
vaan kaikki tuotanto voitaisiin hyö-
dyntää jatkojalosteina. Samalla ny-
kyistä voimalaitosta kehitetään mo-
derniksi CHP-voimalaksi, joka täyt-
tää uusimmat ympäristömääräykset 
ja parantaa myös laitoksen kannat-
tavuutta, kun sähköntuotannon rin-
nalle tulee höyryntuotantoa.

– Aluksi tarkoituksena on käyttää 
syntyvä ligniini voimalaitoksen tar-
peisiin, mutta uskomme, että myö-
hemmässä vaiheessa ligniinimark-
kina kehittyy ja sille saadaan luotua 
lisäarvoa, Strengell valottaa.

Konkreettisella tasolla Nord-
fuel-jalostamo tulee tuottamaan 
joustavasti sähköä ja 65 000 tonnia 
bioetanolia liikenteen käyttöön vuo-
sittain. Jalostamo tuottaisi vuosit-
tain myös 250 GWh biokaasua, mikä 
tekisi siitä Pohjoismaiden suurim-
man biokaasun tuotantoyksikön.

Työpaikkoja ja vetovoimaa
Raaka-aine jalostamon tarpeisiin 
löytyy läheltä.  Biojalostamo hyö-
dyntää kestävästi hoidetuista met-
sistä saatavia puupohjaisia raa-
ka-aineita,  kuten sahateollisuuden 
sivutuotteita ja metsähakkeita yh-
teensä noin 700 000 kuutiometriä 
vuodessa. Raaka-aine kuljetetaan 
laitokselle käyttötarpeen mukaan 

150 kilometrin säteeltä. 
– Olemme myös todenneet, et-

tä osa suunnitelluista metsäteolli-
suuden hankkeista saattaa jopa tu-
kea raaka-ainesaantiamme, Stren-
gell iloitsee. 

Sähköntuottaja Kanteleen Voima 
Oy:n käynnistämä, toteutettavasta 
laajuudesta riippuen noin 150-200 
miljoonan euron arvoinen hanke 
luo toteutuessaan paikallisesti jo-
pa 350 uutta työpaikkaa, mikä tuo 
alueelle taloudellisen arvon lisäk-

Pöyryn laskelmien mukaan biopolttoaineiden tarve EU:ssa on vuonna 
2030 yli 30 miljoonaa tonnia.  

si myös vetovoimaa.   
– Epäsuoria vaikutuksia on vielä 

huomattavasti enemmänkin, sillä 
tyypillisesti tämänkaltaisten hank-
keiden käynnistyessä alueelle alkaa 
nousta monenlaisia oheispalveluja. 

Kanteleen voima aloitti kunnian-
himoisen hankkeen suunnittelun 
vuonna 2016, ja etenemisvauhti on 
sen jälkeen ollut hurja.  

– Tällä hetkellä odotamme ympä-
ristöluvan astumista voimaan, min-
kä saatuamme pääsemme käynnis-

tämään laitossuunnittelun. Näky-
mät ovat tällä hetkellä positiiviset.

Ympäristötavoitteet edellä
NordFuel on liikkeellä ajankohtai-
sin aikein. Uusiutuvilla energianläh-
teillä on yhä tärkeämpi rooli EU:n 
energiatavoitteiden saavuttamises-
sa. Suomessa tavoitteeksi on asetet-
tu kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentäminen 80–95 prosenttia vuo-
den 1990 päästöihin verrattuna vuo-
teen 2050 mennessä. Tarkoituksena 
on lisätä uusiutuvan energian käyt-
töä kestävästi niin, että sen osuus 
2020-luvulla nousee yli 50 prosent-
tiin ja liikenteen uusiutuvien polt-
toaineiden osuus nostetaan 40 pro-
senttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Kun nestemäisen biopolttoai-
neen kysyntä jatkuvasti kasvaa, 
uusi biojalostamo pystyy osaltaan 
edistämään Suomea tiukkoihin ym-
päristötavoitteisiin pääsemisessä. 

– Tavoitteenamme on, että kun 
autokanta aikanaan sähköistyy, 
voimme tuottaa biopolttoaineita esi-
merkiksi lentoliikenteen tarpeisiin.

Suorien hyötyjen lisäksi hank-
keella olisi myös esimerkkiarvoa. 

– Suomi pyrkii olemaan kehityk-
sen edelläkävijämaa, ja Pohjoismai-
den suurin laitos on meille myös 
kansainvälinen kilpailuvaltti. 

Haapaveden laudevoimalan yhteyteen suunnitellaan parhaillaan modernia Nordfuel-biojalostamoa, jonka toiminta tulee olemaan ainutlaatuista myös kansainvälisellä tasolla.  

Biojalostamo etenee vauhdilla 
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HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketolan mukaan jo pelkästään energianku-
lutuksen analysoinnista on välitöntä hyötyä omistajille tai vuokraisille. 

R akennuttajatoimisto HTJ 
juhli vuoden alussa kah-
den vuosikymmenen 
ikää. Yritys on kasvanut 

voimakkaasti erityisesti viime vuo-
sina, ja työntekijöitäkin on jo reilu 
140. Työntekijäkaartista löytyy mo-
nenlaisia rakennusalan asiantunti-
ja-ammattilaisia esimerkiksi talo-
tekniikan, sähkötöiden ja LVI-rat-
kaisujen osalta. Energiatehokkuus-
osaamiselle on kasvava kysyntä, jo-
ten HTJ:nkin riveistä löytyy useam-
pi nimenomaan energia-asioihin 
keskittynyt asiantuntija. 

– Suomessa rakennusmääräykset 
edellyttävät jo korkeaa energiate-

Rakennusalan konsultti 
päätöksenteon tukena  

hokkuutta uudiskohteissa. Tämän 
lisäksi moni rakennuttaja toivoo 
vieläkin kunnianhimoisempaa otet-
ta, varautuakseen osin tuleviin vaa-
timuksiin tai tavoitellessaan alhai-
sempia energiakuluja. Meidän roo-
limme on ratkaista, miten tavoittei-
siin päästään ja seurata niiden to-
teutumista, kuvailee HTJ:n toimi-
tusjohtaja Janne Ketola. 

HTJ toimii asiantuntijakonsult-
tina monenlaisissa rakennushank-
keissa. Konsulttitoimeksiannot voi-
vat vaihdella muutaman tunnin 
neuvonannosta isoihin projektei-
hin, kuten esimerkiksi Helsinki-Van-
taan lentokentän uuden terminaa-
lin työmaahan tai Helsingin keskus-
kirjasto Oodin työmaavalvontaan.  

Toimeksianto voi kattaa laajim-
millaan rakennusten koko elinkaa-
ren aina hankevalmistelusta käyt-
töönottoon. Rakennuksen käytön 
aikana HTJ:n asiantuntijat voivat 
varmistaa, että asetetut tavoitteet 
saavutetaan ja tekniikkaa käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti. 

– Kiinteistöt alkavat olla jo to-
della kehittyneitä prosessilaitok-
sia, joissa on paljon automaatiota.

Vaatimukset tiukentuvat 
Ilmastotavoitteet niin EU:ssa kuin 
meillä Suomessakin asettavat ra-
kennusalalle tiukentuvia ympäris-

tö- ja energiavaatimuksia. Lainsää-
däntö ulottuu paitsi uudisrakenta-
miseen myös jo olemassa oleviin ra-
kennuksiin, joiden energiatehok-
kuutta halutaan parantaa esimer-
kiksi peruskorjausten yhteydessä. 
HTJ konsultoi myös monien suojel-
tujen kohteiden korjaushankkeita.

– Ne ovat mielenkiintoisia ta- 
pauksia, jos esimerkiksi tilaa uusille 
ilmanvaihtokoneille ei ole, ikkunoi-
ta tai julkisivua ei saa muuttaa ja silti 
energiatehokkuutta pitää parantaa. 
Aina olemme keksineet ratkaisun.

Investoinneilla säästöjä
Ketola kuvaa rakennusalaa hyvin 
ympäristötietoiseksi mutta realis-
tiseksi. Energiaratkaisujen päätök-
senteon tueksi kaivataan tarkkaa 
tietoa siitä, kuinka paljon investoin-
nit säästävät energiaa ja mitä niiden 
toteuttaminen maksaa. Ketola ottaa 
esimerkiksi aurinkopaneelit, joiden 
määrä erityisesti uudiskohteissa on 
kasvanut huimasti, suurelta osin in-
vestoinnin takaisinmaksuajan puo-
littumisen myötä. Myös tekniikka 
lämmön talteenottamiseksi pois-
toilmasta kehittyy koko ajan ja kiin-
nostaa rakennuttajia. 

– Rakennusten käyttö- ja yllä-
pitokustannuksista iso osa menee 
energiaan, joten asialla on sijoitta-
jille merkitystä.  

Tiukentuvat energiatehok-
kuusvaatimukset ja van-
hojen rakennusten ener-
giatehokkuuden paranta-
minen ovat kysymyksiä, 
joita rakennuttajat ratko-
vat yhä useammin, kun 
energia- ja ympäristöasiat 
korostuvat rakennusalalla. 
 
teksti anna gustafsson   
kuva aleksi palmqvist

S OP-Metal Oy:n toimitus-
johtaja Sami Kuntola on 
innoissaan. Yrityksen ty-
täryhtiön, metallien leik-

kaukseen erikoistuneen UltraCut 
Oy:n miljoonaluokan investoinnin 
asennustyöt on saatu päätökseen ja 
koneen pilottikäyttö on alkamassa. 
Kuntolan mukaan uusi Eagle 12kW 
+ 6G -kuitulaserjärjestelmä on Poh-
joismaissa omaa luokkaansa. Kun 
uusi kone saadaan keskikesällä te-
hokäyttöön, lisääntyy SOP-Metal 
-konsernin tuotantokapasiteetti 
merkittävästi.

– Uusi kuitulaserimme tuo lisää 
leikkausmahdollisuuksia ja tehok-
kuutta vesi- ja abrasiivileikkauk-

Kuitulaserilla tehoa 
leikkaamiseen 

sen rinnalle. Se myös nopeuttaa 
tuotannon läpimenoaikoja ja au-
tomatisoi työprosessiamme. La-
serilla voidaan leikata esimerkik-
si 60-millistä ruostumatonta teräs-
tä, 50-millistä alumiinia, 30-millis-
tä messinkiä tai 25-millistä kuparia. 
Leikattavan kappaleen enimmäis-
koko voi olla 1500 x 3000 millimet-
riä, Kuntola luettelee.

Laatua ja joustavuutta 
Kuntolan mukaan uuden kuitulase-
rin myötä SOP-Metal pystyy palve-
lemaan entistä paremmin erityises-
ti sähkö- ja energiateollisuussekto-
rin asiakkaita. Kuitulaser onkin he-
rättänyt laajaa kiinnostusta ja en-
simmäiset tilaukset on jo merkitty 
tilauskirjaan. 

Lisää on lähitulevaisuudessa lu-
vassa. Kuntola uskoo vahvasti, et-
tä laser tulee siivittämään muka-
vasti sekä SOP-Metalin että Ultra-
Cutin kasvua.

– Meidän vahvuuksiamme ovat 
aina olleet tuotteiden laatu, jous-
tavuus, toimiva kokonaispalvelu 
sekä nopeat toimitusajat. Uusi ko-
ne monipuolistaa merkittävästi lai-
tekantaamme ja parantaa kilpailu-
kykyämme entisestään. Pystymme 
jatkossa valitsemaan asiakkaidem-
me tarpeisiin sopivimman ja kus-

tannustehokkaimman valmistus-
menetelmän, Kuntola iloitsee.

Teollisuuden tarpeisiin
SOP-Metalin keskeisintä osaamis- 
aluetta ovat korkeaa materiaali-
osaamista vaativien sähkö- ja ener-
giateollisuuden käyttämien osien 
ja komponenttien suunnittelu se-
kä valmistus. 

Näistä Kuntola mainitsee erityi-
sesti kuparista ja alumiinista val-
mistetut virtakiskot sekä sähköiset 
eristysmateriaalit. Yritys valmistaa 

Toimitusjohtaja Sami Kuntola iloitsee yrityksen tuotantokapasiteetin kasvusta uuden kuitulaserin myötä.  

Alihankintapalveluja, osia 
ja komponentteja tarjoava 
vaasalainen SOP-Metal 
hankki lisävoimaa tuotan-
toonsa. Uudella kuitula-
serilla katkeaa 25 milli-
metrin vahvuinen kupari 
ja 50-millinen alumiini.
teksti tuomas i. lehtonen  
kuva jukka vähälummukka

myös terästeollisuuden tuotteita, 
kuten muuntajasäiliöitä, sekä tar-
joaa muun muassa kuparin hitsaus-
palveluja. 

– Esimerkiksi joustavien virta-
kiskojen valmistukseen meillä on 
oma patentoitu menetelmä. Val-
mistamamme kiskot ovat omiaan 
sellaisiin olosuhteisiin, joissa tärinä 
on voimakasta ja asennustöiden te-
keminen erityisen haastavaa, Kun-
tola selventää. 

SOP-Metal -konserniin kuuluu 
UltraCut Oy:n lisäksi Virossa toi-

miva SOP-Metal Eesti ja turkulai-
nen V-S Mikromekaniikka. Koko 
konsernin henkilöstövahvuus on 
noin 50 työntekijää ja liikevaihto 
noin 11 miljoonaa euroa. Vuonna 
1993 perustetun SOP-Metal Oy:n 
asiakkaita ovat esimerkiksi Dan-
foss, VEO ja ABB. 

Suomi on tällä hetkellä SOP-Me-
talin vahvin markkina-alue, mutta 
yrityksellä on asiakkaita myös Bal-
tian maissa sekä Puolassa. Vientiä 
ollaan parhaillaan laajentamassa 
myös Ruotsiin. 
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Akustinen 
kamera 
n Kamera havaitsee viasta 
tai vuodosta aiheutuvan 
äänen, joka voi olla ihmis-
korvalle täysin äänetön.

n  Metodi mahdollistaa esi- 
merkiksi vaarallisten kaasu- 
vuotojen tai sähkövikojen 
havainnoinnin tehtailla.

n  Kameroiden keräämä 
data tallentuu pilveen 
analysoitavaksi ja integroi- 
tavaksi muihin järjestelmiin.  

WWW.NLACOUSTICS.COM

Mitä tapahtuu, kun yh-
teisen ystävän tupa-
reissa kohtaavat säh-
kötekniikan diplo-

mi-insinööri sekä akustiikan toh-
toriopiskelija? Syntyy uraauurta-
va innovaatio ja bisnesidea, joka 
kansainvälistyy vauhdilla. Noise-
less Acoustics on Jonas Nybergin 
ja Kai Sakselan perustama, akusti-
sia kameroita kehittävä ja valmista-
va yritys, joka sai alkunsa yhteisen 
ystävän välityksellä. 

– Aloimme heitellä ideoita ja 
huomasimme varsin nopeasti, et-
tä yhteisen kiinnostuksen kohteen 
lisäksi osaamisemme ja luonteetkin 
täydensivät hyvin toisiaan, kuvai-

Ilmavuodot ja laiteviat 
aiheuttavat tehtaissa ja 
tuotantolaitoksissa mer-
kittävää energiahukkaa. 
Vuotojen ja muiden poik-
keuksien havaitsemiseen 
on kehitetty uusi ratkaisu, 
akustinen kamera.   

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori 

lee toimitusjohtajan rooliin pääty-
nyt Saksela. 

Saksela oli pohtinut akustisen 
kameran kehittämistä jo pidem-
män aikaa, lähinnä akateemises-
ta lähtökohdasta. Nyberg toi mu-
kanaan osaamista koodaamisesta 
ja tuotteistamisesta. Alkuun akus-
tiselle kameralle mietittiin markki-
noita rakennusalalta.  

– Olimme molemmat erittäin in-
nostuneita, ja tavoitteena oli vain 
tehdä yhdessä todella siisti tuo-
te. Vasta myöhemmin rupesimme 
miettimään, mitä kaikkea sillä voisi 
tehdä, teknologiajohtajana toimiva 
Nyberg naurahtaa. 

Yritys on kasvanut ja myös kan-
sainvälistynyt nopeasti. Vain nel-
jässä vuodessa akustinen kame-
ra on löytänyt isoja asiakkaita niin 
Suomesta kuin muualta Euroopas-
takin, ja uusi innovaatio on kerän-
nyt palkintoja maailmalla. 

Oleellisen äänen havaitsija
Tällä hetkellä Noiseless Acoustic-
sin kymmenhenkinen toimisto 
pitää majaansa vaatimattomassa 
toimistotalossa junaradan varrel-
la Helsingin Kannelmäessä. Maail-
manluokan huipputeknologiaa ke-
hitetään tässä toimistossa rennosti 
Reinot jalassa. 

Saksela havainnollistaa akusti-
sen kameran käyttöä tositoimis-
sa. Yrityksen toimiston nurkassa 
on paineilmasäiliö, jonka venttii-
liä avaamalla saadaan aikaan pie-
nenpieni ilmavuoto. Vuodosta kuu-
luva ääni on hiljaisessa toimistos-
sakin niin pieni, että sen kuulemi-
nen ihmiskorvalla edes muutaman 
metrin päästä ei onnistu. Akustinen 
kamera sen sijaan erottaa vuodon 
helposti. Kun vuotokohta tarken-
tuu kameraan, sen takaosan näy-
tössä vuoto näkyy punaisena pis-
teenä, jonka väritys muuttuu vuo-
don koon mukaan. 

Akustisesta kamerasta on pyrit-
ty tekemään mahdollisimman käyt-
täjäystävällinen ja helppokäyttöi-
nen. Ideoita on haettu maailmal-
ta ja mallia muotoiluun otettu esi-

merkiksi lämpökameran yksinker-
taisuudesta. Kamera on kädessä ke-
vyt. Entä sitten tyypillinen tehdas-
ympäristö, jossa on paljon melua, 
eikö kamera näytä kaikki mahdol-
liset äänilähteet?

– Kamera kykenee erottamaan 
metelin keskelläkin oleelliset ää-
net, kuten nimenomaan vuodot ja 
viat, Saksela sanoo. 

Hukkaenergiaa torjumassa
Ilmavuodot tehtaissa voivat olla 
merkittävä energiahukka, joten nii-
den havaitseminen ajoissa tuo mer-
kittävää säästöä kustannuksissa. 
Paineilmavuotoja on aiemmin py-
ritty paikantamaan erilaisilla ihmis-
korvan jatkeena toimivilla mikrofo-
neilla. Noiseless Acousticsin kame-
rassa algoritmi arvioi vuodon koon 
mukaan hävikkienergian määrän ja 
sitä kautta auttaa kääntämään vuo-
don menetetyiksi euroiksi. Hävik-
kienergian torjunnan lisäksi kame-
raa voi käyttää myös  mahdollisten 
vikojen löytämiseen. 

– Laitteessa oleva vika aiheuttaa 
usein tavallisesta poikkeavaa ääntä. 
Kameran avulla ääni ja tätä kautta 
mahdollinen vika voidaan paikan-
taa hyvissä ajoin, kuvaa Nyberg. 

Noiseless Acoustics on saanut 
kasvuun ja tuotekehitykseen rahoi-

tusta yrityksille kansainvälistymis- 
ja rahoituspalveluita tarjoavalta Bu-
siness Finlandilta, joka on auttanut 
yritystä myös kansainvälistymään. 
Parhaillaan käynnissä on lisätyövoi-
man palkkaaminen jatkuvasti kas-
vavaan yritykseen. 

Noiseless Acoustics Oy:n perustajat Kai Saksela sekä Jonas Nyberg iloitsevat yrityksen nopeasta kasvusta myös kansainvälisillä markkinoilla.  

Näkymättömän äänen kuvaajat

“
Kamera erottaa  
metelin keskeltä  
oleelliset äänet,  
kuten vuodot 
tai viat. 
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Uudet lämpöpumput 
ovat sekä tehokkaampia, 
tyylikkäämpiä että edul-
lisempia kuin koskaan 
aiemmin. Kun mukaan 
lisätään auringon voima, 
saavutetaan kulutuksessa 
jo huomattavia säästöjä.  

teksti joonas ranta  
kuva juha arvid helminen

U udet energiantuotan-
non innovaatiot mah-
dollistavat entistä oma-
varaisemman asumisen 

ja liiketoiminnan. Tehokkaat ja tyy-
likkäät lämpöpumput sekä aurin-
koenergian valjastavat paneelit ovat 
tehneet aidosti kestävästä tuotan-
nosta realismia harrastuksen sijaan.

Lämpöpumppuja, aurinkovoi-
maloita ja ilmanvaihtolaitteita maa-
hantuovan Scanoffice Oy:n kehitys-
johtaja Atte Kallio on alan edistys-
askeliin syystäkin tyytyväinen.

Scanoffice Oy:n kehitysjohtaja Atte Kallion on vaikea keksiä vasta-argumentteja lämpöpumppuihin sijoittamiselle. Päästöt vähenevät ja rahaa säästyy.

– Nyt tarjolla on aivan oikea mah-
dollisuus vähentää asumisen pääs-
töjä huomattavasti. Sijoitus on kan-
nattava ja teknisesti yksinkertainen.

Kenties suurin etu kuluttajalle on 
viime vuosina tapahtunut hintojen 
romahtaminen.

– Kotitalouksien ja liiketilojen li-
säksi kyseessä on tietysti koko pla-
neetan etu, Kallio toteaa. 

Scanoffice on Pohjoismaiden 
suurin toimija alallaan, minkä tueksi 
Kallio esittelee joitain avainlukuja. 
Yli 1000 jälleenmyyjän kautta toimi-
van yrityksen tuomat ratkaisut sääs-
tävät vuodessa energiaa yli 400 000 
kerrostalokaksion vuosikulutuksen 
verran. Eikä loppua kasvulle näy.

– Ihmiset haluavat nykyään 
tuottaa paikallista, puhdasta ja ko-
timaista energiaa omaan tai yri-
tyksensä käyttöön. Kysyntä tulee 
markkinoilta orgaanisesti, kun edut 
ovat päivänselvät.

Suomi on aurinkoinen maa
Lämpöpumppujen ja aurinkoener-
gian kohdalla kyseessä ei ole pelkkä 
ekoteko. Investoinnissa voidaan pu-
hua täysin vakavasti 5–15 prosentin 

pääomatuotosta. Scanofficen luot-
to tarjoamiensa tuotteiden elinkaa-
reen on vahva. Tästä kertoo jopa 30 
vuoden tehdastakuu.

Vaikka auringonsäteet liittyvät 
seuraan myös Scanofficen toimis-
tolla jutellessa, on esitettävä se ky-
symys, johon aurinkoenergian pa-
rissa toimivat säännöllisesti tör-
määvät. Miten aurinkoenergia voi 
toimia, kun Suomessa ei paista au-
rinko?

– Tuo ei pidä paikkaansa. Suo-
men kesät ovat todella pitkiä ja va-
loisia. Itse asiassa Suomen aurin-
koenergian tuotanto on vuosita-
solla samaa selvästi isomman Sak-
san kanssa, Kallio vakuuttaa. 

Eikä aurinkoenergia vaadi myös-
kään jatkuvaa, pilvetöntä porotus-
ta. Nykyinen paneeliteknologia hyö-
dyntää myös hajavalon tehokkaasti.

Kestävä tutkapari 
Kotitalouden tai yrityksen lämpö-
pumput sekä aurinkoenergia toimi-
vat tietysti myös erillään. Optimaa-
lisen pieni energiankulutus kuiten-
kin saavutetaan, kun lämpöpumpun 
kaveriksi hankitaan auringon uusiu-
tuvan energian valjastava voimala.

Kun vaikkapa kotitalous inves-
toi lämpöpumppuun sekä aurinko-
voimalaan, ei 80 prosentin energia-
säästö ole mahdoton. 

– Lyhyesti sanottuna pumppu 
tarvitsee sähköä ja aurinko toimit-
taa sitä – ilman päästöjä ja kestä-
västi. Kun laitteiden markkinahin-
nat ovat vielä laskeneet, on vaikea 
keksiä syytä sille, miksi pariskun-
nan tarjoamiin etuihin ei tarttuisi.

Kallio esittelee yrityksen tiloissa 
olevia eri valmistajien lämpöpump-
pujen sekä aurinkopaneelien esit-
telymalleja. Nähtävillä on maaläm-
pöä ja ilmasta veteen sekä ilmasta il-
maan lämpöä siirtäviä laitteita pien-

taloista teollisuuskokoluokkaan. 
Eräs tyylikäs, pelkistetyn valkoinen 
suorakulmio muistuttaa enemmän 
asunnon sisustukseen integroituvaa 
kaiutinta kuin pumppua. Esittely-
tilassa käynnissä oleva laitteen si-
säyksikkö on myös niin hiljainen, 
että jotain kuullakseen on nojatta-
va korva laitteessa kiinni.

Kallio tunnustaa, että vielä men-
neisyydessä harmitteli itsekin sisäl-
le asennettavien lämpöpumppujen 
sekä asunnon ulkopuolella puhal-
tavien ulkoyksikköjen vähemmän 
viehkeää ulkoasua.

– Puolisonikin sanoi vielä joita-
kin vuosia sitten, ettei halua läm-
pöpumppua kotiimme, koska ne 
ovat rumia.

Kallion kodin esimerkki valaisee 
kuitenkin, miten laitteiden valmis-
tajat ottavat nykyään myös tuottei-
den esteettiset seikat tosissaan.

– Nyt näitä löytyy meiltä kotoa 
kaksi ja puolisonikin on tyytyväi-
nen. Kesällä unelma lähes omava-
raisesta energiasta toteutuu, kun 
kotiimme asennetaan aurinkovoi-
mala sekä ilmasta veteen lämpöä 
siirtävä pumppu, Kallio iloitsee. 

Tehokkaat lämpöpumput ja 
aurinkovoima loistavat yhdessä

“
Pumppu tarvitsee  
sähköä ja aurinko 
toimittaa sitä –  
ilman päästöjä 
ja kestävästi. 


