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Äänen värähtelyn voimaan perustuva 
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Teollisuuden prosesseissa syntyviä 
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MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisuMAINOSLIITE

Energia

Ilmastosopimuksen tavoitteisiin 
voidaan päästä, jos todellista tahtoa 
löytyy. Nyt tarvitaan päätöksiä. 
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Pariisin ilmastosopimuksen  
tavoitteisiin ei päästä korulauseilla

ILMASTONMUUTOS on ihmiskunnan suu-
rin ongelma, joka muuttaa planeettamme 
ekosysteemiä nopeasti ja dramaattisesti. 
Kamppailun sitä vastaan tulee olla globaa-
lia. Lukuisten ennusteiden mukaan Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitetta alle 2°C läm-
penemisestä ei saavuteta nykykeinoin. Ke-
hittyvien maiden nopea väestön-, talouden 
sekä energiakysynnän kasvu lisää päästöjä 
entisestään. Lisäksi ilmakehässä on jo nyt 
noin 100 miljardia tonnia liikaa hiiltä. Kuu-
lostaa lohduttomalta. Tavoitteeseen voi-
daan kuitenkin pääs-
tä, jos todellista tahtoa 
löytyy.  

HIILIDIOKSIDIN sito-
minen ilmakehästä yh-
teyttävien kasvien, eli 
luonnon omien hiilinie-
lujen, avulla on nyky-
keinojen lisäksi välttä-
mätöntä Pariisin ilmas-
tosopimuksen tavoit-
teiden saavuttamisek-
si. Ainoastaan yrityksil-
lä on riittävät taloudel-
liset resurssit laajamit-
taiseen globaaliin metsi-
tykseen. Siksi hiilen sidonta on mahdollis-
tettava regulaatiolla hyväksytyksi keinok-
si yrityksille täyttää ilmastovelvoitteitaan, 
jotta luodaan myös liiketoiminnallinen pe-
rusta investoida metsitykseen. Kansainvä-
lisesti hyväksytty sidotun hiilen mittaus- 
standardi on ehdoton edellytys, jotta pääs-
tetystä ja sidotusta hiilestä voidaan käydä 
kauppaa ja se voidaan hyväksyä virallisek-
si keinoksi taistelussa ilmastonmuutosta 
vastaan. 

EU-ALUEEN ulkopuolella tulee myös voida 
metsittää. Tämä loisi taloudellista toimin-
taa ilmastonmuutoksesta jo nyt pahimmin 
kärsivillä alueilla. Metsityshankkeet, jotka 
yhdistyvät maanviljelyyn, auttavat kuivuu-
desta ja aavikoitumisesta kärsivien alueiden 
väestöä ja vähentävät muuttopaineita köy-
hemmiltä alueilta.

EU:N NYKYINEN ilmastopolitiikka ei kui-
tenkaan mahdollista yritysten investointe-
ja hiilinielujen kasvattamiseen, koska niil-

lä saavutettua ilmastohyötyä 
ei voi laskea hyväksi päästö-
vähennystavoitteiden osalta 
päästökauppa- ja ei-päästö-
kauppasektorilla, vaikka nii-
den merkitys periaatteessa 
tunnustetaan. Metsityksen 
hyväksyntä ilmastovelvoit-
teiden täyttämisessä tulee-
kin olla Suomen tulevalla 
EU-puheenjohtajuuskaudel-
la yksi tärkeimpiä tavoitteita. 

SUOMI voi pilotoida hiilen si-
dontaa laatimalla lain, jolla 
uusiutuvan energian käyt-
töön velvoitettu yritys voi 

täyttää osan velvoitteestaan hiilinielun avul-
la. Konkreettinen määrä voi olla esimerkiksi 
enintään 100 000 tonnia CO2 vuodessa. Sil-
lä on riittävä globaali demonstraatioarvo, ei-
kä se vaaranna Suomen kansallisen velvoit-
teen täyttämistä EU:n taakanjakosektorilla.

KORUL AUSEIDEN AIKA  on ohi. Nyt tar-
vitaan nopeita päätöksiä, jotka mahdollis-
tavat todelliset toimet ilmastotavoitteisiin 
pääsemiseksi.

Mika Anttonen
Hallituksen puheenjohtaja 
St1

Puheenvuoro 

Kopar Oy:n kunnian- 
himoisena tavoittena  
on kaksinkertaistaa liike- 
vaihto tulevan kolmen 
vuoden aikana. Yritys  
on hankkinut taloon  
uusia johtajia ja uudista-
nut täysin strategiansa.  

teksti timo hämäläinen 
kuva joona raevuori 

Kopar perustettiin 30 vuot-
ta sitten jatkamaan Rau-
ma-Repolaan kuuluneen 
Parkanon konepajan kul-

jetinliiketoimintaa. Nyt yhtiö suun-
nittelee ja valmistaa irtotavaran kul-
jetusratkaisuja energialaitoksille ja 
metallurgiselle teollisuudelle. 

– Viimeinen vuosikymmen on ol-
lut muutoksen aikaa. Sopimusval-
mistuksen osuus liikevaihdosta on 
pienentynyt samalla kun omien 
tuotteiden ja projektitoiminnan 
osuudet ovat lisääntyneet, kertoo 

Kopar Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erika Hietamäki sekä markkinointi- ja teknologiajohtaja Jyri Talja katsovat uuden strategian myötä luottavaisina tulevaisuuteen.  

Kopar Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja Erika Hietamäki. 

Yritys palkkasi vuoden 2018 al-
kupuolella liiketoiminnan vetäjiksi 
uudet johtajat. Heidän johdollaan 
yhtiö vie läpi uutta strategiaa, jon-
ka tarkoituksena on muuntaa pe-
rinteinen konepajayhtiö modernik-
si teknologiayhtiöksi. 

– Yhtiön omistaa kuusi yksityistä 
henkilöä, ja se on toiminut perheyh-
tiömäisesti. Uutta strategiaa toteut-
tavat käytännössä nyt ammattijoh-
tajat, joilla kaikilla on pitkä kokemus 
kansainvälisistä projekteista ja tek-
nologiakaupoista, Hietamäki toteaa.

Muutosprosessi vauhdissa
Uuden strategian perustana on no-
peasti kasvava kansainvälinen pro-
jektimyynti. Sen osuus on noin puo-
let 20 miljoonan euron vuotuises-
ta myynnistä. Neljännes tulee so-
pimusvalmistuksesta ja toinen nel-
jännes elinkaaripalveluista.

Markkinointi- ja teknologiajohta-
ja Jyri Taljan mukaan yhtiö nostaa 
toiminnan laatua siten, että palve-
lut ja tuotteet täyttävät kaikilta osin 
kansainvälisesti toimivien isojen 

teknologiayhtiöiden vaatimukset.
– Olemme täsmentäneet proses-

seja ja johdamme  toimintaa nyt nii-
den avulla. Parannamme suunnit-
telun ja dokumentoinnin tasoa. 
Projektien, riskien, sopimusten ja 
tuotteiden hallinta sekä asiakkuuk-
sien johtaminen nousevat keskei-
seen asemaan, Talja luettelee.

Kaikkia uusia ajatuksia ei kuiten-
kaan olla vielä ehditty toteuttamaan 
kokonaisuudessaan.

– Uusien toimintatapojen opette-
lu ja omaksuminen vie pari vuotta 
aikaa. Muutosprosessi kansainväli-
seksi teknologiayritykseksi ja oman 
sektorin markkinajohtajaksi on kui-
tenkin hyvässä vauhdissa.

Taljan mukaan yhtiön tavoitteena 

on kaksinkertaistaa myynti seuraa-
van kolmen vuoden aikana. 

– Tavoite on realistinen, mutta 
sen toteutuminen vaatii pääomaa. 
Kansainvälisen projektitoiminnan 
kasvattaminen vaatii leveitä har-
teita. Pelkästään projektiaikaiset 
takuut ovat mittavia, Talja toteaa.

– Lisäpääomat tukisivat kas-
vustrategiaamme ja vahvistaisivat 
suunnitelmien läpivientiä aikatau-
lussa, Hietamäki lisää. 

Koparin tärkeimpänä tuotteena 
on kiinteää polttoainetta käyttävi-
en energialaitosten tuhkien koko-
naisvaltainen käsittely. Kyse on lai-
toksista, jotka polttavat hiiltä, rus-
kohiiltä, biopohjaisia raaka-ainei-
ta, kierrätysmateriaaleja tai jätteitä.

– Kun tuhkaa käsitellään, ensim-
mäisenä vaiheena on sen jäähdytys. 
Meillä on siihen ylivoimainen tuote, 
jonka jäähdytysteho on kaksinker-
tainen verrattuna parhaisiin kilpai-
leviin tuotteisiin, Talja sanoo.

Kopar toimittaa kokonaisvaltai-
sia pölynkäsittelyratkaisuja myös 
metallurgisille tuotantolaitoksille. 

– Kaikkia tuotteitamme yhdis-
tävä tekijä on se, että niillä käsitel-

lään jauhemaista irtotavaraa, joka 
on kuumaa, kuluttavaa tai molem-
pia. Kuljetukseen käytetään joko 
mekaanisia tai pneumaattisia kul-
jettimia, Hietamäki toteaa.

Positiiviset näkymät 
Kopar on toimittanut laitteita ym-
päri maailmaa. Taljan mukaan 
markkinanäkymät ovat hyvät.

– Strategiassamme on nostettu 
päämarkkina-alueeksi Skandina-
via, Baltian maat, Venäjä, Puola ja 
muu itäinen Eurooppa. Ne riittävät 
hyvin liikevaihdon kaksinkertaista-
miseen, mutta tarkoitus on laajen-
taa markkina-aluetta aina Välime-
relle asti, Talja kertoo.

Osaamisen puutteeseen Kopa-
rin kasvupyrkimysten ei ainakaan 
pitäisi tyssätä. Uusilla johtajilla on 
yhteensä liki kahdensadan vuoden 
kokemus kansainvälisistä projek-
teista. He ovat työskennelleet isois-
sa yhtiöissä, kuten Outotec, Metso, 
Valmet, Pöyry ja Outokumpu.

– Tuotteemme ovat hyviä ja hen-
kilöstömme koostuu alan ammatti-
laisista. Katsomme tulevaisuuteen 
hyvin luottavaisina. 

Konepajasta kansainväliseksi 
teknologiayhtiöksi
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Nivos Oy:n liiketoimintajohtaja 
Sanna Kokkonen

”Voimme helpottaa 
kiinteistönomistajan 
arkea uusimman  
teknologian avulla.”

”Yhteistyö yritysten 
kanssa on luonut 
käytännönläheisiä 
malleja ja ratkaisuja.”
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Teollisuudessa toimintavarmuus on ykkösasia. Hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmiä 
toimittavan Calefan Petri Vuori ja Kiillon tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori. 

Toimitusjohtaja Pentti Maunu sekä hallinto- ja strategiajohtaja Ulla-Maija Maunu pitävät 
tärkeänä, että asiakkaan tuotteista pidetään huolta vielä asennuksen jälkeenkin.

Kiilto Oy:lla alkuvuodesta käyttöönotettu hukkalämmön uusio- 
käyttöjärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi ja toiminta- 
varmaksi. Nyt tehtaalla aiotaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä.
teksti paula harmaala kuva eliel arkki

Kemianjätti 
energiansäästön 
etujoukoissa 

K iilto Oy otti pitkän harppauksen 
ympäristöasioissa, kun se ryh-
tyi alkuvuodesta 2018 hyödyntä-
mään liimanvalmistuksessa syn-

tyvää hukkalämpöä yli kolmen hehtaarin 
teollisuuskiinteistöjen 
lämmittämisessä. 

Hukkalämpöjä ympä-
ristötietoisessä perheyri-
tyksessä oli kierrätetty 
aiemminkin, mutta uu-
den järjestelmän myötä 
hyödyt moninkertaistui-
vat. Uusioenergialla läm-
mitettävä pinta-ala kas-
voi 3900 prosenttia ja sa-
malla tuotanto tehostui. 
Nyt energiaa säästyy jo-
ka vuosi 180:n omakoti-
talon lämmityksen ver-
ran, mikä tarkoittaa 80 000 euroa pienem-
pää vuotuista energialaskua. Järjestelmä on 
toiminut luotettavasti heti alusta lähtien.

– Nykytekniikalla pystymme paranta-
maan uusiokäytettävän energian hyötysuh-
detta roimasti, kertoo Kiillolle kokonaisjär-
jestelmän toimittaneen Calefa Oy:n toimi-
tusketjun päällikkö Petri Vuori. 

Lisää säästöjä ja kapasiteettia
Lempäälässä hukkalämmön uusiokäytös-
sä hyödynnetään älykkäästi järjestelmän 
mukana tulevaa jäähdytystehoa. Tehos-
tuneen jäähdytyksen myötä polymeroin-
tiprosessin tuotantokapasiteetti on kas-
vanut merkittävästi. Tätäkin suurempa-
na hyötynä Kiillon tekninen päällikkö  
Vesa Juhannusvuori näkee, ettei tuotan-
tosuunnitelmia tarvitse enää muuttaa jääh-
dytyskapasiteetin riittävyyden mukaan. 

– Jäähdytysvesi pysyy nyt tasalämpöise-
nä koko prosessin ajan, mikä lisää tuotan-

non tasalaatuisuutta, Juhannusvuori kertoo.
Tehtaalla toteutettiin ensimmäisenä 

maailmassa hybridijärjestelmä, jossa läm-
mityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään 
hukkalämmön lisäksi maalämpöä ja maa-

kylmää. Kallioperä toimii 
akkuna, johon ylijäävää 
hukkalämpöä ladataan 
hyödynnettäväksi myö-
hemmin uudelleen.

Uusiokäyttöjärjestel-
mä on toiminut niin hy-
vin, että sitä ollaan laa-
jentamassa muuallekin. 
Syksystä lähtien Lempää-
län tehtaalla hukkaläm-
möllä lämpiävät myös 
käyttövedet. Muitakin 
kohteita on suunnitteilla. 

– Teollisuudessa toi-
mintavarmuus on ykkösasia. Toimittamal-
la pelkästään kokonaisratkaisuja pystym-
me takaamaan sen, että järjestelmä toimii 
ja asetetut energiansäästötavoitteet saavu-
tetaan, Vuori kertoo. 

Sanojen mittaista toimintaa
– Lämmöntalteenottojärjestelmät ovat to-
della monimutkaisia, etenkin kun ne ovat 
liitettynä tuotannon prosessiin. Käynnis-
tyshetkestä lähtien kaikki on toiminut ku-
ten on pitänytkin, yhtäkään häiriötä ei ole 
ollut. Tällainen on harvinaista. Suunnitel-
mat ovat olleet hyvät ja toteutus myös, Ju-
hannusvuori kommentoi Calefan toimitta-
maa kokonaisjärjestelmää.

Energian uusiokäyttö on tulevaisuutta, 
jolla kotimainen teollisuus parantaa kilpai-
lukykyään samalla kun hiilijalanjälki ilmas-
topoliittisten tavoitteiden mukaisesti pie-
nenee. Kiilto aikoo olla asiassa ympäristö-
johtaja jatkossakin.

T urkulaisen Detector Oy:n tarjo-
ama elinkaarimalli takaa sen, että  
tuotteista pidetään huolta asen-
nuksen jälkeenkin. 

– Asiakkaalla on mahdollisuus hankkia 
laitteet elinkaaripalveluna, jolloin Detector 
vastaa laitekokonaisuudesta alkaen toimin-
taympäristöön soveltuvan kokonaisuuden 
määrittelystä aina tuotteiden vaihtoon nii-
den elinkaaren loppupäässä, kertoo Detec-
torin toimitusjohtaja Pentti Maunu.

– Tämän päivän asiak-
kaat arvostavat avaimet 
käteen -palveluita, jot-
ta he voivat itse keskit-
tyä omaan ydintoimin-
taansa ja me pidämme 
laitteista huolta seuraa-
vat 5-10 vuotta, lisää hal-
linto- ja strategiajohtaja  
Ulla-Maija Maunu.

Saadun palautteen pe-
rusteella huolto ja ylläpi-
to on asiakkaalle tärkeää, 
etteivät laitteet jää asen-
tamisen jälkeen oman onnensa nojaan.

– Detector on toiminut alalla jo 37 :n vuo-
den ajan. Haluamme antaa asiantuntemuk-
semme asiakkaidemme käyttöön. 

Kattava huoltoverkosto
Nykyisin yritys pitää yllä yli 1000 asiakkaan 
kaasunvalvontalaitteita. Laitteiden säännöl-
linen huolto on välttämätöntä, sillä niillä 
varmistetaan turvallinen toimintaympä-
ristö. Erityisen tärkeää tämä on myrkyllis-
ten, räjähdysvaarallisten ja happea syrjäyt-
tävien kaasujen valvonnassa.

Detectorin huoltoverkoston kuusi yh-
teistyökumppania sijaitsevat ympäri maa-
ta siten, että asiakkaiden maksettavat mat-
kakustannukset pystytään minimoimaan.

– Vastaamme itse kaikkien laitteidemme 
suunnittelusta ja valmistuksesta, joten pys-
tymme takaamaan myös nopean varaosa-
vasteen, Pentti Maunu kertoo.

Asiakkaita eri aloilta 
Yhteistyö asiakkaan kanssa aloitetaan tar-
vekartoituksesta. Detectorin tuotteet ovat 
muunneltavia: asiakas voi valita tuottee-
seen omaan kohteeseensa sopivat moduulit.

Kaasunvalvontaa tarvitaan monenlaisissa 
tiloissa. Detector valmis-
taa esimerkiksi älykkään 
ilmastoinnin tarvitsemia 
sensoreita, jotka autta-
vat tilan energiankulu-
tuksen seurannassa. Yri-
tyksen tuotteita on myös 
laivoissa, kuten Turussa 
valmistetuissa TUI-ristei-
lijöissä ja Viking Gracessa. 
Biokaasujen analysointi-
tarve on kasvussa, ja yri-
tys esittelee Tampereen 
energiamessuilla uuden 

ratkaisun tähän tarpeeseen.
Tärkeä asiakasryhmä on teollisuus, jos-

sa käsitellään räjähdysvaarallisiakin kaasu-
ja. Detector on ainoa suomalainen kaasun-
valvonta-alan yritys, jolla on VTT:n myön-
tämä ATEX-sertifikaatti. Yrityksellä on 
myös Avainlipun käyttöoikeus ja sertifioi-
tu ISO9001-laatujärjestelmä. Oman tuotan-
non lisäksi yritys tuo maahan kannettavia 
kaasunvalvontalaitteita.

Detector on pk-yritys, mutta alallaan kui-
tenkin suuri. Sen verkostot ulottuvat laajal-
le: Detectorilla on edustus Dubaissa, ja siel-
lä toimivan kontaktin kautta yritys on esillä 
maailman suurimmilla öljyalan messuilla. 
Toimintaa on myös Pohjoismaissa ja tuotteita 
myydään esimerkiksi Saksaan ja Hollantiin.

Kaasvunvalvontalaitteita valmistava Detector Oy on sitoutunut 
vastaamaan tuotteidensa ylläpidosta ja huollosta koko tuotteen 
elinkaaren ajan. Asiakkaalle lupaus tarkoittaa huolettomuutta.
teksti elina teerijoki kuva pasi leino

Elinkaarimalli 
säästää aikaa 
ydintoimintaan

“
Vastaamme  
kokonaisuuden 
määrittelystä  
aina tuotteiden 
vaihtoon saakka. 

Toimistotilojen lämmi-
tyksessä hukataan selvää 
rahaa lämmittämällä  
tiloja turhaan. Älykkäällä 
lämmityksen optimoinilla 
on mahdollista säästää 
jopa 15-35 prosenttia
lämmityskuluissa. 

teksti suvi huttunen 
kuva joona raevuori

K iinteistönvälittäjät, koo-
darit, hieroja ja joogasali 
samassa rakennuksessa 
– omilla aikatauluillaan 

ja lämmitystarpeillaan, toiveenaan 
sopivan lämpöiset tilat.

Kiinteistönomistajan on haasta-
vaa miellyttää kaikkia yhdellä rat-
kaisulla. Lämmitys on kiinteistöjen 
suurimpia yksittäisiä kustannuksia. 
Tiloja ei haluta ylilämmittää ja tuh-
lata energiaa, mutta toisaalta sisä-
lämpötilan on oltava miellyttävä 
työtehokkuuden kannalta. Opti-

Älykäs lämmitys -palvelun uusi teknologia mahdollistaa lämmityksen optimoinnin huonekohtaisesti ja automaattisesti langattomien Wi-Fi-termostaattien avulla. 

maalinen huonelämpötila lisää työ-
tehokkuutta sekä tilojen käyttömu-
kavuutta. Jopa yhden lämpöasteen 
poikkeama voi tarkoittaa kahden 
prosentin laskua tehokkuudessa.

–  Voimme helpottaa kiinteistön-
omistajan arkea uusimman tekno-
logian avulla. Kun tiedämme mil-
loin ja minkälaista työtä tiloissa teh-
dään, voimme ohjata lämmitystä 
älykkäästi ja huonekohtaisesti. Pal-
velumme avulla säädämme lämpö-
tilat alhaisemmiksi, kun tilat eivät 
ole käytössä. Palvelu varmistaa au-
tomaattisesti, että tilat ovat sopivan 
lämpimät, kun niitä tarvitaan, ker-
too Nivoksen liiketoimintajohtaja  
Sanna Kokkonen.

Oppii tilan lämmitystarpeen
Nivoksen tarjoama palvelu lämmit-
tää rakennuksen jokaista huonet-
ta yksilöllisesti ja huoneen käyttö-
tarkoituksen mukaisesti. Palvelussa 
ohjataan langattomia Wi-Fi-termos-
taatteja, jotka vaihdetaan perinteis-
ten termostaattien tilalle.

Palvelu ennakoi ottamalla huo-
mioon paikallisen sääennusteen. 
Se oppii, kuinka paljon aikaisem-

min huoneen lämmitys on aloitet-
tava, jotta huone saavuttaa tavoite-
lämpötilan haluttuna ajankohtana. 
Kaikki tapahtuu automaattisesti.

– Palvelun älykkyys näkyy myös 
siinä, että se pystyy mukautumaan 
muutoksiin, kuten esimerkiksi ik-
kunan avaamiseen. Kun lämmitys 
on tasaista, ei tule valituksia liian 
kuumasta tai kylmästä. Älykkään 
lämmityksen ansiosta myös tar-
peettomat huoltokäynnit vähene-
vät, Kokkonen kertoo. 

Helppo energiaremontti
Älykäs lämmitys -palvelu edellyttää 
vain patteritermostaattien vaihta-
mista langattomiin Wi-Fi-termos-

taatteihin, jotka yhdistetään raken-
nuksen WLAN-verkkoon. Loppu ta-
pahtuu pilvipalvelun kautta. Palve-
lu sopii kaikkiin rakennuksiin, jois-
sa on vesikiertoinen patterilämmi-
tys. Termostaattien vaihto ei vai-
kuta kiinteistön toimintaan, vaan 
niiden asennus onnistuu helposti 
tilojen ollessa käytössä.

– Kun rakennuksessa mietitään 
energiatehokkuuden parantamis-
ta, tämä on vaivaton ja edullinen 
ratkaisu esimerkiksi kaukolämmi-
tettyihin kiinteistöihin. Investointi 
energiatehokkuuteen nostaa huo-
mattavasti kiinteistön arvoa.

Esimerkiksi toimistorakennuk-
sessa, jonka vuotuinen lämmitys- 
energian kulutus on noin 380 MWh, 
aloitusmaksu on hieman yli 10 000 
euroa. Se sisältää termostaatit, 
asennuksen ja palvelun käyttöön-
oton. Lisäksi palvelulla on kuukau-
simaksu.

– Kannattavuus arvioidaan aina 
kohteen erityispiirteet huomioon 
ottaen. Siihen vaikuttaa muun 
muassa se, mikä lämmitysmuoto 
kiinteistössä on käytössä. Palvelun 
lyhyt takaisinmaksuaika, 3-6 vuot-

ta, tarjoaa kiinteistönomistajalle 
erinomaisen sijoitetun pääoman 
tuoton, Kokkonen vakuuttaa.

Säästöjä älykkäällä 
lämmityksen optimoinnilla

Säästöä ja  
viihtyvyyttä
n Kiinteistön jokaisen 
huoneen lämmitys opti-
moidaan yksilöllisesti sen 
käyttötarkoituksen mukai-
seen lämpötilaan. 

n Lämmitys on ennakoiva 
ja ottaa huomioon mm. 
paikallissääennusteen sekä 
mukautuu ympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin. 

n  Maksimoi työskentely- 
mukavuuden ja tuo 15-
35% säästön lämmityskus-
tannuksissa vuositasolla. 
NIVOS.FI/ALYA-LAMMITYKSEEN

“
Palvelun älykkyys 
näkyy myös siinä, 
että se pystyy  
mukautumaan  
muutoksiin. 

2CO -päästöt putoavat 
yli 300 000kg 
vuodessa.
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Toimitusjohtaja Pauli Jokela kertoo Nirafonin liiketoiminnan olevan 
maailmanlaajuista. Suurin osa asiakkaista sijaitsee kuitenkin Euroopassa. 

E nergiamurros on jatku-
vasti kiihtyvä prosessi, 
jossa siirrytään käyttä-
mään uusiutuvia ja vaih-

toehtoisia energianlähteitä fossii-
listen polttoaineiden sijaan, tai nii-
den rinnalla.

Arnon Oy:n toimitusjohtaja 
Harri Lamminen sanoo, että sa-
manaikaisesti liikkeellä on kaksi 
megatrendien megatrendiä. En-
sinnäkin sähkön kulutuksen us-
kotaan kaksinkertaistuvan seu-
raavan 30 vuoden aikana. Toisek-
si, kun nyt uusiutuvilla energian-
muodoilla tuotetaan 24 prosenttia 
sähköstä, vuonna 2050 osuuden us-
kotaan olevan 85 prosenttia.

– Molemmat muutokset ovat 
väistämättömiä. Kyse ei ole mis-
tään etäisestä utopiasta, vaan muu-
tos tapahtuu jo nyt ja me olemme 
mukana tekemässä sitä.

Arnonin järjestelmät ja tuotteet 
ovat osa sähkön tuottamista au-

Teollisuus kohtaa 
energiamurroksen

rinkokennoilla, energiavarastoil-
la, tuulivoimaloilla, geoperäisellä 
lämmöllä sekä hukkalämmöllä, jo-
ta syntyy teollisuuden prosesseissa 
ja esimerkiksi laivoissa.

– Myös polttokenno tekee uut-
ta nousua ja me olemme siinäkin 
vahvasti mukana.

Lainsäädäntö nopeuttaa 
Arnonin asiakkaita ovat muun 
muassa kone- ja järjestelmätoi-
mittajat kaivoksissa ja satamissa. 
Molemmissa tapauksissa koneet 
ja laitteet ovat muuttumassa säh-
kötoimisiksi ja akuilla varustetuik-
si. Lamminen kertoo, että esimer-
kiksi Kaliforniassa ohjataan paikal-
lisella lainsäädännöllä satamien va-
rustelua sähköllä toimivien laittei-
den suuntaan.

– Satamat sijaitsevat usein liian 
lähellä suuria kaupunkeja, joten 
niiden päästöillä on suuri merkitys.

Lammisen mukaan laivat seilaa-

vat hybridiratkaisujen turvin hy-
vinkin pian. Se edellyttää kuiten-
kin merkittäviä muutoksia satami-
en sähköinfraan, induktiiviset pika-
lataukset mukaan lukien.

– Laivat ovat satamassa vain vä-
hän aikaa, joten akkujen lataami-
nen vaatii aivan valtavan tehon. 
Nykyisen sähköinfran kapasiteet-
ti loppuu jo paljon aikaisemmin.

Investoinnit kannattavat 
Paikallisesti tuotettua ja varastoi-
tua sähköenergiaa hyödynnetään 
sähköverkkojen ulottumattomis-

Arnonin toimitusjohtaja Harri Lamminen kannustaa investoimaan vaihtoehtoisiin energianlähteisiin. 

Arnon toteuttaa kaivosalan, merenkulun ja energia- 
teollisuuden globaaleille asiakkaille järjestelmiä, jotka 
auttavat leikkaamaan päästöjä tuottamalla, varastoi- 
malla ja hallitsemalla energiaa kustannustehokkaasti.
teksti juha-pekka honkanen  kuva eino ansio

N irafon Oy:n toimitusjoh-
taja Pauli Jokela on oi-
kea henkilö kertomaan 
ääninuohouksesta. Yri-

tys on suunnitellut, valmistanut ja 
asentanut akustisia nuohousjärjes-
telmiä vuodesta 1986 lähtien. Tuot-
teita käytetään pitämään kattilalai-
tosten tulistimet, ekonomaiserit, il-
manesilämmittimet, kanavat, suo-
dattimet ja puhaltimet puhtaina se-
kä estämään partikkelien holvaan-
tuminen siiloissa ja sykloneissa.

– Ääninuohouksessa savukana-
van seinään kiinnitetyt puhdistus-
laitteet tuottavat ääniaaltoja, jotka 
saavat pinnoille kiinnittyneet tuh-
ka-, kuona- ja nokipartikkelit väräh-
telemään ja irtoamaan. Nuohous-
laitteiden ohjaus on liitettävissä 
teollisuuslaitoksen automaatiojär-
jestelmään ja nuohous voidaan tois-
taa tarpeen mukaan, Jokela kertoo.

Uusiin kattilalaitoksiin asenne-
taan lähes aina höyrynuohousjär-
jestelmä. Nuohouslaitteiden mää-

Tuhka irtoaa äänen  
värähtelyn voimalla 

rää saatetaan kuitenkin joutua myö-
hemmin lisäämään. Silloin ääninuo-
hoin on hyvä vaihtoehto täydentä-
mään järjestelmää. Ääninuohoimiin 
saatetaan siirtyä kokonaan, jos höy-
ryn käyttö aiheuttaa kattilajärjestel-
mään korroosiota tai eroosiota. 

– Ääninuohous voidaan toistaa 
höyrynuohousta useammin, minkä 
ansiosta se pitää puhtaana haasta-
vatkin kohteet. Menetelmällä puh-
distuvat myös katvealueet ja se so-
veltuu niin isojen kuin pientenkin 
kattiloiden puhdistukseen.

Ääninuohous kuluttaa vähän 
energiaa, mikä tekee siitä ekologi-
sesti kestävän. Koska lämmönsiir-
topinnat voidaan pitää puhtaana, 
kattilajärjestelmän lämmönsiirto 
on tehokasta ja ympäristöystäväl-
listä. Yritys voikin saada energiatu-
kea siirtyessään ääninuohoukseen.

Haastaviinkin olosuhteisiin
Nirafon valmistaa paineilmalla 
toimivia ääninuohoimia ja NCSD- 

kaasupulssinuohoimia. Ääninuo-
hoimet sopivat kohteisiin, joihin 
kertyy kuivaa tuhkaa. Kun nuohot-
tavana on sulaa tuhkaa, tarvitaan 
kaasupulssinuohointa. Se voi tuot-
taa yli 170 desibelin äänenpaineen 
polttamalla pieniä määriä kaasua. 

– Räätälöimme ratkaisumme asi-
akkaan tarpeeseen. Voimme esi-
merkiksi toteuttaa ratkaisuja läm-
mönsiirtopintoihin, joiden lämpö-
tila-alue on laaja. Ainoana ääninuo-
hointoimijana voimme valmistaa 
ratkaisuja sovelluksiin, joiden läm-
pötila nousee jopa 1500 asteeseen.

Vuosikymmenien elinkaari
Aäni- ja höyrynuohousjärjestelmi-
en hankintahinnat ovat samaa ta-
soa, mutta ääninuohouslaitteiden 
asennus- ja käyttökustannukset 
ovat huomattavasti edullisemmat. 
Asiakas voi asentaa järjestelmän it-
se, mutta asennustyön valvonnasta 
ja laitteiston käynnistyksestä vastaa 
Nirafonin asiantuntija. 

– Laitteidemme elinkaari on 
haastavissakin kohteissa kymmeniä 
vuosia. Haponkestävästä teräkses-
tä valmistetut torvet ovat pitkäikäi-
siä, mutta laitteen titaanikalvo uu-
sitaan parin vuoden välein. Asiakas 
voi tehdä vuosihuollon itse tai tee-
tättää sen millä tahansa nuohous-
järjestelmiä huoltavalla yrityksellä.

Ääninuohous on energiatehokas ja ekologinen tapa  
pitää prosessi- ja energiateollisuuden kattilalaitokset 
puhtaina. Monet yritykset siirtyvät ääninuohoukseen 
höyrynuohouksen tuomien eroosiohaittojen vuoksi.
teksti tuomas i. lehtonen kuva lasse simpanen

sa olevilla kaivoksilla, joissa käy-
tetään yhä enemmän sähköllä toi-
mivia koneita ja laitteita. Nykyisin 
pakokaasut ovat riski tunneleissa 
työskenteleville ihmisille. 

Lamminen kuvailee, että die-
selkoneiden pakokaasut tuulete-
taan pois sähköllä, joka tuotetaan 
maan pinnalla olevilla dieselgene-
raattorilla.

– Jos oltaisiin edes osaksi oma-
varaisia aurinkosähkön tai tuuli-
voiman ja energiavarastojen an-
siosta, päästöjä voitaisiin vähentää  
merkittävästi.

Lamminen sanoo, että erityisesti 
aurinkopaneelien ja akkujen hinnat 
ovat aiemmin pitäneet vaihtoeh-
toisten energianlähteiden kustan-
nukset hyvin korkeina. Nykyhin-
noilla investoinnit ovat muuttuneet  
kannattaviksi. 

– Energiamurrokseen liittyvien 
järjestelmien hinnat putoavat si-
tä mukaa, kun eri teollisuudenalat 
ottavat niitä käyttöön ja toimitet-
tujen yksiköiden määrät kasvavat. 
Hybridienergianlähteiden käyt-
töönotosta on lähtenyt tulppa pois,  
Lamminen summaa. 

K aakkois-Suomen am-
m a t t i k o r k e a k o u l u 
(Xamk) tekee innova-
tiivista työtä biotuotete-

ollisuuden kanssa. GasOpti-hank-
keessa on tavoitteena muun muas-
sa löytää menetelmiä, joilla lannas-
ta ja muusta eloperäisestä jättees-
tä saadaan energia tehokkaimmin 
hyötykäyttöön.

– Monitoroimme ja keräämme 
dataa prosesseista ja niiden tehok-
kuuteen vaikuttavista asioista. Tut-
kimme Etelä-Savossa biotuoteteol-
lisuuden prosesseissa käytettävi-
en ja syntyvien kaasumaisten ainei-
den muotoa, jakautumista, pitoi-
suuksia sekä kulkeutumista, Xam-
kin ympäristöturvallisuuden tut-
kimuspäällikkö Hanne Soininen  
kertoo.

Kymenlaaksossa ja Etelä- 
Savossa kehitetään puh-
taita ratkaisuja kierto-, 
bio- ja vesitaloudessa. 
Yritykset tekevät yhteis-
työtä ammattikorkea-
koulun kanssa ja tietoa 
hyödynnetään opetuksen 
lisäksi elinkeinoelämässä.  

teksti outi rantala 
kuva xamk

Xamk kehittää yhteistyössä bio-
kaasualan yritysten kanssa enna-
koivia menetelmiä prosessien hal-
lintaan ja optimointiin.

– Etsimme ja testaamme ratkai-
sua, joka tunnistaa tietyillä para-
metreillä tehokkaimman ja talou-
dellisimman tavan tuottaa bio-
kaasua. Etelä-Savossa meillä onkin 
vahva tutkimusryhmä, joka tutkii 
parhaillaan energiantuotantoon ja 
vesitalouteen liittyviä uusia mitta-
us- ja monitorointimenetelmiä se-
kä mallintamisen ratkaisuja, jotka 
luovat uusia mahdollisuuksia yri-
tystoiminnalle myös kansainväli-
sesti, Soininen kertoo.

BioSammossa innovoidaan
Kymenlaaksossa Xamkin tutki-
muspäällikkönä työskentelevä 
Kirsi Tallinen tiimeineen hakee 
ratkaisuja sivuvirtojen hyödyntä-
miseen, hajautettuun energiantuo-
tantoon ja energiatehokkuuteen. 

Kouvolan seudun ammattiopis-
tolta (KSAO) ammattikorkeakoulun 
hallintaan siirtynyt bio- ja kiertota-
louden tutkimuskeskus BioSampo 
toimii niin tutkimuksen kuin ope-
tuksenkin tukikohtana.

– Tutkimusyksikkö vahvistaa am-
mattikorkeakoulun kehitystyötä 
niin energia-alan koulutuksen osal-
ta kuin metsä, ympäristö ja energia 
vahvuusalan TKI-toiminnassa.

– Tiloissa järjestetään laboratorio- 
harjoituksia Xamkin opiskelijoille 

ja tehdään yhteistyötä KSAOn kans-
sa, Tallinen kertoo.

Oppilaitosten yhteistyö nä-
kyy esimerkiksi ammattiopistos-
sa käytännön ammatteja opiske-
levien ja ammattikorkeakoulussa 
insinööriopintoja suorittavien yh-
teiskursseina, joilla roolit jaetaan 
samoin kuin tulevassa työelämäs-
sä. Insinööriopiskelijoille tarjoutuu 
mahdollisuus harjoitella työnjoh-
toa aidontuntuisissa olosuhteissa.

Yhdessä yritysten kanssa
Yhteistyö yritysten kanssa on luo-
nut käytännönläheisiä ratkaisuja ja 
uusia sivuvirtojen hyödyntämisen 

Xamk tarjoaa yrityksille testaus- ja tutkimuspalveluita.
 

sekä energiantuotannon malleja.
– Esimerkiksi BioPILOTIT-hank-

keessa kehitetään hienojakoi-
sen puuaineksen käsittelymene-
telmää ja polttoteknisiä ratkai-
suja, BioSammon laitosvastaava  
Juha Solio kertoo.

Hitu-hanke keskittyy hiilen ja 
tuhkan mikronisointiin. Tutki-
muksen tavoitteena on tehdä be-
toniteollisuudelle parempaa ma-
teriaalia hyödynnettäväksi. Myös 
muita käyttökohteita selvitetään.

– Kun tuhkasta erotetaan ras-
kasmetalleja, materiaali voidaan 
kierrättää sen jälkeen lannoitteek-
si. Biohiiltä puolestaan testataan 

parhaillaan osana golf-kentän kas-
vualustaa, ja havainnoidut tulokset 
ovat olleet lupaavia.

Sähköauto-hub tulossa?
BioSammossa voidaan tuottaa säh-
köä uusiutuvin luonnonvaroin esi-
merkiksi biokaasulaitoksen ja au-
rinkopaneelien avulla. Tähän liit-
tyen ideana voisi olla sähköau-
to-hub, jossa kampusten välillä 
olisi useita latauspisteitä ja autoja. 
Auton voisi jättää lataukseen ja jat-
kaa heti matkaa toisella, täyteen la-
datulla autolla. BioSampo tuottai-
si latauspisteiden sähkön. Tulevai-
suuden tavoitteena on päästä koko-
naan omavaraiseksi puhtaan ener-
gian tuotannossa, Solio visioi. 

– Xamkin on myös tarkoitus 
hankkia aktiivihiililaitteisto, jol-
loin sivuvirtojen hyödyntämiseksi 
saataisiin toiminnallisesti hyvä ko-
konaisuus: pyrolyysilaitteisto, ak-
tivointi ja mikronisointi. Kun Bio- 
Sampo sijaitsee Kouvolan ja Kotkan 
puolivälissä, tutkimuskeskus pal-
velee koko Kymenlaakson yrityk-
siä. Lisäksi meillä on TKI-toimintaa 
myös valtakunnallisesti. Yritykset 
kautta maan ovat tervetulleita mu-
kaan yhteistyöhön.

– Osaamisemme ja laboratori-
omme ovat vahvoja biotuote- ja 
kuitutekniikan, jätevesien puhdis-
tuksen, ympäristöturvallisuuden, 
puun modifioinnin sekä energia- 
tekniikan aloilla, Soininen lisää.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu edistää vähähiilisyyttä bio-, kierto- ja vesitaloudessa Savonlinnassa, Mikkelissä, Kouvolassa sekä Kotkassa.

Uutta energiaa sivuvirroista
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