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Matka ilmastoneutraaliuteen on jo 
käynnissä, mutta muutos edellyttää 
määrätietoisuutta ja suuria panoksia. 
Puheenvuorossa Jukka Leskelä. s.2
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E N E R G I A M U R R O K S E S S A  fossiiliseen 
energiaan perustuva järjestelmä muute-
taan ilmastoneutraaliksi kiertotaloudek-
si. Kehittyvät energiateknologiat tarjoavat 
tähän paljon ratkaisuja. Sähköntuotannos-
sa ilmastoystävälliset ratkaisut ovat jo edul-
lisimpia. Sama kehitys on edessä liikentees-
sä, teollisuudessa, lämmityksessä ja kai-
kessa energiankäytössä. Energiantuotan-
non osalta tilanne on jo hyvä. Päästöt ovat 
puolittuneet ja laskevat 
nopeasti. Kaikilla ener-
giayhtiöillä on aikatau-
lutetut tavoitteensa hii-
lineutraaliudelle tai fos-
siilienergiasta luopumi-
selle. 

ERI TOIMIAL AT  kan-
tavat ilmastovastuu-
taan toimeenpanemal-
la ilmastoneutraale-
ja tiekarttojaan, jotka 
julkaistiin viime kesä-
nä. Haasteet ovat toi-
mialoilla erilaiset. Yh-
teistä on se, että tarvi-
taan uuden kehittämistä, mittavia inves-
tointeja sekä paljon luottamusta siihen, et-
tä muutos on lopulta yhtiöille kannattava. 
Suurin osa tarvitsee lisäksi myös taloudel-
lisia kannusteita. 

VASTUULLISUUS  merkitsee energiamur-
roksessa muutakin kuin vastuuta ilmastos-
ta. Energiajärjestelmän pitää olla luotetta-
va ja energian kohtuuhintaista. Yritykset 
ovat vastuussa paitsi yhteiskunnalle, myös 
omistajilleen. Uusiutuvia luonnonvaroja ei 
saa hyödyntää vastuuttomasti, ja talouden 
pitää olla kunnossa.

MU U TOS  edellyttää määrätietoisuutta ja 
isoja panostuksia. Haasteiden kääntäminen 
mahdollisuuksiksi edellyttää poliittisen jär-
jestelmän, energiayritysten ja energiankäyt-
täjien yhteistyötä. Energia-alan yritykset in-
vestoivat tällä hetkellä 2,8mrd vuodessa, ei-
vätkä investoinnit tule vähenemään myös-
kään jatkossa. Summa on noin 40 prosent-
tia koko maan teollisuuden investoinneista. 

O N N I S T U M I N E N  edellyt-
tää päättäjiltä hyvää oh-
jausta. Ilmastoneutraalin 
energiajärjestelmän keskei-
nen elementti on erilaisten 
hajautettujen uusiutuvien ja 
hukkaenergioiden hyödyn-
täminen. Se edellyttää ener-
gian siirtoa, muuntoa ja va-
rastointia. Lämpö-, sähkö- 
ja kaasuverkkojen luotetta-
vuutta ja toimintaa onkin 
vaalittava, koska ilman verk-
koja ei ole uutta energiajär-
jestelmääkään.

PÄ ÄTÖKSENTEKIJÖIDEN 
ja eri osapuolten yhteistyön ja vuoropuhe-
lun on oltava tiivistä ja laajaa. Päättäjät ovat 
vastuussa siitä, että uuden teknologian ke-
hittämiselle, kokeilemiselle ja investoinneil-
le luodaan edellytyksiä. Panostuksen tuo-
toksena ovat menestyvät yritykset ja kehit-
tyvä talous. Tavoitteena tulee olla ilmasto-
neutraali Suomi, joka vie uusia ilmastorat-
kaisuja ja ilmastoystävällisiä tuotteita, ja 
jossa energiapalvelut ovat kansalaisten saa-
tavilla luotettavasti kohtuulliseen hintaan, 
sekä energiajärjestelmä, joka tukee hyvin-
vointia ja työllisyyttä sen sijaan, että olisi 
tukirahoituksen ylläpitämä.

Vastuullinen energiamurros

Jukka Leskelä 
Toimitusjohtaja  
Energiateollisuus 

Puheenvuoro 

07 Puhdasta biokaasua  
paikallisesta biojätteestä

”Ympäristötietoisuus 
on lisääntynyt, ja 
puheet alkavat 
muuttua toiminnaksi.”
A2B:n perustaja  
Tero Kakko 

Aurinkosähköjärjestelmämme sisältävät älykkään tuotannonseurannan, jota on mahdollista hyödyntää myös sähkönkulutuksen ohjaamiseen, asiantuntija Esa Vanhoja kertoo.

Suomalainen sähkön-
myyntiyhtiö Lumo  
Energia tarjoaa älykkäitä  
ratkaisuja aurinkovoiman 
hyödyntämiseen. Asiakas- 
kohtaisesti räätälöidyt  
kokonaisratkaisut ovat 
asiakkaalle luotettavia ja 
huolettomia toteuttaa.

V iime vuosien teknologi-
sen kehityksen ansios-
ta oikeanlaisilla ratkai-
suilla aurinkovoimasta 

voi hyötyä lähes kuka tahansa. Au-
ringon vuotuinen säteilymäärä Suo-
messa takaa oikein hyvät mahdolli-
suudet aurinkosähkön tuotannolle. 
Lumo Energia Oyj:n tarjoamat edis-
tyneet järjestelmät ja asiantunteva 
kokonaispalvelu mahdollistavat 
puhtaan aurinkoenergian hyödyn-
tämisen vaivattomasti.

– Aurinkosähköjärjestelmien ky-
syntä on lisääntynyt voimakkaas-
ti viime vuosina. Pelkän järjestel-
män lisäksi asiakkaat arvostavat 
myös lisäpalveluja sekä toimivaa 
kokonaisratkaisua. Me pyrimme 
vastaamaan tähän tarpeeseen, to-
teaa Lumo Energian asiantuntija 
Esa Vanhoja.

Kotimaista asiantuntemusta
Lumo Energian aurinkosähköjär-
jestelmissä käytetään Suomen olo-
suhteissa testattuja komponent-
teja, jotka kestävät lumikuorman, 
lämpötilan vaihtelut ja myrsky-
tuulet. Alan johtavien toimijoiden 
kanssa Lumo Energian asiantunti-
jat toteuttavat kunkin asiakkaan 
tarpeisiin parhaiten sopivat jär-
jestelmät sekä tarvittavat lisäpal-
velut, esimerkiksi älykkäät tuotan-
nonseuranta- ja kulutuksenohjaus-
ohjelmistot.

Päästöttömään aurinkoenergiaan 
sijoittaminen on pitkäaikainen in-
vestointi. Järjestelmän käyttöikä on 
jopa 30 vuotta ja sinä aikana järjes-
telmä maksaa itsensä takaisin mo-
ninkertaisesti. Paikallisesti tuotet-

tu sähkö on ilmaista, eikä itse tuo-
tetusta sähköstä tarvitse maksaa 
siirtomaksuja.

Aurinkosähköjärjestelmän käyt-
töönotto tekee sähkönkuluttajasta 
sähkön pientuottajan. 

– Itse tuotettua aurinkosähköä 
voidaan hyödyntää tehokkaasti al-
kukeväästä loppusyksyyn. Aurin-
koisina aikoina mahdollisesti synty-
vän ylituotannon ostaminen asiak- 
kaalta kuuluu palvelukokonaisuu-
teemme, Vanhoja kertoo. 

Mitoitettu järjestelmä
Aurinkosähköjärjestelmät suunni-
tellaan asiakkaalle aina kohdekoh-
taisesti. Järjestelmän mitoitus riip-
puu kohteen sähkökulutusprofiilis-
ta ja asiakkaan tarpeista. 

Aurinkosähköstä kiinnostunut 
voi helposti selvittää aurinkoener-
gian hyödyntämismahdollisuuten-
sa Lumo Energian asiantuntijoiden 
kanssa, jotka auttavat selvittämään 
parhaan mahdollisen ratkaisun  
asiakkaan toiveet huomioiden. Ku-
lutukseen ja tilastoihin pohjautu-
vasta simulaatiosta asiakas näkee 
konkreettisesti, kuinka juuri hä-

nen kohteensa sopii aurinkoener-
gian hyödyntämiseen.

– Oikein mitoitetun aurinkosäh-
köjärjestelmän tuottama sähkö voi 
kattaa noin viidesosan tai jopa kol-
masosan vuosittaisesta sähköntar-
peesta, joskus jopa enemmän. Mi-
toitus pyritään aina tekemään asiak- 
kaan kannalta mahdollisimman op-
timaalisesti, Vanhoja selventää.

Kattava kokonaispalvelu
Räätälöidyn aurinkosähköjärjes-
telmän hankkiminen on tehty hel-
poksi Lumo Energian kokonaispal-
velun avulla. Sähköyhtiönä Lumo 
Energialla on paljon kulutusdataa 
erityyppisistä kiinteistöistä, minkä 
ansiosta asiantuntijat pystyvät luo-
tettavasti kartoittamaan asiakkaan 
tarpeet ja tarjoamaan juuri hänelle 
sopivaa ratkaisua. Kokonaispalve-
luun sisältyy asennuksen ja käyttö-
opastuksen lisäksi myös järjestel-
män rekisteröinti sekä tarvittavi-
en paperitöiden hoitaminen asiak- 
kaan puolesta.

– Tämän kaiken lisäksi meidän 
asiakastukemme tietysti tarjoaa 
apua kaikissa aurinkosähköjärjes-

telmän hyödyntämiseen liittyvis-
sä asioissa, Vanhoja kertoo.

Puhdasta ja edullista sähköä 
omasta aurinkovoimalasta

teksti johanna haveri 
kuva teemu heikkilä

Auringon  
asiantuntija
n Lumo Energia on aurin-
kosähköjärjestelmiin eri-
koistunut sähköyhtiö.

n  Yritys tarjoaa älykkäitä 
järjestelmiä tämän päivän 
tarpeisiin.

n Ammattimainen mitoi- 
tus takaa kannattavan 
hankinnan. 

n  Hankinnan tueksi on  
rakennettu kattava palve-
lukokonaisuus. 

n  Sopivat ratkaisut yksi-
tyis- ja yritysasiakkaille  
sekä myös taloyhtiöille.

BIG-BIOKAASU
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”Kattilan mitoitus  
ja tekniikan valinta  
vaativat korkeaa 
ammattitaitoa.”
Fundaconin toimitusjohtaja  
Frans Jokinen 
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Lapin taianomaiset maisemat, rauha ja puhdas luonto ovat houkutelleet useita ihmisiä vakituisesti luokseen. Etätyöt onnistuvat vaivatta hyvien yhteyksien ansiosta.

I nergia Oy:n toimitusjohtajaa 
Tommi Koskista ja teknistä 
asiantuntijaa Harri Ukkolaa 
yhdistää työpaikan ohella 

rakkaus Pohjois-Lapin luontoon. 
Suomineidon hymyilevät kasvot 
vangitsivat Ukkolan huomion jo 
hänen ollessaan pikkupoika, Kos-
kinen puolestaan koki rakastumi-
sen aikuisiällä. 

– Koskemattoman luonnon tar- 
joama rauha, kahdeksan upeaa 
vuodenaikaa ja tunturipurojen juo-
makelpoinen vesi. Täällä pääsee ha-
lutessaan täysin irti arjesta ja mat-
kapuhelinverkosta. Ei tällaista ole 
muualla, reilut kolme vuotta sitten 

Lapin rikkumaton rauha  
ja luonto ovat innostaneet 
kotimaanmatkailuun. 
Osa on jopa hankkinut 
Lapista vapaa-ajan- 
asunnon. Inergian vesi-,  
sähkö- ja lämpöverkot 
luovat oivat olosuhteet 
elolle Pohjois-Lapissa.

pääkaupunkiseudulta pohjoiseen 
muuttanut Koskinen tiivistää.

Luonnon rauhan ohella matkai-
lijaa houkuttelevat pohjoisen mai-
niot harrastemahdollisuudet. Ret-
keily, vaeltaminen, tuntureilla sa-
moilu, maastopyöräily sekä kalas-
tus ja metsästys ovat monien poh-
joisen kävijöiden mieleen. Useim-
mat nauttivat myös hiihtämisestä 
ja moottorikelkkailusta lumisessa 
talvessa.

– Kalastuksen harrastajana ja 
luonnossa liikkujana arvostan Te-
non ja Ivalojoen sekä Inarijärven 
kalastusmahdollisuuksia ja val-
tion laajojen metsäalueiden joka-
miehenoikeuksia. Jalokalaa riittää 
kalastettavaksi ja Ivalojokea on tul-
lut myös veneellä kuljettua, Ukko-
la toteaa.

Helsinkiin 90 minuutissa
Monien mielestä Pohjois-Lappi on 
harmillisen kaukana. Koskinen ja 
Ukkola kuitenkin muistuttavat, että 
Ivalon lentokentälle lentää Helsin-
ki-Vantaalta puolessatoista tunnis-
sa. Korona-aikanakin reitti on ollut 
vilkkaasti liikennöity. 

Ajan viettämistä pohjoisessa 
helpottavat osaltaan myös nyky-
aikaiset etätyömahdollisuudet. 
Moni kuntalainen tekeekin etätöi-
tä Pohjois-Lapista käsin. Ja mikä-

pä siinä on tehdessä, kun langaton 
netti toimii harvaan asutulla alueel-
la viiveettä.

Viimeisen vuosikymmenen aika-
na pohjoisen tenho on vetänyt Poh-
jois-Lappiin paljon uusia vapaa-ajan- 
asukkaita, ja Inarissa myös vakituis-
ten asukkaiden määrä on ollut ta-
saisessa kasvussa. Tontit, mökit ja 
asunnot ovatkin kysyttyjä ja parhaat 
myydään nopeasti. Ukkola ja Kos-
kinen vinkkaavat etsimään tontte-
ja esimerkiksi kuntien ja Metsähal-
lituksen kautta. Usein myös suorat 
kontaktit maanomistajiin kannatta-
vat, sillä monet tonteista ovat hiljai-
sessa myynnissä. 

– Inarin ja Utsjoen kunnat suh-
tautuvat positiivisesti poikkeuslu-
piin sekä asuntojen ja loma-asun-
tojen käyttötarkoituksen muutok-
seen. Itse sain muutettua Ivalojoen 
rannalla sijaitsevan loma-asunto-
ni vakituiseksi kodiksi, Koskinen 
kiittelee. 

Toimintavarmuus ei horju
Inergia Oy tuottaa kaukolämpöä, 
vastaa sähkönjakelusta ja vesihuol-
losta Inarin ja Utsjoen kunnissa se-
kä Sodankylän pohjoisosissa. Uk-
kolan ja Koskisen mukaan sähkö-, 
vesi- ja lämpöverkkojen saatavuus 
Pohjois-Lapin kylissä on hyvä. Iner-
gian toimitusvarmuuskin on pitkän 

historian aikana hioutunut huippu-
tasolle.

– Osaamme toimia arktisissa olo-
suhteissa, emmekä karsasta kovaa-
kaan keliä. Esimerkiksi verkoston 
korjaukset onnistuvat todistetus-
ti jopa yli 50 asteen pakkasessa. Se 
taitaa olla Suomen ennätys. Ha-
luamme toimia vastuullisesti ja tar-
jota kestävästi tuotettua energiaa. 
Kaukolämpömme on tuotettu pai-
kallisilla biopolttoaineilla, kaikki 
verkostoissamme käytetty sähkö 
on uusiutuvaa ja hanoista virtaa 
puhdasta pohjavettä ilman kemi-
kaaleja, Koskinen kertoo.

Ukkola ja Koskinen painottavat, 
että Inergia haluaa tehdä asiakkai-
densa elosta mahdollisimman mu-
kavaa ja vaivatonta. Tässä tavoit-
teessa on selvästi onnistuttu, sillä 
Inergialla on energia-alan koulutus- 
ja tietopalveluyhtiö Adato Oy:n te-
kemän tutkimuksen mukaan Suo-
men tyytyväisimmät kaukoläm-
pöasiakkaat. 

Asiakastyytyväisyyttä luodaan 
hyvällä asiakaspalvelulla, energi-
an ja veden toimitusvarmuudella, 
reaaliaikaisen energiankulutuksen 
mahdollistavilla etäseurantatyöka-
luilla sekä kohtuullisella hinnoitte-
lulla. Inergia on asettanut lupauk-
sen, että pientalojen veden, sähkön 
ja lämmön hinnoittelu ei ylitä Suo-

men keskiarvohintoja.
– Ideoimme koko ajan uusia 

keinoja täyttää asiakkaidemme 
toiveet. Jokin aika sitten otimme 
käyttöön palvelumallin, jossa asia- 
kas voi tilata sähkö-, lämpö- ja ve-
siliittymän yhdellä hakemuksella, 
Ukkola kertoo.

Pohjoinen lumoaa luokseen

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva juha kauppinen

Luonto on 
elinehto
n Lappi elää ainutlaatui- 
sen kauniista luonnostaan. 
Paikoin karut maisemat 
saattavat hämätä, sillä  
Lapin luonto on todella 
herkkä.

n  Ihmisen tekemät jäljet 
voivat näkyä Lapin luon-
nossa vuosikymmeniä,  
eivätkä joissain tapauk- 
sissa häviä ollenkaan.

n Inergia pyrkii kaikessa 
toiminnassaan ottamaan 
huomioon ympäristön ja 
minimoimaan vahingot 
verkkoja rakentaessaan.

V arsinais-Suomen Littoi-
sissa toimiva Finlon Oy 
myy ja tuo maahan tii-
visteitä, venttiilejä sekä 

muita kattila- ja putkistotarvikkeita. 
Suurimpia asiakasryhmiä ovat 

voima- ja lämpölaitokset sekä ko-
nepajat, jotka valmistavat kattiloita 
teollisuuden tarpeisiin. Laajaa asia-
kaskuntaa riittää kuitenkin aina pe-
suloista alkaen.

– Suosituimmat tuotteemme 
ovat erilaiset tiivisteet, lasikuitupu-
nokset ja pinnanosoittimet. Tuom-
me maahan myös tiivistelevyjä, ta-
sotiivisteitä, venttiili- ja akselitiivis-
teitä, nuohoustarvikkeita sekä lasi-
kuitukankaita, kertoo Finlon Oy:n 
toimitusjohtaja Tomi Räty.

Palvelu ja nopeus valtteina
Yrityksen vakiovalikoima on katta-
va ja useimpia tuotteita onkin saata-
villa suoraan varastosta useammil-
la eri mitoituksilla. Finlon on tottu-
nut vastaamaan myös asiakkaiden 
tavallisesta poikkeaviin tarpeisiin.

Huolella suunniteltu tiiviste 
on työturvallisuusasia

– Meillä ei ole sitovia kytköksiä 
mihinkään tiettyyn merkkiin tai 
maahantuojaan, joten pystymme 
toimittamaan asiakkaidemme tar-
vitsemia tuotteita hyvinkin jousta-
vasti. Tavoitteenamme on kehittää 
asiakaspalvelun laadukkuutta en-
tisestään nykyisessä kompaktissa 
kokoluokassa, Räty linjaa yrityksen 
tulevaisuudentavoitteet.

Räty lupaa, että viisi henkilöä 
työllistävänä yrityksenä Finlon 
pystyy takaamaan nopeat toimi-
tusajat asiakkaiden tarpeiden mu-
kaan. Suurin osa tuotteista menee 
kotimaan kohteisiin, mutta jonkin 
verran niitä viedään myös Baltiaan.

– Laadukkaan toiminnan tae on 
osaava henkilökunta. Työntekijöis-
tämme monet ovat pitkän linjan 
ammattilaisia ja teknisen alan kou-
lutuksen omaavia. Asiakkailla saat-
taa olla hyvinkin yksilöllisiä ongel-
mia, joten on tärkeää, että puhum-
me samaa kieltä, kun mietimme yh-
dessä eri kohteisiin sopivia tuottei-
ta. Tarvittaessa autamme asiakasta 

löytämään sopivan tuotteen myös 
oman valikoimamme ulkopuolelta.

Tiiviste ei saa pettää
Finlonin toiminnassa korostuu 
myös työturvallisuusajattelu. Räty 
toteaa, että etenkin höyrykattiloi-
den ja kemiallisia aineita sisältävien 
putkistojen tiivistämisessä on mitä 
suurimmassa määrin kyse myös työ-
turvallisuudesta.

– Jos höyrykattilan toiminta häi-
riintyy ja paine pääsee purkautu-
maan, on tärkeää, että tiivisteet 
toimivat oikein. Tiivisteiden takia ei 
saa aiheutua hallitsemattomia höy-
ry- tai kemiallisten aineiden vuoto-
ja, jotka voisivat luoda vaaratilantei-
ta ympäristössä työskenteleville ih-
misille, Räty painottaa.

Tämä on myös yksi syy siihen, 
miksi Finlon ei ylläpidä verkko-
kauppaa, vaan palvelee asiakkai-
taan henkilökohtaisesti. Näin kul-
loiseenkin tilanteeseen löydetään 
varmasti paras mahdollinen tuote.

–  Tarvittaessa autamme asiakas-
ta esimerkiksi tiivistettävän koh-
teen suunnitteluvaiheessa. Monesti 
olemme yhdessä huomanneet, että 
monimutkaisiakin tiivistämistä vaa-
tivia kohteita voidaan toteuttaa yk-
sinkertaisemmin, tehokkaammin ja 
turvallisemmin kuin mitä suunnit-
telupöydällä on alun perin ajateltu.

Finlon Oy:n tuotteet on luotu kestämään olosuhteita,  
joissa korostuu kestävä ja turvallinen tiivistäminen. 
Tarvittavat osat toimitetaan nopeasti ja joustavasti.

teksti pekka säilä  kuva suvi elo

Finlon Oy:n Tomi Räty lupaa, että kattavan varastovalikoiman ansiosta 
asiakkaille pystytään toimittamaan tuotteita hyvinkin joustavasti.

L ukuisat lämpölaitokset 
Suomessa tuottavat läm-
pöä käyttämällä kiinteitä 
biopolttoaineita, kuten 

puuta ja turvetta. Poltettaessa nii-
den sisältämä vesi höyrystyy ja pa-
kenee hukkalämmöksi harakoille, 
jollei lämpöä oteta talteen.

– Esimerkiksi kuivaamaton puu 
sisältää jopa puolet vettä. Jos pala-
misessa syntyvä höyry käytetään 
hyödyksi lämmöntuotannossa, saa-
daan lämpölaitoksen hyötysuhdet-
ta parannettua merkittävästi, sanoo 
prosessi-insinööri Okko Niskanen 
Condens Heat Recovery Oy:stä.

Condens Heat Recoveryn ratkai-
su lämpöhukan suitsimiseen on 
lauhduttava savukaasupesuri. Pe-
surissa vesihöyry kondensoidaan, 
jolloin vapautuu lämpöä. Vapau-
tunut lämpö puolestaan siirretään 
kaukolämpöverkkoon tai teollisuu-
den lämmönlähteeksi.

Lämmöntuotannon 
kapasiteetti kasvaa 
savukaasupesurilla

Niskasen mukaan Condens Heat 
Recovery Oy:n lauhduttava savu-
kaasupesuri voi nostaa lämpölai-
toksen lämmöntuoton kapasiteet-
tia parhaimmillaan peräti 30 pro-
senttia. Hyötysuhdetta voi paran-
taa entisestään palamisilman kos-
tutuksella tai lämpöpumpulla.

Kustannukset alas
Kun lämpölaitoksen hyötysuhde 
paranee, tarvitaan saman lämpö-
määrän tuottamiseen vähemmän 
polttoainetta. Tämä tietysti vä-
hentää suoraan lämmöntuotan-
non kustannuksia.

– Lämpölaitoksilla on kovia pak-
kasia varten yleensä öljyä tai kaasua 
käyttäviä varavoimaloita. Kun hyö-
tysuhde on korkea, ei näitä varavoi-
maloita tarvitse välttämättä käyn-
nistää ollenkaan. Se tarkoittaa sel-
keitä kustannussäätöjä, Niskanen 
huomauttaa.

Savukaasupesuri erottaa savu-
kaasuista pienhiukkasia, rikin ok-
sideja ja muita veteen liukenevia 
kaasumaisia yhdisteitä niin, että 
laitoksen ympäristökuormitus pie-
nenee ja se täyttää ympäristöviran-
omaisten asettamat normit. 

– Myös laitoksen vuotuiset hiili-
dioksidipäästöt pienenevät, koska 
lämmöntuotannon hyötysuhteen 
noustessa tarvittavan biopolttoai-
neen määrä pienenee. 

Niskasen mukaan investointi 
savukaasupesuriin maksaa itsen-
sä yleensä takaisin kahdessa tai kol-

messa vuodessa. Sen jälkeen synty-
vät säästöt voivat olla merkittäviä.

Pesureita myös vientiin
Condens Heat Recovery Oy toimitti 
ensimmäisen savukaasupesurin jo 
kolmekymmentä vuotta sitten. Ko-
timaan markkinoiden lisäksi yhtiö 
on toimittanut pesureita Pohjois-
maihin, Ranskaan, Valko-Venäjäl-
le ja Baltian maihin.

– Vienti on ollut meille tärkeä tu-
kijalka. Suomen toimituksissa py-
rimme käyttämään apuna alueelli-
sia kumppaneita, jolloin hankkeet 

työllistävät paikallisia tekijöitä.
Niskanen myös kertoo, että yhtiö 

suunnittelee ja räätälöi kullekin asiak- 
kaalle oman lämmön talteenotto-
laitteiston. Siten laitos voi saavuttaa 
kaikissa kuormitustilanteissa par-
haan mahdollisen hyötysuhteen.

– Lämpölaitokset toimivat yleen-
sä miehittämättöminä, joten niissä 
on paljon automatiikkaa. Takaam-
me savukaasupesurin käytettävyy-
deksi yleensä yli 98 prosenttia, eli 
kun kattila toimii, niin toimii myös 
pesuri. Usein huolloksi riittää, että 
laitteisto tarkastetaan vuosittain.

Laitoskohtainen prosessi- ja laitesuunnittelu on Condens Heat Recovery Oy:n toimituksissa lähtökohta. 

Kun savukaasut käsitellään lauhduttavalla savukaasu-
pesurilla, lämpölaitoksen hyötysuhde paranee merkit-
tävästi. Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.
teksti timo hämäläinen  kuva via ramstén
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F reshWind Oy suunnittelee ja myy 
kotimaassa valmistettuja, ener-
giatehokkaita korkeapainesumu-
järjestelmiä monille eri teollisuu-

denaloille. Toimitusjohtaja Marjut Paljakan 
mukaan laadukkaat FreshWind-järjestelmät 
soveltuvat haastaviinkin teollisuusproses-
seihin ja toimitiloihin kattamaan pölynsi-
donta-, jäähdytys-, ja kostutustarpeet.

– Asiakkaat tarvitsevat ratkaisun tiettyyn 
ongelmaan. Esimerkiksi puu- ja betoniteol-
lisuudessa on usein tarvetta pölynsidonnal-
le, kun taas suuria lauhduttimia käyttävät 
yritykset hakevat lisätehoa jäähdytyksestä. 
Moniin teollisuuden tuotantotiloihin, esi-
merkiksi puunjalostukseen, kaivataan myös 
ilmankostutusta ja kosteuden tarkkaa hallin-
taa. FreshWind-järjestelmä ratkaisee asiak- 
kaan ydinongelman, mutta samalla asiakas 
saa käyttöönsä kaikki korkeapainesumutuk-
sen hyödyt, eli paremman ilmankosteuden, 
pienemmän pölymäärän sekä viileämmät 
työtilat, Paljakka sanoo. 

Päätuotteita ovat kiinteästi asennettavat 
FreshWind-korkeapainesumujärjestelmät, 
joiden sydämenä sykkii kestävä, 95 prosentin 
hyötysuhteen tarjoava Danfossin korkeapai-
nepumppu. Putkistot tehdään haponkestä-
vistä korkeapaineputkista ja sumu syötetään 
ilmaan Danfossin erikoissuuttimista. Suut-
timet voidaan asentaa suoraan putkiin tai 
FreshWindin patentoimiin päätelaitteisiin. 
Järjestelmä on myös asennettavissa asiak- 
kaan vanhan LVI-järjestelmän rinnalle tuke-
maan prosesseja jälkiasenteisesti. 

– FreshWind -järjestelmä tuottaa vesipisa-
roita, joiden halkaisija on vain 1/20 hiuksen 
paksuudesta. Hienojakoinen sumu tuottaa 
halutun käyttöominaisuuden tehokkaasti, 
luotettavasti ja pintoja kastelematta. Järjes-
telmät kustomoidaan aina asiakkaan tilojen 

ja prosessien tarpeisiin. Useimmiten toimi-
tamme järjestelmän avaimet käteen -periaat-
teella. Kokonaisuuteen sisältyy suunnitte-
lu, mitoitus, asennus, tarkastukset ja käyttö-
hyväksyntä, sekä tarvittaessa vuosihuollot. 

Järjestelmää on edullista käyttää
Paljakka luettelee FreshWind -järjestelmän 
keskeisiksi eduiksi energiatehokkuuden, 
ympäristöystävällisyyden, laadukkuuden, 
monipuoliset käyttöominaisuudet, vähäisen 
huoltotarpeen ja pitkäikäisyyden. Energia-
tehokkuuden ansiosta järjestelmän takaisin-
maksuaika jää useimmiten reilusti alle kol-
men vuoden, lauhdutinkäytössä jopa 1–2 
kuukauteen. 

– Tarkasti mitoitettu ja laadukkaista kom-
ponenteista tehty järjestelmä on energia- ja 
kustannustehokas, pitkäikäinen ja helppo 
huoltaa. Danfossin pumput kestävät jopa 
10 vuotta ja huoltotarve rajoittuu pääasias-
sa suodatinten ja suutinten vaihtoon. Järjes-
telmän avulla teollisuusprosesseissa voidaan 
saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä. Esi-
merkiksi korkeapainesumujärjestelmän ku-
lutus kostutuskäytössä on noin sadasosa kil-
pailevaan höyryjärjestelmään verrattuna ja 
noin viidesosa paineilmajärjestelmään ver-
rattuna. Suurin hyöty saadaan jäähdytykses-
sä, sillä 5,5 kW:n kulutuksella saadaan aikaan 
600 kW:n jäähdytysteho, Paljakka kertoo.

Kiinteiden korkeapainesumujärjestelmien 
lisäksi FreshWind Oy kehittää, valmistaa ja 
markkinoi korkeapainesumun tuottamiseen 
soveltuvia koneikkoja sekä siirrettäviä pää-
telaitteita. FreshWind toimii myös Danfossin 
pumppujen ja varaosien jälleenmyyjänä. Ko-
timaan lisäksi yrityksellä on myös vientitoi-
mintaa, jota ollaan parhaillaan laajentamas-
sa. FreshWindin asiakkaita ovat esimerkiksi 
UPM, Neste, Metsä Board, Comforta ja Delete.

Jyväskyläläinen FreshWind Oy valmistaa energiaa säästäviä  
korkeapainesumujärjestelmiä teollisuuden tarpeisiin. Niiden 
avulla voidaan muun muassa tehostaa teollisuuden prosesseja 
sekä edistää työterveyttä.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva mikko kuparinen

Energiansäästöä 
kustomoiduilla 
järjestelmillä

FreshWind Oy:n toimitusjohtaja Marjut Paljakka huomauttaa, että laadukas korkeapaine-
sumujärjestelmä maksaa itsensä takaisin jo kolmessa vuodessa tai jopa nopeammin.

U usiutuvan lämmityspolttoöljyn 
hiilidioksidipäästöt ovat samal-
la tavalla nolla kuin uusiutuvan 
liikennepolttoaineen. Siksi sen 

käytöstä öljykattiloissa voi jopa puhua ai-
tona ilmastotekona.

Ilma-vesilämpöpumpun ja uusiutuvan 
lämmityspolttoöljyn hybridikäytössä läm-
pöpumppu tuottaa 70 prosenttia lämmös-
tä ja öljykattila 30 prosenttia. Se on edulli-
sempi ja vähemmän hiilidioksidia tuottava 
kuin vastaava lämpöpumpun ja sähkökat-
tilan yhdistelmä.

Ero konkretisoituu, kun vertaa kahta 
lämmitystapaa Kiinteistöliiton indeksita-
lossa. Laskelmissa sähkön hiilidioksidi-
päästömäärä on Fingri-
din vuonna 2019 ilmoit-
tama 91 grammaa kilo-
wattitunnilta.

Indeksitalon lämmi-
tykseen tarvittavan ener-
gian tarve on 450 000 ki-
lowattituntia vuodessa. 
Ilma-vesilämpöpumpun 
ja sähkölämmityksen yh-
distelmällä hiilidioksidia 
syntyy 21 840 kiloa vuo-
dessa, mutta lämpöpum-
pulla ja uusiutuvalla läm-
mityspolttoöljyllä vain 9555 kiloa vuodessa. 
Myös rahaa säästyy. Sähkö ja lämpöpump-
pu -hybridin käyttö maksaa 36 000 euroa 
vuodessa, kun uusiutuva polttoöljy ja läm-
pöpumppu 28 300 euroa.

Uusimista kannattaa harkita
Kiinteistönomistajan ei välttämättä kannata 
vaihtaa toimivaa öljylämmitysjärjestelmää 
sähkölämmitykseen, vaan tuoda sen rinnal-
le energiatehokas ilma-vesilämpöpumppu.

– Ilma-vesilämpöpumpun ja uusiutuvan 
lämmityspolttoöljyn hybridiratkaisu on oi-
vallinen vaihtoehto kunnille, joilla on pal-
jon öljylämmitteisiä kiinteistöjä. Niiden 

muuttaminen pelkälle sähkölämmityksel-
le tai lämpöpumpun ja sähkön yhdistelmäl-
le olisi kallista, eikä muutoksella saavute-
ta samanlaista hyötyä kuin lämpöpumpun 
ja uusiutuvan polttoöljyn käytöllä, kertoo 
Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnan-
johtaja Arto Hannula.

Uusiutuva HVO-polttoöljy on kotimaista, 
sillä se valmistetaan Nesteen Kilpilahden ja-
lostamolla. Se sopii sellaisenaan nykyisiin 
öljykattiloihin. Poltin on hyvä huollattaa en-
nen HVO-polttoöljyn käyttöönottoa, koska 
se palaa puhtaammin ja kirkkaammalla lie-
killä kuin fossiilinen polttoöljy.

Näin edullinen ja ekologinen lämmitysta-
pa ei ole saanut Hannulan mukaan jalansi-

jaa, koska sen etuja ei ole 
aiemmin tuotu julkisuu-
teen. Toinen syy on ollut 
se, ettei uusiutuvaa läm-
mitysöljyä ole ollut laa-
jasti saatavilla.

Hannulan mukaan 
sähkölämmitykseen siir-
tymistä tukevat kannus-
teet antavat virheellisen 
kuvan eri lämmitysmuo-
tojen päästöistä. Hannu-
la huomauttaa, että esi-
merkiksi kovilla pakka-

silla sähkön päästöt ovat uusiutuvaa öljyä 
korkeammat. Hän myös lisää, että öljyläm-
mityksen teknologia on monikäyttöinen ja 
vähäpäästöinen ratkaisu ympäristöystävälli-
sempään lämmitykseen siirryttäessä. Siirty-
minen uusiutuvaan polttoöljyyn voidaan to-
teuttaa polttimen vuosihuollon yhteydessä.

– On hämmästyttävää, että jopa hallitus 
ajaa vain yhtä ratkaisua lämmityksen hii-
lidioksidipäästöjen vähentämisessä, kun 
meillä on parempi, kotimaista tuotantoa 
oleva vaihtoehto. Kiinteistönomistajia pitäi-
si kannustaa suosimaan fossiilivapaan uu-
situvan polttoöljyn käyttöä lämmityksessä 
eikä kalliiseen lämmitystapamuutokseen.

Jopa öljylämmitys voi olla ilmastoteko, kunhan öljylämmitysjärjestelmä liitetään osaksi 
ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää ja polttoaineena käytetään uusiutuvaa polttoöljyä.

“
Hybridiratkaisu  
on oivallinen 
vaihtoehto öljy- 
lämmitteisiin 
kiinteistöihin.

Öljylämmityksen ja ilma-vesilämpöpumpun yhdistelmä on pääs-
töiltään ja hinnaltaan parempi kuin lämpöpumpun ja sähköläm-
mityksen yhdistelmä, kun käytetään uusiutuvaa lämmitysöljyä.

Hybridilämmitys 
on ilmastoteko

teksti jukka nortio  kuva ley

Puhdasta biokaasua 
paikallisesta biojätteestä

Ab Stormossen Oy:n talouspäällikkö Håkan Hagberg ajelee biokaasulla, jota tuotetaan Vaasan alueen asukkaiden biojätteestä.

B iokaasu on uusiutuva 
ja paikallisesti tuotettu 
polttoaine, joka laskenta-
tavasta riippuen vähen-

tää liikenteen kasvihuonepäästöjä 
noin 90 prosenttia bensiiniin ja die-
seliin verrattuna. Toisin sanoen, jos 
biokaasua lähtee vertailemaan fos-
siilisiin polttoaineisiin, niin fossii-
liset jäävät vääjäämättä kakkoseksi 
ympäristöystävällisyydessä.

Ab Stormossen Oy, Pirkanmaan 
Jätehuolto ja Etelä-Karjalan Jäte-
huolto Oy – kolme jäteyhtiötä, jotka 

ovat BIG-biokaasubrändin takana 
– uskovat vankasti, että liikenteen 
päästöjen vähentämiseen kansallis-
ten tavoitteiden mukaisesti, tarvi-
taan sähköautojen lisäksi liikentee-
seen biokaasulla käyviä kaasuauto-
ja. Mutta nimenomaan biokaasul-
la, koska toinen vaihtoehto eli maa-
kaasu on fossiilinen polttoaine siinä 
missä bensiini tai diesel.

– Sähköautoissakin energian-
tuotto voi erota. Jos ajelee kivihii-
lellä tuotetulla sähköllä, niin ei se 
ole hirveän ympäristöystävällis-

tä. Biokaasu on sataprosenttisesti 
uusiutuva energiamuoto, koska se 
valmistetaan eloperäisistä raaka-ai-
neista, Stormossenin talouspäällik-
kö Håkan Hagberg kertoo.

Nämä eloperäiset raaka-aineet 
ovat biojäte ja liete. Biokaasu on 
uusiutuvaa, paikallisesti tuotettua 
ja hiilineutraalia. Lisäksi se aiheut-
taa vähemmän hiukkas- ja typpiok-
sidipäästöjä kuin diesel tai bensa.

– Ongelma on, että nythän verra-
taan päästöjä ja tietenkin sähköau-
ton vähäiset päästöt ovat ylivoimai-

set verrattuna mihin tahansa, koska 
laskentatapa ei ota huomioon ener-
giantuottoa. Kaasuautoissa päästöt 
toistaiseksi lasketaan maakaasun 
perusteella, eikä siinä huomioi-
da biokaasua lainkaan, Etelä-Kar-
jalan Jätehuollon toimitusjohtaja 
Mika Suomalainen avaa.

Paikallista ja edullista
BIG-biokaasu valmistetaan paikalli-
sesti oman seudun biojätteistä Vaa-
san seudulla ja Etelä-Karjalassa. Ke-
väällä 2021 BIG-kaasua löytyy myös 
Pirkanmaalta, kun Nokian Koukku-
järvelle valmistuu biolaitos.

BIG-biokaasubrändin logon I-kir-
jain on muotoiltu omenankaraksi, 
joka viestii kiertotalouden toteu-
tumista. Jakelubrändi on yhtei-
nen, mutta kunkin kunnan oma 
yhtiö tuottaa itse oman biokaasun-
sa asukkaiden biojätteestä.

– Tämä on paikallisten kunti-
en omistaman yhtiön biokaasua. 
Olemme paikallisia tuottajia, jotka 
tuottavat paikallisille kaasuautoille 
polttoainetta, Suomalainen sanoo.

Ympäristöystävällisyyden ja pai-
kallisuuden lisäksi BIG-biokaasun 
valttikortteihin kuuluu edullisuus. 
Kaasuautot itsessään ovat pitkälti 
samoissa hinnoissa kuin vastaavat 
bensiinillä kulkevat autot, mut-
ta biokaasu on polttoaineena hal-
vempaa ja vakaampaa.

– Liikennekaasua myydään ki-
loissa, jossa yksi kilo maksaa 1,45 
euroa. Jos sitä vertaa energiana, 
niin hinta on 93 senttiä bensiinilit-
raa kohden. Biokaasulla on myös 
vakaa hinta. Emme ole vielä ker-
taakaan sitä korottaneet, Hagberg 
mainitsee.

Tankillisella biokaasua ajaa kes-
kimäärin noin 500 kilometrin mat-
kan. Lisäksi useimmat markkinoilla 
olevista kaasuautoista ovat bi–fuel- 
malleja, joissa on mukana myös 
bensatankki varatankkina.

Kaasuautot osaksi tavoitetta
Liikenne- ja viestintäministeriön 
työryhmä määritti syksyllä 2020 
tavoitteekseen, että Suomen teillä 
nähtäisiin vuoteen 2030 mennessä 
700 000 sähköautoa. Taustalla on 
hallituksen päätös liikennepäästö-
jen puolittamisesta vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2005 tasolta.

Hagberg toteaa, että vaikka tavoi-
te saavutettaisiin, ei se silti riittäisi 
puolittamaan liikenteen päästöjä. 

– Tunne on, että biokaasuautot 
ovat jääneet sähköautojen varjoon. 
Niitä ei kannata kuitenkaan asettaa 
vastakkain, koska molempia tarvi-
taan. Suomi on maana iso; mitä 
pohjoisemmaksi mennään, sitä pi-
dempiä välimatkat ovat. Myös sää-
olosuhteet hankaloituvat varsinkin 
talvisin. Silloin kaasuauto on mo-
nesti se ensisijainen vaihtoehto.

Vaasan, Pirkanmaan ja 
Etelä-Karjalan jäteyhtiöt 
ovat lyöneet hynttyyt  
yhteen. Yhteisenä luo-
muksena on BIG-bio- 
kaasuhanke, joka takaa 
liikennekaasun puhtau-
den ja paikallisuuden.

teksti taneli tuokko 
kuva sami pulkkinen

Biokaasu on  
täysin uusiutuva 
energiamuoto – 
se valmistetaan 
eloperäisistä  
aineista. “
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Kivivillalla kuria 
kiinteistöjen  
hiilijalanjälkeen

S uomella on tavoite saavut-
taa hiilineutraalius vuo-
teen 2035 mennessä. Julki-
sessa keskustelussa aiheen 

ympärillä esille nousevat erityises-
ti liikenne ja ravinto, mutta valtava 
palanen pelissä on myös asuminen.

– Koko maailmalla, Suomi mu-
kaan lukien, on ilmastonmuutok-
sen torjunnassa ja hiilineutraaliu-
den tavoittelussa kunnianhimoisia 
tavoitteita, joten on erittäin tärkeää 
huomioida, että eräs iso energian-
kuluttaja Suomessa on rakennus-
kanta, muistuttaa Rockwool Fin-
land Oy:n toimitusjohtaja Esa Mäki.

Rockwoolilla itsellään on jo otet-
tuna merkittävä edistysaskel ym-
päristövaikutusten keventämisek-
si. Yritys on tehnyt Pohjoismaiden 
tehtaillaan investointeja, jotka pie-

nentävät heidän hiilidioksidipääs-
töjään 70 prosenttia verrattuna vuo-
teen 1990, joka on päästömittauk-
sissa hyvin yleisesti käytetty ver-
tailuvuosi. 

Rockwool on panostanut pääs-
töjen pienentämiseen jo pitkään, 
mutta tuoreimpiin investointeihin, 
joilla tuloksia saavutetaan, kuuluu 
muun muassa hiilipohjaisesta sula-
tuksesta siirtyminen vihreään säh-
köön ja hiilineutraaliin biokaasuun.

– Hiilijalanjälkemme jatkuva pie-
neneminen on yksi niistä asioista, 
joista olemme erittäin ylpeitä, ja 
tiedämme olevamme tässä asiassa 
kehityksen eturintamassa. Puhei-
ta riittää kaikilla, mutta meillä on 
jo näyttöä, Mäki toteaa.

Herää kysymys, mikä oikein on 
tämä edistyksellinen tuote, joka täl-

laisen liiketoiminnan on mahdollis-
tanut. Vastaus ei ole pyörän keksi-
minen uudelleen vaan vanha ja tut-
tu eristysmateriaali: kivivilla.

Kivivilla kestää elinkaaren
Rockwool on valmistanut kivivil-
laa jo vuodesta 1937 alkaen. Se on 
Pohjoismaissa yksi vakiintuneim-
pia ja käytetyimpiä rakennuseris-
teitä. Tietyillä käyttöalueilla kuten 
teknisessä eristämisessä ja palosuo-
jauksessa kivivillalle on vaihtoehto-
ja olemassa nykyään erittäin vähän. 
Materiaaliominaisuuksiensa vuoksi 
se hallitsee omaa kenttäänsä melko 
suvereenisti.

Rockwool on kansainvälinen 
toimija, joka on alun perin läh-
töisin Tanskasta. Valtaosa heidän 
myynnistään tapahtuu Euroopas-

sa, mutta he ovat koko maailman 
suurin kivivillan valmistaja. Myös 
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa ki-
vivillamarkkinat ovat parhaillaan 
nousussa, vaikka niiden osuus on-
kin pienempi kuin eurooppalaises-
sa rakentamisessa.

On olemassa muitakin raken-
nuseristeitä, joita käytetään kaik-
kia omilla tavoillaan. Jokaisella on 

omat vahvuutensa, mutta Mäki ker-
too, että kun tavoitellaan hyvien 
eristystasojen lisäksi kestävyyttä 
ja paloturvallisuutta, kivivilla on 
ainutlaatuinen vaihtoehto.

– Koska materiaali on kiveä, se 
kestää koko rakennuksen eliniän. 
Enenevissä määrin kiven seassa 
käytetään myös kierrätysmateri-
aalia, mutta kivi siinä on alun pe-
rin pohjana, Mäki selittää.

Rockwoolin kivivilla on täysin 
kierrätettävissä oleva materiaali, ja 
Mäki painottaa, että tämä on poik-
keava ominaisuus, sillä mineraali-
villat kuuluvat useimmiten vielä 
sellaisiin rakennus- ja purkujättei-
siin, jotka päätyvät kaatopaikalle. 
Aiemmin mainittujen investointien-
sa lisäksi Rockwool lanseeraa vuo-
den 2021 aikana myös kierrätysjär-
jestelmän, jolla kivivilla saadaan 
osaksi kiertotaloutta ja pystytään 
hyödyntämään sataprosenttisesti 
myös rakennuksen purkuvaiheessa.

Myyntipäällikkö Jukka-Pekka 
Loiri lisää kivivillan etujen listaan 
myös sen monikäyttöisyyden.

– Suomessa ei ole sellaista koh-
detta tai hanketta, johon ei voisi 
palosuojaukseen tai lämmön- ja ää-
nieristykseen tarjota käyttöön kivi-
villaa, Loiri toteaa.

Turvallinen ja mukava eriste
Mäki ja Loiri tiivistävät kivivillan 
vahvuudet seitsemään eri katego-
riaan. Niihin kuuluvat jo mainitut 
kestävyys ja kierrätettävyys sekä 
lisäksi lämmöneristävyys, kosteu-
denkestävyys, äänieristys, palotur-
vallisuus ja esteettisyys.

Kaikki edellä mainitut ominai-
suudet ovat vaistomaisesti loogi-
sia, mutta aluksi kuulostaa hiukan 
oudolta, että kivivilla voi vaikuttaa 
rakennuksen estetiikkaan. Kysees-
sähän on tuote, jota ei konkreetti-
sesti näe, koska se sijaitsee ihmis-
tä ympäröivien seinien välissä. Mä-
ki kuitenkin selittää, että vaikutus 
johtuu siitä, että Rockwool pystyy 
tarjoamaan järjestelmiä, jotka anta-
vat vapauksia arkkitehdille ja mah-
dollistavat monipuolisen pitamate-
riaalien käytön.

Toisaalta Rockwoolin tuoteper-
heestä löytyy kyllä näkyville jääviä- 
kin materiaaleja. Sellaisia ovat eri-
tyisesti Rockfon-akustiikkatuotteet.

– Rockfonin akustisia alakattoja 
näkee julkisissa rakennuksissa hy-
vinkin usein, ja moni pääkaupunki-

seudulla kirjastovierailuja tehnyt on 
sellaisen alla kulkenut ainakin Oo-
din yläkerrassa, Mäki mainitsee.

REDAirilla kohti huomista
Rockwool on tuonut syksyllä Suo-
men markkinoille tuoreen eriste-
järjestelmän nimeltä REDAir. Jär-
jestelmä sopii sekä uudis- että kor-
jausrakentamiseen, ja siitä on jo 15 
vuoden ajalta kokemuksia Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan markkinoilta.

REDAir-nimellä markkinoitu ko-
konaisratkaisu on patentoitu tuulet-
tuvan julkisivun eristejärjestelmä, 
joka soveltuu käyttöön kaikenlais-
ten pintamateriaalien kanssa. Sen 
etu on, että se antaa yhtäältä ark-
kitehdeille laajan suunnittelun va-
pauden, kun esteettinen ilme ei ole 
riippuvainen takana olevista raken-
teista, mutta toisaalta se myös tar-
joaa urakoitsijalle yksinkertaisen 
järjestelmän, jonka mitatusti talou-
dellinen asennusaika lisää tuottoa 
ja minimoi riskejä.

Asukkaan kannalta tärkeintä on 
toki miellyttävä sisäilma sekä hyvä 
paloturvallisuus ja melun vaimen-
nus. Mutta saneerausten aikana ar-
voon arvaamattomaan nousee myös 
lyhyempi asennusaika ja se, ettei 
rakennusta tarvitse urakan aikana 
tyhjentää asukkaista. Puhumatta-
kaan siitä, että järjestelmä kestää 
aikaa ja sääolosuhteita, Loiri lisää.

– Suomen ilmasto on haasteelli-
nen. Oli joulu tai juhannus, julkisi-
vujen pinnat ovat hyvin usein kos-
teita. Jos materiaalit ovat olosuhtei-
siin nähden vääriä, julkisivun elin-
kaari jää lyhyeksi, ja kerrostalon ta-
pauksessa silloin puhutaan aika mit-
tavasta rahallisesta vaikutuksesta 
osakkeenomistajalle, hän tarkentaa.

Mäki puolestaan mainitsee tuot-
teen meriitiksi myös sen lisäänty-
neen käytön modernissa uudisra-
kentamisessa. Erityisesti Pohjois-
maissa puurakentaminen on nouse-
va trendi, jota myös Suomessa ha-
lutaan edistää hallitustasolla asti.

– Pohjoismaissa suuri osa massii-
vipuurakennuskohteiden eristyk-
sistä on toteutettu nimenomaan 
REDAir-järjestelmällä, Mäki kertoo.

Ratkaisu remonttiaaltoon
Tulevien kymmenen vuoden aika-
na Suomessa on nykyhetkeen näh-
den moninkertainen kerrostalojen 
julkisivusaneerausten tarve. Ra-
kennuskanta maassamme uudis-

tuu vain noin prosentin vuodes-
sa, ja iso osa kannasta on saapunut 
siihen ikään, että se synnyttää re-
monttiaallon.

– Kivivilla tuo 1960–70-lukujen-
kin kerrostalot nykymääräysten ta-
salle ja tuo niihin merkittäviä ener-
giasäästöjä. Koko rakennus päivit-
tyy turvalliseksi ja ekologisemmak-
si asuinympäristöksi, Loiri sanoo.

Mäki komppaa ja jatkaa:
– Sen ajan kerrostalot eivät lähtö-

kohtaisesti ole energiatehokkuudel-
taan lähimainkaan samassa sarjas-
sa kuin uudet talot. Siksi peruskor-
jausten yhteydessä tämä osa-alue 
nousee vahvasti esille.

Taloihin saatetaan nykyään teh-
dä lisälämmöneristystä eli niin sa-
nottuja energiaremontteja. Sekä 
energiaremonteilla että Rockwoo-
lin ympäristöystävällisillä materi-
aaleilla pyritään pohjimmiltaan sa-
maan lopputulokseen: ilmastoystä-
vällisempään asumiseen.

Lisäksi myös pienemmät kohteet 
kuten omakoti- ja rivitalot vaativat 
nämä samat eristeet. Ratkaisut saat-
tavat tulla vastaan yksityishenkilöl-
lä, jos hän esimerkiksi rakennuttaa 
oman kodin, tai taloyhtiöasukkaal-
lakin siinä tilanteessa, kun hän is-
tuu taloyhtiönsä hallituksessa ja 
pohtii naapureineen mahdollisen 
saneerauksen kilpailutusta.

– Kuluttajan on siis ihan yhtä lail-
la syytä olla tietoinen siitä, mitä hä-
nen kotinsa seinien sisään on laitet-
tu, toteaa Mäki.

Rockwoolin myyntipäällikkö Jukka-Pekka Loiri ja toimitusjohtaja Esa Mäki kehuvat  
kivivillan verrattomia ominaisuuksia eristemateriaalina.

Ilmastoystävällisen rakentamisen edelläkävijä Rockwool uudistaa Suomen  
tuoteperhettään REDAir-järjestelmällä. Kestämään tehdyt eristeratkaisut  
tarjoavat näkyviä etuja niin rakentajalle kuin asukkaallekin.

teksti valtteri mörttinen  kuva juho länsiharju

“
Suomessa ei ole 
kohdetta, johon 
ei voisi tarjota  
kivivillaa eriste-
materiaaliksi.

Miksi valita 
kivivilla?
n Kivivillan ominaisuudet  
eristemateriaalina ovat 
muihin vaihtoehtoihin ver-
rattuna omaa luokkaansa.

n  Ominaisuuksiin kuuluvat 
esimerkiksi erinomainen 
äänen- ja lämmöneristys, 
homehtumattomuus sekä 
palamattomuus.

n Lisäksi kivivilla päästää 
lävitsensä höyryä sekä hyl-
kii kosteutta.

Rockwoolin 
kivivilla kestää 
koko rakennuksen 
eliniän. Kaiken 
lisäksi se on täysin 
kierrätettävä eris-
temateriaali.
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E nergiasektori on muutok-
sen kourissa. Fossiilisista 
polttoaineista halutaan 
eroon, ja tilalle pyritään 

rakentamaan uusiutuvaan energi-
aan perustuvia järjestelmiä.

– Jos energiaa tuottava ja käyt-
tävä yhtiö haluavaa hyötyä ener-
giamurroksesta tai vähintään säi-
lyttää asemansa, sen pitää seurata 
markkinoilla tapahtuvia muutok-
sia entistä tarkemmin ja saamansa 
tiedon perusteella optimoida omaa 
tuotantoaan ja kulutustaan, sanoo 
Business Area Manager Ari Rasimus 
Syncron Tech Oy:stä.

Syncron Techin asiakaskuntaan 
kuuluu muun muassa paljon ener-
giaa kuluttavia metsä-, teräs- ja ke-
mianteollisuuden yhtiöitä. Ne tuot-
tavat osan kuluttamastaan energias-
ta itse, hankkivat loput sähkömark-
kinoilta ja osallistuvat myös kanta-
verkkoyhtiön reservimarkkinoille.

Rasimuksen mukaan yritysten 
kannattaa tarkastella vanhoja toi-
mintamallejaan, koska energiamur-
ros mullistaa markkinoita huomat-
tavasti. Esimerkiksi sähköpörssejä 
on toiminnassa useampia ja kaup-
paa käydään sekä niissä että kanta-

Enemmän irti muuttuvista energiamarkkinoista

verkon reservimarkkinoilla yhä mo-
nipuolisemmilla tavoilla. 

Välikädet pois yhtälöstä
Hyvä energianhallintajärjestelmä 
on Rasimuksen mukaan joustava 
ja helppokäyttöinen. 

– Esimerkiksi energiaintensiivi-
sessä teollisuudessa organisaatiosta 
löytyy paras tieto tuotteiden valmis-
tuksen tilanteesta ja siten energian-
tarpeen ja oman energiantuotannon 
ennusteista. Siksi järjestelmän pitää 
olla helppokäyttöinen. Parhaimmil-
laan energianhallintajärjestelmä te-
kee ennusteet osittain automaatti-
sesti niin, että tuotantoporras vain 
tarvittaessa säätää ennustetta.

– Kun yhtiö hallitsee ennustami-
sen, suunnitelmat ja nopean kau-
pankäynnin, se voi toimia itse tase-
vastaavana kantaverkon suuntaan. 
Näin asetelmasta poistuu vähintään 
yksi kustannuksia tuova välikäsi.

Uusiutuvan energian tuotannos-
sa ja tuomisessa markkinoille tarvi-
taan samantapaisia työkaluja kuin 
järjestelmässä, joka perustuu perin-
teisiin energiantuotantomuotoihin.

– Hallintajärjestelmän avulla uu-
siutuvaa energiaa tuottava yhtiö tar-

joaa kapasiteettiaan, toimii verkko-
yhtiön reservimarkkinoilla, mittaa 
vietyjä ja tuotuja energiamääriä ja 
vaihtaa tietoa eri osapuolien kesken.

Esimerkiksi tuulivoimayhtiö voi 
tilanteen mukaan tuoda sähköä kan-
taverkkoon tai ladata akkua ja osal-
listua taajuussäätöön, jolla verkon 
taajuutta pidetään mahdollisimman 
lähellä 50 Hz:n nimellisarvoa.

– Energiantuottaja ohjaa energi-

anhallintajärjestelmän avulla akku-
jen latausta ja purkua. Kaupankäyn-
nistä vastaavat pohtivat, milloin ja 
millaisille markkinoille yhtiön kan-
nattaa osallistua. Järjestelmän kaut-
ta yhtiö tekee tarjoukset ja vaihtaa 
tietoa kantaverkkoyhtiön kanssa.

Rasimus nostaa esiin Iin Viina-
mäessä toimivan tuulipuiston, jon-
ka yhteyteen rakennettiin vuonna 
2019 kuuden megawatin tehoinen 

sähkövarasto. Kapasiteetiltaan se oli 
siihen mennessä Suomeen rakenne-
tuista akkuteknologiaan perustuvis-
ta sähkövarastoista suurin.

Hankkeen toteuttivat ST1 ja 
S-ryhmän sähkönhankinnasta vas-
taava S-Voima. S-Voima Oy:n Portfo-
lio Manager Tommi Riskin mukaan 
järjestelmä- ja energiahallintakoke-
mus oli pääkriteeri yhteistyön käyn-
nistämiseen Syncron Techin kanssa.

Business Area Manager Ari Rasimus kertoo, että energianhallintajärjestelmän avulla teollisuusyritykset ja 
energiantuottajat voivat osallistua markkinoille ja saada tarjonnastaan parhaan hyödyn.

Joustava ja ympäristön muutoksiin mukautuva ener-
gianhallintajärjestelmä auttaa yritystä optimoimaan 
energian hankintaa ja välttämään turhia kustannuksia.
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori

Toimitusjohtaja Frans Jokinen korostaa, että Fundaconin asiantuntijoilla 
on reippaasti kokemusta ja erityisosaamista kattilalaitosten tekniikasta.

P olttokattila on kauko-
lämpötuotannon ja teol-
lisen energiatuotannon 
ydin. Polttoaineen ener-

gia muuttaa siellä muotoaan ja siir-
tyy kotien lämmitykseen ja lämpi-
män veden tuotantoon tai teollisiin 
prosesseihin lämpönä ja höyrynä.

Suuret kunnalliset energialaitok-
set ovat siirtymässä nopeaan tah-
tiin kivihiilestä uusiutuviin poltto-
aineisiin kuten hakkeeseen ja bio-
kaasuun. Turvevoimalat siirtyvät 
käyttämään biopolttoaineita.

Vuonna 2008 toimintansa aloit-
tanut asiantuntija- ja konsulttiyritys 
Fundacon on energia-alan raskaan 
sarjan osaamiskeskittymä. Se pal-
velee kaikenkokoisia energiayhtiöi-
tä teknologian uusimishankkeissa.

Viime vuosina Fundacon on aut-
tanut Stora Ensoa Hyltebrukin pa-
peritehtaan ja Valmetia Elenian voi-
malaitoksen kehittämisessä sekä 
Tammervoimaa uuden jätevoima-
laitoksen rakentamisessa.

Kunnille yritys tarjoaa hankinta- 

Energia-alan murros  
vaatii erityisosaamista

ja projektipäällikköpalvelua silloin, 
kun kunta joko päivittää energialai-
toksensa tai rakentaa uuden.

– Asiantuntijamme, jotka hallit-
sevat sekä julkisen hankintapro-
sessin että teknologian ovat iso 
apu kuntien organisaatioille, ker-
too Fundaconin toimitusjohtaja 
Frans Jokinen.

Kokemus siivittää kasvuun
Kun laitosten energiatuotantoa ke-
hitetään, tarvitaan sekä uutta tek-
niikkaa että ymmärrystä, kuinka si-
tä kussakin energialaitoksessa te-
hokkaimmin voidaan hyödyntää.

Jokaisen voimalan polttoaineen 
valinta ja polttoainejakeiden  osuu-
det ovat yksilöllisiä. Siksi kattilan 
mitoitus ja kattilaan liittyvän teknii-
kan valinta vaatii korkeaa ammat-
titaitoa. Tämä korostuu nyt, kun 
energiatuotannossa siirrytään bio- 
ja kierrätyspolttoaineiden hyödyn-
tämiseen. Ne ovat syöteaineina lä-
hes poikkeuksetta vaativampia kuin 
esimerkiksi kivihiili ja turve.

– Yrityksellämme on pitkäaikai-
nen kokemus kattilatekniikasta ja 
siitä, miten tekniikkaa sovelletaan 
erilaisiin asiakasprojekteihin. Työn-
tekijämme ovat toimineet muun 
muassa Valmetin ja Foster Whele-
rin palveluksessa kattilatekniikan 
asiantuntijoina, Jokinen sanoo.

Fundaconilla on kattilaitok-
sen mitoitukseen ja tuotteistuk-
seen oma design, jonka perusteel-
la on suunniteltu asiakaskohtaisesti 
räätälöityjä kokonaisuuksia muun 
muassa eräälle ruotsalaiselle katti-
lalaitostoimittajalle. 

Suomen ja Viron kaukolämpö-
laitokset ovat jo hyvin Fundaconin 
palveluiden piirissä. Kesällä yritys 
avasi konttorin Tukholmaan. Katse 
on jo Euroopassa.

– Saksassa siirtyminen kaasuun 
ja biopolttoaineisiin luo meille val-
tavan potentiaalin, koska siellä sat-
sataan paljon sekä uusiin biopolt-
toainelaitoksiin että hiilivoimalai-
tosten muuttamiseen uusiutuviin 
polttoaineisiin.

Fundacon kuuluu Smaragdus- 
konserniin, jolla on muun muas-
sa laajaa energia-alan tutkimustoi-
mintaa. Se tukee vahvasti Funda-
conin uusien palveluiden kehittä-
mistä, kuten teollisten energialäh-
teiden hyödyntämistä kaukoläm-
mön lähteenä.

Ilmastonmuutoksen torjunta kirittää globaalia energia-
murrosta. Fossiilisia energialähteitä korvataan uusiu- 
tuvilla energiamuodoilla ja kierrätyspolttoaineilla.
teksti jukka nortio  kuva juho länsiharjuTaloyhtiöt ottavat juuri 

nyt suuria energia- ja  
digiloikkia sekä tarjoavat 
miljardiluokan bisnes-
mahdollisuuksia yrityk-
sille. Haasteena on saada 
taloyhtiöiden tarpeet ja 
yritysten palvelut koh-
taamaan toisensa. 
teksti helen partti 
kuva outi neuvonen

E nergiatehokkuus on mo-
nen taloyhtiön kestopu-
heenaihe, samoin asumi-
sen vaikutus ilmaston-

muutokseen. Energiatehokkuutta 
halutaan parantaa ja kasvihuone-
kaasupäästöjen määrää vähentää. 

Tilanne on kinkkinen. Taloyhtiöt 
haluaisivat ryhtyä toimeen, mutta 
eivät tiedä, mistä aloittaa. Hallituk-
set pohtivat kuluja ja sitä, koituuko 
investoinneista varmasti säästöjä. 
Mikä olisi paras tapa edistää oman 

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen asiantuntijat Aleksi Heikkilä ja Visa Kivisaari toteavat, että taloyhtiöt kaipaavat selkeitä palveluita yrityksiltä ja yritykset koottua dataa taloyhtiöiltä.

taloyhtiön energiatehokkuutta? 
Asiantuntijat kehottavat tukeu-

tumaan lukuihin. Taloyhtiöissä syn-
tyy vuosittain valtavasti tietoa esi-
merkiksi energian- ja vedenkäytös-
tä sekä tehdyistä korjauksista. Tyy-
pillisesti tieto on kuitenkin hajallaan 
eri paikoissa, esimerkiksi energia- ja 
isännöintiyhtiöllä, ja sen hyödyntä-
minen on vaikeaa. Harva taloyhtiö 
on sopinut tiedon käytöstä ja jaka-
misesta ulkopuoliselle. Ihan help-
poa se ei olekaan, sillä data saattaa 
sisältää tietosuojan piiriin kuuluvaa 
tietoa asukkaista. Esimerkiksi asun-
tokohtainen olosuhde- ja kulutus-
tieto voi kertoa asukkaasta paljon. 

Taloyhtiöillä on oikeutettu etu 
datan keräämiseen, kunhan sitä 
käytetään ja säilötään oikein. Par-
haimmillaan hallitukset voivat käyt-
tää dataa päätöksenteossaan ja yri-
tykset tarjota datan perusteella koh-
distetumpaa palvelua.

Parempi tieto tuo säästöjä
Green Building Council Finland 
(FIGBC) ja Helsingin kaupunki sel-
vittivät Ilmastoviisaat taloyhtiöt 
-hankkeessaan, mitä taloyhtiöt ha-

luavat ja mitä yritykset voisivat teh-
dä. FIGBC on Suomen suurin ja vai-
kuttavin kestävän rakennetun ym-
päristön yhteistyöverkosto. Sen 
markkinoima Net Zero Carbon Buil-
dings -sitoumus on saanut monet 
ammattimaiset kiinteistönomistajat 
sitoutumaan hiilineutraalin energi-
ankäytön kehittämiseen. Helsingin 
kaupunki on puolestaan käynnistä-
nyt Energiarenessanssi-ohjelman, 
joka edistää olemassa olevien asuin-
rakennusten energiatehokkuutta ja 
uusiutuvan energian käyttöä. 

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke 
tutki pääkaupunkiseudulla seitse-
mässä pilottitalossa huoneiden il-
mankosteutta, lämpötilaa ja hiili-
dioksidimäärää. Mittaukset tehtiin 
sensoreilla yksittäisissä asunnoissa. 

– Usein lämmitys ei ole kerros-
taloissa tasapainossa ja lämpötila 
vaihtelee eri asunnoissa. Suositus 
on 20–22 astetta, mutta vaihtelua on 
19–24 asteen välillä. Säästöä syntyy, 
kun keskilämpötila saadaan pysy-
mään tasaisena, mikä vaikuttaa tut-
kitusti myös asumismukavuuteen, 
kertoo Helsingin kaupungin projek-
tikoordinaattori Aleksi Heikkilä.

Hanke kokeili älykästä lämmön-
ohjausta yhdessä kohteessa. Senso-
ritiedon perusteella säästöjä syntyi 
lämmityksessä niin paljon, että in-
vestointi siihen olisi maksanut it-
sensä takaisin vuodessa. 

Konsulteille on kysyntää
Hankkeen yhteydessä tehty mark-
kinaselvitys osoitti miljardiluokan 
bisnesmahdollisuuksia yrityksille, 
jotka voivat auttaa taloyhtiöitä di-
gi- ja energialoikan toteuttamisessa. 

– Taloyhtiöt haluavat pienentää 
hoitovastiketta ja ilmastokuormi-
tusta. Ratkaisuista ja palveluista 
on kuitenkin runsaudenpulaa. Ta-
loyhtiöt kaipaavat palveluita, jotka 
on helppo ymmärtää ja ostaa. Yri-
tysten kannattaisi perustaa verkos-
toja ja paketoida yhteistyössä palve-
luja laajemmin taloyhtiöiden käyt-
töön. Puolueettomille konsultti- ja 
suunnittelupalveluille on selvästi 
kysyntää, ja niistä taloyhtiöt ovat 
myös valmiita maksamaan, rapor-
toi kestävän kehityksen asiantun-
tija Visa Kivisaari FIGBC:stä.

Asiantuntijat korostavat suunni-
telmallisuutta ja malttia: ennen in-

vestointeja tai mahdollisten tukien 
hakemista on tärkeää tunnistaa ta-
loyhtiön kehittämisen kohteet. Sii-
nä taloyhtiöitä voi auttaa ulkopuo-
liselta tilattava selvitys. 

Taloyhtiöiden energialoikka 
luo tilaa uudelle bisnekselle

Neuvoja 
taloyhtiöille
n Taloyhtiön hiilijalan- 
jälkeä voi opetella pienen-
tämään Taloyhtiön energia- 
ekspertti-verkkokurssin 
avulla: koutsi.hsy.fi.

n  Verkossa voi tutustua 
Taloyhtiöklubeihin, jotka 
auttavat energiaremont-
tien käynnistämisessä:  
taloyhtioklubi-hanke.fi

n Ilmastoviisaat taloyh-
tiöt -hankkeen tuloksia ja 
oppaita löytää osoitteesta 
figbc.fi/ilmastoviisaat.
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Vedystä saadulla energialla 
tasapainotetaan tuulivoimaa

Aurelia Turbines Oy:n toimitusjohtaja Matti Malkamäki esittelee 3D-tulostettua turbiinipyörää. Vieressä 
rakenteilla oleva energiatehokas A400-turbiini.

L appeenrannan tehtaalla 
tuntuu kiire. Aurelia Tur-
bines sai ensimmäiset 
turbiinit lähtemään maa-

ilmalle viime kesänä ja nyt valmis-
taudutaan sarjatuotannon aloitta-
miseen. Aurelian turbiinit erottu-
vat muista korkean hyötysuhteen 
lisäksi sillä, että ne pystyvät käyt-
tämään myös vetyä polttoaineena.

Jotta vedyn käyttö onnistuu, on 
yhteistyötä tehty DLR:n eli Saksan 
avaruustutkimuskeskuksen kanssa.

– Vetykaasut palavat liian kuu-
masti perinteisissä turbiineissa käy-

tettäväksi. Sen osat sulavat. Ratkai-
simme ongelman kehittämällä uut-
ta teknologiaa DLR:n kanssa, kertoo 
Aurelia Turbinesin toimitusjohtaja 
Matti Malkamäki.

Vety on alkuaineista yleisin. Se 
saa myös auringon paistamaan. 

Kun vetyä käytetään polttoainee-
na, lopputuloksena on energian li-
säksi vain vesihöyryä.

Vedystä on puhuttu pitkään polt-
toaineena, mutta viime vuonna eri 
puolilla maailmaa alettiin siirtyä 
puheista tekoihin. Energiatuotan-
nossa tapahtui iso muutos.

– Kansainvälinen energiajärjestö 
IEA ilmoitti viime vuonna, että suu-
rimmassa osassa maailmaa aurin-
ko- ja tuulivoimasta on tullut hal-
vin tapa tuottaa energiaa. Uusia hii-
livoimaloita ei enää kannata avata, 
koska se on liian kallista. Lähivuo-
sina myös vanhoja hiilivoimaloita 
aletaan sulkea hinnan takia.

Tuuli- ja aurinkosähkön hinta 
on pudonnut uusien keksintöjen 
ja suuremman tuotannon ansios-
ta. Kehitys jatkuu edelleen.

Aina ei kuitenkaan ole aurin-
gonpaistetta tai tuulta. Jotta ener-
giaa saadaan tällöin, tarvitaan sää-
tövoimaa.

– Vety sopii säätövoimaksi: ve-
tyä voidaan tuottaa vedestä vaik-
ka Suomen tuulisähköllä ja varas-
toida myöhempää käyttöä varten. 
Vetykaasua poltetaan sitten ener-
giaksi, kun on pimeää ja tyyntä.

Vetyä käyttöön maakaasusta 
Tulevaisuudessa vety tehdään tuu-
li- ja aurinkovoimalla. Elektrolyy-
siksi kutsuttu tekniikka tuottaa 
vedestä sähköllä vetyä ja happea 
– ilman päästöjä. Tällä vuosikym-
menellä tällaisia tuotantolaitok-
sia rakennetaan 
eri puolille maa-
ilmaa. Planee-
tan lämmetessä 
maailma täytyy 
kuitenkin saa-
da vetyaikaan 
paljon nopeam-
min, kuin mitä 
uusia tuuli- ja 
aurinkovoima-
loita voidaan ra-
kentaa. Koko maailman siirtäminen 
uusiutuvan energian käyttöön kes-
tää parhaimmillaankin muutaman 
vuosikymmenen. Tänä aikana tar-
vitaan vedyn tuottamiseksi myös 
toista, nopeampaa ratkaisua.

Kokkolalaisessa laboratoriossa 
Hydrogenius Oy:n toimitusjohtaja 
Laura Rahikka esittelee lasimaljas-
ta puhdasta hiiltä. Yrityksen uudel-
la teknologialla maakaasusta syn-
tyy samanaikaisesti sekä saasteet-

tomaan energiatuotantoon sopivaa 
vetyä ja teollisuuden raaka-aineeksi 
tarvitsemaa puhdasta, kiinteää hiil-
tä - ilman päästöjä.

Vetyä on valmistettu maailmassa 
jo pitkään, koska sitä käytetään esi-
merkiksi lannoitteiden valmistuk-
seen. Vety on yleensä jo tähän asti 
tehty maakaasusta, mutta toisella 
tekniikalla. Suurin osa maakaasus-
ta on metaania, joka puolestaan on 
vetyä ja hiiltä. Kun metaanista on 
napattu vety talteen, on vapautu-
nut hiili tähän asti päästetty ilma-
kehään hiilidioksidina. 

– Tällöin hiilidioksidi kiihdyttää 
kasvihuoneilmiötä. Samalla on me-
netetty kallisarvoista raaka-ainetta, 
hiiltä. Tämä ongelma täytyy ratkais-
ta, Rahikka kertoo.

Maakaasun sijasta voidaan myös 
käyttää biokaasua. Jos esimerkiksi 
kaatopaikan kompostista nouseva 
biokaasu napataan talteen ja käy-
tetään vetynä energiaksi ja hiilenä 
esimerkiksi akkuihin, syntyy hiili-
nielu. Hiiltä sitoutuu silloin pois il-
makehään joutumasta.

Uudella tekniikalla vetyä voidaan 
myös valmistaa siellä, minne kaasu-
putket jo tulevat tai biokaasua kerä-

tään. Näin välty-
tään vedyn kul-
jetusongelmilta.

Rahikka on 
huomannut, että 
kysyntä uudelle 
teknologialle on 
valtava. Yrityk-
set ovat alkaneet 
sijoittaa suuria 
summia päästö-
jen leikkaami-

seen. Esimerkiksi suomalais-ruot-
salainen SSAB vaihtaa tulevaisuu-
dessa Raahessa terästehtailla tarvit-
tavan hiilen ja koksin vetyyn, mikä 
yksin laskee Suomen hiilidioksidi-
päästöjä seitsemän prosenttia.

– Kun vielä maakaasun tuottajat 
saavat kaasukenttien vahinkopääs-
töt kuriin, saamme tästä ympäris-
töystävällisen ja kohtuuhintaisen 
vetyvaihtoehdon lähivuosikym-
meniksi, Rahikka toteaa.

Vety tulee nyt sähkön ja 
lämmön tuotantoon. Se 
on saasteetonta. Sähkön  
ja lämmön tuotannon 
ohella vetyä tarvitaan 
myös tasapainottamaan 
tuuli- ja aurinkoenergian 
vaihteluita. 

teksti visa noronen 
kuva ville tulkki  
ja anne yrjänä

Toimitusjohtaja Laura Rahikka Hydrogenius Oy:n laboratoriossa, jossa 
maakaasusta valmistetaan vetyä ja hiiltä.

“
Kun aurinko- 
tai tuulivoimaa 
ei saa, voidaan 
polttaa vetyä.

M itä vähemmän läm-
pöä häviää matkal-
la, sitä vähemmän 
sähköä tarvitaan 

lämmön tuottamiseen, tiivistää toi-
mitusjohtaja Lassi Ojala RauHeat 
Oy:stä energiatehokkaan lämmi-
tysjärjestelmän perusperiaatteet. 

RauHeat on raumalainen, vuon-
na 1999 perustettu LVI-tuotteiden 
maahantuontiyritys, jonka päätuot-
teita ovat eristetyt alueputkijärjes-
telmät, maalämmön siirtoputkistot 
sekä vesikiertoiset lattialämmitys-
järjestelmät. Yritys on toimittanut 
eristettyjä putkistoja ja lattialäm-
mitysjärjestelmiä yhteensä yli 50 
000 kotitalouteen ja julkiseen koh-
teeseen. 

Kun pyritään energiatehokkaa-
seen ratkaisuun, on putkien eristä-
miseen käytettävällä materiaalilla 

Lämpöratkaisu, 
joka säästää rahaa 
ja energiaa

hyvin suuri merkitys. 
– Tuotteiden laatu vaihtelee, ja 

meillä on markkinoiden energiate-
hokkaimmat tuotteet. Niillä mah-
dollistetaan se, että lämpöhäviöt 
jäävät mahdollisimman pieniksi, 
Ojala vakuuttaa.

RauHeatin maahantuomat Pex-
Flex-aluelämpöputkistot on eristet-
ty kiinnivaahdotetulla polyuretaa-
nilla. Putkien ulkokuoren ja uretaa-
nin välissä on solumattoeriste, joka 
lisää putkien taipuisuutta ja tekee 
niiden asentamisesta sujuvaa. Rau-
Heat on ollut mukana PexFlex-tuot-
teiden kehittämisessä, ja ne sopivat 
erityisen hyvin vaativiin pohjoisiin 
olosuhteisiin. 

– Tuotteita löytyy kaikkiin tar-
peisiin ja kokoluokkiin, ja niiden 
eristepaksuus on suurempi kuin 
Keski-Euroopassa. Noudatamme 

putkiluokissa pohjoismaisia di-
mensioita, Ojala sanoo.

Täyden palvelun osaaja
Energiatehokkuus on tärkeimpiä 
ominaisuuksia uudisrakennus-
ta suunniteltaessa, olipa kyseessä 
sitten asuintalo tai julkinen raken-
nus. Energiatehokas ratkaisu sääs-
tää ympäristöä ja auttaa pienentä-
mään kiinteistönhoitokustannuksia 
pitkällä aikavälillä, vaikka alkuin-
vestointi olisi hieman perinteistä 
lämmitysratkaisua korkeampi.

– Yrityksellämme on kestävän ke-
hityksen ajattelutapa. Kaiken yti-
messä on lämmönlähteen hyöty- 
suhteen maksimointi, oli lämmön 
lähde mikä tahansa. Tuotteemme 
tuovat merkittävää säästöä energi-
ankulutukseen, ja niiden hinta-laa-
tusuhde on erinomainen.

Aluelämpöosaamisensa ohella 
RauHeat on täyden palvelun lat-
tialämmitystalo, ja sen valikoimaan 
kuuluvat myös maalämmön siirto-
putket. Yritys tarjoaa asiakkailleen 
alan parhaat tuotteet ja komponen-

tit sekä kattavat suunnittelu- ja mi-
toituspalvelut koko Suomen alueel-
la. Suuri varastokapasiteetti mah-
dollistaa nopeat toimitukset. 

Ojala kertoo, että RauHeat on ai-
na suunnittelusta asennukseen asti 
asiakkaan tukena. 

– Palveluhenkisyys ja asiakasläh-
töinen toiminta on meidän juttum-
me. RauHeat keskittyy kohtuullisen 
pieneen tuotealueeseen – alueläm-
mitykseen ja lattialämmitykseen – 
mutta siinä loistamme ja osaamme 
sen erityisen hyvin, Ojala kiteyttää.

RauHeatin toimitusjohtaja Lassi Ojala kertoo yrityksen tarjoavan asiakkailleen pohjoisiin olosuhteisiin  
sopivia alueputkijärjestelmiä, maalämmön siirtoputkistoja ja vesikiertoisia lattialämmitysjärjestelmiä.

Energiatehokas aluelämpöratkaisu on eduksi niin 
ympäristölle kuin kukkarollekin. Avainasemassa  
on lämmitys- ja käyttöveden siirtolinjaputkien  
tehokas eristäminen.
teksti vilma timonen  kuva samuli ahtiainen

My-Solarin tekninen johtaja Timo Anttila esittelee älyrelettä, joka tuo säästöä aurinkosähkön käyttäjille.

Aurinkosähkön ylituotanto omaan käyttöön

A urinkosähkö kiinnos-
taa kuluttajia enenevis-
sä määrin, mutta harva 
tulee ajatelleeksi, mil-

lainen järjestelmä on taloudellisesti 
kannattavin, ja miten ylituotannon 

pystyisi hyödyntämään. 
– Suurimman taloudellisen hyö-

dyn aurinkosähköjärjestelmistä saa, 
kun sähkön käyttää itse. Ylijäämä-
sähkön myyminen sähköyhtiöille ei 
ole kannattavaa, My-Solar Oy:n tek-

Kotimainen innovaatio ohjaa ylituotannon esimerkiksi lämmitykseen tai sähkö- 
auton lataukseen. Älykäs järjestelmä näkyy säästönä asukkaan kukkarossa.

ninen johtaja Timo Anttila toteaa.
Anttila innostui aurinkosähköjär-

jestelmistä opiskellessaan uusiutu-
vaa energiaa ja PV-solutekniikkaa 
Berliinin Teknisessä yliopistossa. 
Vuonna 2014 hän ryhtyi kehittele-

mään laitetta, jolla ylituotanto kye-
tään ohjaamaan kodin tarpeisiin. 

Syntyi innovaatio MSP-SR (Smart 
Relay), joka voidaan asentaa uusiin 
ja jo olemassa oleviin aurinkosäh-
köjärjestelmiin.

Yksilöllinen automaatio
Valoisana aikana aurinkopanee-
lit tuottavat runsaasti sähköä yli 
oman tarpeen. Kun voimala kytke-
tään älykkääseen automaatiojärjes-
telmään, on mahdollista hyödyntää 
ylituotanto maksimaalisesti. 

Älykäs rele voidaan asentaa säh-
kökeskukseen ja kytkeä WiFi-verk-
koon älypuhelimella tai tabletilla. 
Samassa nettiympäristössä toimii 
Home Manager ja Sunny Portal, jo-
hon kirjautumalla pääsee ohjelmoi-
maan ylituoton asetuksia, seuraa-
maan energiatietoja ja kertynyttä 
taloudellista säästöä. 

MSP-releitä on mahdollista kyt-
keä myös suoraan laitteisiin. Niis-
sä on energiamittari, joka seuraa 
laitteen kautta kulkevaa sähköä ja 
näyttää lukemat portaalissa. 

– Me rakennamme järjestelmät 
yksilöllisesti ja koulutamme asen-
tajia, jotka huolehtivat laitteiden in-
tegroinnista ja säädöistä. Kuluttajil-
le laitteiden käytöstä tehdään mah-
dollisimman helppoa, Anttila lupaa.

Ominaisuudet vertailuun
Toimitusjohtaja Carita Kourti ke-
hottaa kuluttajia tarkkaavaisuuteen 
aurinkosähköjärjestelmän hankin-

teksti ritva-liisa sannemann  kuva teemu heikkilä

nassa, jotta saa oikein mitoitetun, 
laadukkaan kokonaisuuden.

– Kannattaa vertailla ja hankkia 
tietoa eri lähteistä, sillä liikkeellä on 
myös virheellisiä väittämiä ja tietä-
mättömyyttä, Kourti toteaa.

Parhaiten aurinkosähköjärjes-
telmät ja ylituotannon ohjaus so-
veltuvat kotitalouksiin, joissa käy-
tetään pörssisähköä tai yö-päivä-
sähköä. Älykkään ohjauksen avul-
la voidaan käyttää hyväksi sähkön 
muuttuvaa hintaa.

Esimerkiksi lämminvesivaraajaa 
ja sähköautoa tai hybridiä ladataan 
aurinkosähköllä, kun sitä on tarjolla 
ja pimeänä vuodenaikana ostosäh-
köllä, kun se on edullisinta. 

My-Solar on rakentanut toimin-
taansa viitisen vuotta ja saanut 
kokoon aurinkojärjestelmän kaik-
ki osaset: oman tavaramerkin eli 
MSP-älyreleen, automaatioon tar-
vittavat SMA:n tuotteet, Orima-te-
lineet ja kolmannen sukupolven na- 
nokideteknologialla valmistettujen 
Panasonic HIT-aurinkopaneeleiden 
maahantuonnin.

Yrityksen tavoitteena oli käyn-
nistää älyreleiden massavalmis-
tus Suomessa, mutta rahoitussyis-
tä valmistus siirrettiin Hollantiin. 
Suomessa releitä tehdään pieniä 
määriä, eniten niitä menee vien-
tiin Keski-Eurooppaan.

– Meillä on innovaatio, joka hyö-
dyttää etenkin yksityisiä talouksia. 
Onneksi myös kotimaassa kiinnos-
tus on heräämässä, Anttila iloitsee.



MAINOSLIITE ENERGIAENERGIA MAINOSLIITE

n  1514   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

M eillä on käytössä kol-
mea lajia energiaa, 
biokaasua, tuuli-
voimaa ja lihasvoi-

maa, naurahtaa A2B:n perustaja 
Tero Kakko. A2B on Suomen en-
simmäinen ja ainoa täysin hiili-
neutraali kuljetusliike, joka operoi 
46 biokaasuautolla ja työllistää yli 
50 henkilöä.

Iveco Finland ja A2B ovat teh-
neet pitkään yhteistyötä. Ivecon 
myyntijohtaja Tuomas Virénin 
mielestä kaasu on mainio poltto-
aine tavaraliikenteeseen.

– Biokaasu on lähellä tuotettua 

energiaa, jonka tuottamiseen jo-
kainen meistä suomalaisista osal-
listuu. Valmistuksessa hyödynne-
tään hävikkiruokaa, biojätteitä ja 
tehtaiden sivuvirtaa. Esimerkiksi 
maidonjalostuksessa syntyvä he-
ra on omiaan biokaasutuotantoon.

Ilmastoneutraali jo nyt
Iveco on Euroopan suurin kaasu-
käyttöisten ammattiliikenteen ajo-
neuvojen valmistaja. Yritys on teh-
nyt kaasumoottoreita jo 25 vuotta, 
koko ajan tekniikkaa kehittäen. Ny-
kyautot eivät tarvitse dieseliä edes 
apupolttoaineeksi, ja moottoreista 

on tullut lähes täysin päästöttömiä. 
Maapallon ilmastoon vaikutta-

vien päästöjen lisäksi liikenteen 
päästöihin kuuluvat myös lähipääs-
töt. Lähipäästöillä eli hiukkaspääs-
töillä on suora vaikutus ilmanlaa-
tuun. Niiden tiedetään aiheuttavan 
ennenaikaisia kuolemantapauksia 
ja altistavan sairauksille. Myös li-
sääntynyt syöpäriski kuuluu lähi-
päästöjen haittavaikutuksiin. Kaa-
sulla ajettaessa lähipäästöt ovat hy-
vin lähellä nollaa.

Virénin mukaan kaasukäyttöiset 
paketti- ja kuorma-autot soveltuvat 
hyvin Suomen oloihin eivätkä ne 

poikkea käytettävyydeltään diesel-
käyttöisistä autoista. Kakko ja Virén 
näkevät myös sähkö- ja vetyautoil-
la sijansa tulevaisuuden liikentees-
sä. Sähkön päästöttömyys riippuu 
kuitenkin vielä energian tuotanto-
tavasta. 

Sen sijaan kun verrataan vety- ja 
kaasuautoja keskenään, kaasuau-
tojen vaatima infra on jo olemas-
sa. Tankkausasemia on jo kattavasti 
varsinkin Etelä-ja Keski-Suomessa. 

– Kaasukäyttöisellä autolla pys-
tytään liikennöimään järkevästi ko-
ko maassa, sillä autojen toiminta-
säde on hyvä. Esimerkiksi raskail-
la, LNG-käyttöisillä autoilla pysty-
tään ajamaan jopa 1600 kilomet-
riä yhdellä tankkauksella. Teron ja 
A2B:n esimerkki osoittaa, että hiili-
neutraalius ei vaadi mitään erityis-
ratkaisuja, Virén mainitsee.

– Ainoa ero on, että auto käydään 
tankkaamassa kaasuasemalla, Kak-
ko jatkaa. 

Biokaasun käyttö tulee ajossa 
selkeästi dieseliä edullisemmaksi. 

– Pystymme tämän vuoksi tar-
joamaan palvelut kilpailukykyisin 
hinnoin. Kaasuauton hieman kal-
liimpi hinta kompensoituu kaasun 
hinnassa elinkaaren aikana. Lisäar-
vona on ekologisuus.

Asiakkaille suoraa hyötyä
Kakko on omalla urallaan todista-
nut asenteiden muuttumista yrityk-
sissä. Hän perusti jo 90-luvulla en-
simmäisen kuljetuspalvelunsa Hel-
sinkiin; Fillarilähetit toimi pelkäs-

tään lihasvoimalla. 
– Silloin ympäristöasiat olivat 

tärkeitä ehkä kymmenelle prosen-
tille päättäjistä, sporttisuus oli tär-
keämpi kriteeri, Kakko muistelee.

Sittemmin ympäristötietoisuus 
on lisääntynyt, ja komeat puheet al-
kavat muuttua toiminnaksi. 

– Kun vaihtoehtoina on saastut-
tava tai puhdas, niin kuka valitsee 
saastuttavan? Jos emme ajaisi kaa-
sulla, siihen käytetty jäte mätäni-
si ja tuottaisi metaania, joka on hii-
lidioksidia monin verroin haitalli-
sempi ilmastokaasu.

Kakko vakuuttaa, että satapro-
senttinen päästöttömyys on pitä-
vä palvelulupaus, jonka asiakas 
voi siirtää suoraan omaan liiketoi-
mintaansa. Asiakas voi myös kirja-
ta päästötasot omiin vastuullisuus-
raportteihinsa. 

– Kotimaista lähienergiaa voi ver-
rata vaikkapa lähiruokaan. Kukapa 
ei haluaisi, että lähitilan luomutuot-
teet myös liikkuvat ympäristöystä-
vällisesti? Tämä on tärkeä asia sillä, 
isossa kuvassa koko arvoketjulla on 
merkitystä.

A2B on ensimmäinen hiilineut-
raali kuljetusliike, mutta ei varmas-
ti viimeinen. Virén kertoo, että jou-
lukuun 2020 alussa voimaantullut 
16-tonnisten ja sitä raskaampien 
kaasukäyttöisten kuorma-autojen 
hankintatuki on näkynyt lisäänty-
neenä kaupankäyntinä. 

– Yritykset ovat hereillä, mikä 
on tärkeä asia liikenteen päästöjen 
leikkaamisessa, Virén iloitsee.

Ammattiliikenne  
päästöttömäksi 
biokaasuautoilla

Kuljetusliike A2B:n perustaja Tero Kakko ja Ivecon myyntijohtaja Tuomas Virén kannustavat kuljetusliikkeitä harkitsemaan ekologisempia kaasuautoja bensa- tai dieselautojen sijaan.

Ilmastoystävällisten energiaratkaisujen kehitystyö on kiihtyvää kilpajuoksua,  
mutta ammattiliikenteessä nollapäästöt voi saavuttaa jo nyt. Tekniikka on jo 
olemassa, eikä se vaadi edes suuria investointeja. Kuljetusliike A2B tarjoaa  
asiakkailleen hiilineutraalia logistiikkapalvelua Ivecon kuljetuskalustolla.
teksti mika niiniranta  kuva susa junnola

H ollolassa sijaitseva va-
laisinvalmistaja Karlux 
Oy on perustettu vuon-
na 1983 Iittiin nimellä 

Hiisiön Metalli. Aluksi tuotantoti-
lat sijaitsivat autotallissa ja tuotteet 
valmistettiin käsityönä. Käsityö on 
korkeassa arvossa yrityksessä tänä-
kin päivänä, eikä käsin hitsaaminen 
ole vierasta Karluxin tehtaalla. Pro-
totyyppien valmistuksessa hyödyn-
netään edelleen 1800- ja 1900-luvun 
metallipajan käsityökoneita. 

Nykyisen nimensä yritys sai 
vuonna 2005, kun toiminta periytyi 
perheyrityksen perustajalta, Seppo 
Karjalaiselta, hänen pojalleen. Ryh-

Valaisinalan perheyritys 
käyttää tuotannossaan 
kierrätysmateriaaleja,  
arvostaa kotimaisuutta  
ja keskittää alihankintaa 
lähialueelle. Kantavina  
arvoina ovat kotimaisuus, 
laatu ja käsityö.

tyessään jatkamaan yrityksen toi-
mintaa, nykyinen toimitusjohtaja 
Juha-Pekka Karjalainen siirsi yri-
tyksen toiminnan Lahteen, mikä 
omalta osaltaan vauhditti markki-
naosuuden merkittävään kasvuun.

Karluxin uusi, energiatehokas 
tehdas valmistui Hollolaan kevääl-
lä 2019.

– Meille oli alusta lähtien tärkeää 
panostaa uuden tehtaan energiate-
hokkuuteen, sanoo Karjalainen esi-
tellessään lämpöä kierrättävän il-
malämpöpumpun avulla lämpene-
viä tuotantotiloja. 

Uuden tehtaan energiatehok-
kuutta on tarkoitus edelleen ke-
hittää muun muassa aurinkopa-
neelien avulla.

Yhteistyö tuo ketteryyttä
Karluxin tuotanto on koko yrityk-
sen historian ajan sijainnut Lahden 
talousalueella, ja alihankintaketjun 
rakentamisessa paikalliset pienyrit-
täjät ovat aina olleet etusijalla. 

– Pyrimme aina ensisijaisesti löy-
tämään alihankkijamme lähialueel-
ta, se on meille sydämenasia.

Tällä hetkellä suurin osa Kar-
luxin alihankkijoista sijaitseekin 
1,5 tunnin ajomatkan säteellä Hol-
lolan tehtaalta. Ainoastaan joita-
kin komponentteja yritys joutuu 

tuomaan ulkomailta. Monien lä-
hialueen toimijoiden kanssa Kar- 
luxilla on jo pitkä yhteinen histo-
ria, mikä näkyy toimivana ja jous-
tavana yhteistyönä. 

Oman tuotannon, valaisinsuun-
nittelun ja toimivan paikallisen ali-
hankintayhteistyön avulla Karlux 
pystyy reagoimaan markkinoiden  
tarpeisiin ketterästi sekä toteutta-
maan joustavasti myös uniikkeja 
projekteja rakennuttajien, arkki-
tehtien ja suunnittelijoiden kanssa. 

Karlux on jo lähes 40 vuotta toiminut valaisinalan perheyritys.

Jälleenmyynti tapahtuu pääsääntöi-
sesti sähkötukkujen kautta ja lop-
pukohteita voivat olla niin taloyh-
tiöt, puistot kuin parkkipaikatkin. 

Joustava alihankintayhteistyö 
on usein hyödyksi myös valaisin-
restaurointiprojekteissa. Uusille 
komponenteille, kuten lasiosille, 
löytyvät valmistajat omasta yh-
teistyöverkostosta. Karlux on res-
tauroinut muun muassa Eduskun-
tatalon ja Finlandia-talon sisävalai-
simia sekä Alvar Aallon suunnitte-

lemia valaisimia Lahden entisellä 
linja-autoasemalla.

Kohti kiertotaloutta
Karlux pyrkii kehittämään tuotan-
toaan kohti kiertotaloutta hyödyn-
tämällä mahdollisuuksien mukaan 
kierrätettyjä tai kierrätettävissä ole-
via raaka-aineita sekä luonnonmate-
riaaleja. Yrityksen valmistamat va-
laisinosat tehdään kierrätysalumii-
nista ja varjostimissa hyödynnetään 
kierrätysmuovipulloista valmistet-
tua kylmäpuristettua huopaa. 

– PET-pulloista valmistettu huo-
pa on monikäyttöinen ja sietää myös 
ulkotilojen kosteutta, kunhan se ei 
altistu suoraan sateelle.

Tuotannonjohtajanakin toimiva 
Karjalainen esittelee uusia proto-
tyyppejä, eri komponentteja ja val-
miita tuotteita tottuneesti.  Vankka 
asiantuntijuus valaisinalalta näkyy 
ja kuuluu. Karjalainen osallistuu lä-
hes päivittäin myös käytännön työ-
hön ja uusien tuotteiden suunnit-
teluun yhdessä tuotannon kanssa. 

Uusia tuotteita on tälläkin het-
kellä kuumeisesti työn alla. Toi-
mintaa aiotaan laajentaa 2021 aika-
na valaisintuotteiden ulkopuolelle 
ja lanseerata esteettömyysratkaisu-
ja, joissa korostuvat muotoilu, funk-
tionaalisuus ja nopeat toimitusajat.

Karlux on toteuttanut Destian kanssa Nostavan risteyssillan valaistuksen. Yhteistyökumppani Destian ympäristöstrategiaan kuuluu ympäristö- ja energiaystävällisten tuotteiden käyttö.

Kestävää valaisinvalmistusta

teksti heidi edelman 
kuvat seppo kujanen, destia 
ja lasse simpanen
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