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Sähkö

Yritysten verkostot tarjoavat alustan 
osaamisen tehokkaalle, laaja-alaiselle   
hyödyntämiselle. Asiantuntijana  
professori Jorma Kyyrä. s. 2

 Laajaa 
osaamista
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V U O D E N VA I H T E E N  alun lumi
sateet Suomen itäosissa ovat jälleen 
kerran osoittaneet hyvin konkreet
tisella tavalla nykyaikaisen yhteis
kunnan riippuvuuden luotettavasta 
sähkönjakelusta. Pitkiksi venyneet 
katkokset ovat asettaneet alueella 
asuvat suurien haasteiden eteen. 
Koska kyseessä oli pääosin hajaasu
tusaluetta ja maaseutua, väestöllä 
on ollut aiempiin kokemuksiin liit
tyvää osaamista ja osin katkoksiin 
on myös varauduttu hyvin. Suuris
sa taajamissa tai isojen kaupunkien 
keskustoissa useamman päivän säh
kökatkokset aiheuttaisivat huomat
tavasti paljon suurempia vahinko
ja. Tosin myös katkokset niissä ovat 
muun muassa kaapeloinnin vuoksi 
harvinaisempia.

YKSI PAL JON  vähemmälle huo
miolle jäänyt asia on tietoliiken
nejärjestelmän haavoittuvuus. Pu
helinliikenne perustuu nykyään 
useimmiten matkapuhelinverk
koihin. Vuoden alun katkoissa myös 
hätänumeron 112 toimivuus osissa 
alueita oli vaarassa. Tukiasemilla on 
akkuvarmennukset, mutta niitä ei 
ole mitoitettu pitkäkestoisiin kat
koihin. Myös viranomaisten käyt
töön tarkoitettu Virveverkko on ol
lut vaikeuksissa ainakin aiempien 
talvien sähkökatkoksissa.

Sähkö ja puhelintekniikan kehi
tys alkoi yli sata vuotta sitten rinta 
rinnan. Tietotekniikan kehitys alkoi 
myöhemmin ja tietotekniikka on 
nykyään aivan yhtä keskeinen osa 
normaalia arkeamme, liittyköön ai
he sitten työtehtäviin tai vapaaai
kaan. Reaaliaikaisten laitteistorat
kaisujen kehityttyä olemme ny
kyään tilanteessa, jossa alkuaan 
hyvinkin erilaiset tekniikat yhdis
tyvät monipuolisiksi ja tehokkaik
si alustoiksi, jotka tekevät puoles
tamme hyvin monenlaista. Aluksi 

Sähkö on nyky-  
yhteis kunnan selkäranka

Puheenvuoro

Jorma Kyyrä
Professori, sähkö
tekniikan ja automaation 
laitoksen johtaja
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tekniikalla korvattiin pääosin me
kaanista ja fyysistä voimaa tarvit
sevaa ihmistyötä ja nykyään entistä 
enemmän myös päättelykykyä vaa
tivia tehtäviä. Automatisoiduista 
erilaisista laitteista ja järjestelmis
tä monet ovat yhä enemmän auto
nomisia. Tästä hyvänä esimerkkinä 
ovat nopeasti kehittyvät robotit tai 
itsestään ajavat autot.

SUOMALAISELLA  teollisuudella 
ja yrityselämällä laajemmin on jo 
historiallisestikin vahvaa osaamis
ta hyvin monilla koneenrakentami
sen, energiantuotannon, rakenta
misen ja terveysteknologian aloilla. 
Kun tähän lisätään tietotekniikan ja 
varsinkin langattoman tietoliiken
teen osaaminen, niin yhteiskunta
na meillä on edelleen erinomaiset 
menestymisen mahdollisuudet. 
Yritysten verkostot ovat keskei
siä tuotantokapasiteetin ja osaa
misen tehokkaassa hyödyntämi
sessä. Osaamista kehitettäessä on 
kuitenkin muistettava pitää huolta 
laajaalaisesta kansallisesta osaa
misesta. Keskittyminen vain muu
tamaan kapeaan huippualaan ei rii
tä käytännön haasteita ratkottaes
sa ja liiketoimintaa kehitettäessä. 

Puheenvuoro ● Jorma Kyyrä
Vantaan Energia ● Aurinkosähkö entistäkin  
houkuttelevampi vaihtoehto
Valtavalo ● Kotimainen LEDvaloputki kestää  
haastavat olosuhteet
Aura Light ● Hyvä suunnittelu säästää energiaa
Helvar ● Älykäs valaistus on yksilöllinen
Schneider ● Sähkönjakelu siirtyi digiaikaan
Headpower ● Karttapalvelu tehostaa infraverkkojen hallintaa
Ledistys ● Korkea laatu takaa kestävyyden

s. 5

s. 6

s. 7

Aurinkosähkö- 
järjestelmä
● Aurinkopaneelit, invert te  -
rin sekä asennustarvikkeet  
sisältävä paketti asennettuna 
5 000 – 10 000 e. 

● Tuottaa tyypillisesti ⅓  
kiinteistön sähköntarpeesta .  
Tuotantoa ja kulutusta voi 
seurata sovelluksen avulla.

● Järjestelmän elinkaari  
on 25 – 30 vuotta ja se on  
lähes huoltovapaa.

I N FOSähkön tuottaminen   
 aurinkopaneeleilla 
 kiinnostaa kuluttajia ja 
 yrityksiä vuosi vuodelta  
enemmän. Kysyntää 
 lisäävät järjestelmän asen
nus sekä pakettihintojen 
lasku ja ekologisen ajatte
lun lisääntyminen.
teksti tuomas lehtonen 
kuva naps solar systems oy

S uomalaiset energiayhtiöt 
kehittävät voimakkaasti 
uusiutuvan energian tuo
tantoa. Kehityksen muka

na kulkee myös Vantaan Energia. 
Keskitetyn tuotannon ohella yhtiö 
panostaa myös hajautetun energia
tuotannon kehittämiseen. Viime 
vuodesta lähtien Vantaan Energia 
on myynyt asiakkailleen aurinko
paneelijärjestelmiä avaimet käteen 
toimituksina.

– Aurinkosähkön tuotanto on ke
hittynyt valtavasti viime vuosina 
ja kustannustaso on laskenut. Sik

Aurinkosähkö entistäkin  
houkuttelevampi vaihtoehto

Sähkömarkkinan kehitys vaikuttaa investoinnin takaisinmaksuaikaan. Nykyisillä hinnoilla aurinkosähköjärjestelmä maksaa investoinnin takaisin noin 15 vuodessa. 

si aurinkovoimalan hankinnasta on 
tullut varteenotettava vaihtoehto 
monille, Vantaan Energian myyn
tijohtaja Ilkka Reko sanoo.

Rekon mukaan asiakkaita mo
tivoi erityisesti sähköntuotannon 
päästöttömyys, mutta taloudellisil
lakin näkökulmilla on painoarvoa 
järjestelmävalinnassa. Aurinkosäh
köjärjestelmä nostaa kiinteistön ar
voa ja tuotettu sähkö on ilmaista. 
Itsetuotetusta sähköstä ei tarvitse 
maksaa energia ja siirtohintoja, ei
kä energia ja arvonlisäveroa. 

Rekon mielestä aurinkosähkö 
on mainio vaihtoehto esimerkiksi 
omakotitaloon, jossa on suora säh
kölämmitys. 

– Suorasähkölämmitteisen talon 
voi päivittää nykyaikaan, kun siihen 
asennetaan aurinkosähköjärjestel
mä ja esimerkiksi ilmalämpöpump
pu. Samalla myös kiinteistön arvo 
nousee, Reko toteaa. 

Sopii kotiin ja yritykseen
Vantaan Energia myy asiakkail
leen pisimpään Suomessa toimi
neen aurinkosähköjärjestelmätoi
mittaja Naps Solar Systemsin tuo
tekokonaisuuksia. Yritysten välinen 
yhteistyö on edennyt niin pitkälle, 

että Vantaan Energiasta on tullut 
yksi Naps Solar Systemsin vähem
mistöomistajista. 

Naps Solar Systemsin myyntijoh
taja Markus Andersén kertoo aurin
kosähköjärjestelmän sopivan oikein 
mitoitettuna niin taloyhtiöön, oma
kotitaloon kuin yritykseenkin. Jär
jestelmän kiinnostavuutta on hänen 
mukaansa lisännyt sekä laitteiden 
että asennustyön hintojen lasku.

– Globaalien asennusvolyymien 
räjähdysmäinen kasvu viime vuo
sina on laskenut hintoja merkittä
västi. Hinnat tulevat laskemaan tu
levaisuudessakin, mutta dramaat
tisia muutoksia ei ole enää luvassa, 
Andersén ennustaa.

Aurinkosähköjärjestelmä ra
kentuu katolle asennettavista au
rinkopaneeleista kiinnityskiskoi
neen, sähkökaapeleista ja invertte
ristä, joka muuttaa paneelien tuot
taman tasasähkön kiinteistön säh
köjärjestelmän käyttämäksi vaihto
sähköksi. Andersén muistuttaa, et
tä asennustyö tulee jättää osaaville 
ammattilaisille ja paneelien katto
kiinnityksessä käytettyjen osien tu
lee olla laadukkaita. Huonosti teh
ty asennustyö voi pilata katon. Van
taan Energian myymien järjestelmi

en asennuksesta vastaavat aurinko
voimaloihin erikoistuneet yritykset.

– Paras ilmansuunta panee
lien asentamiseen on etelä, mutta 
suuntauksen voi tehdä myös itään 
tai länteen. Paneelien edessä ei saisi 
olla esimerkiksi suuria puita varjos
tamassa, Andersén opastaa.

Ylijäämäsähkön voi myydä
Aurinkopaneelijärjestelmien akut 
ovat toistaiseksi kalliita, joten nii
tä ei järjestelmissä yleensä käyte
tä. Siksi tuotettu energia on käytet
tävä saman tien. Jos sähköä tuote
taan kiinteistöllä yli oman tarpeen, 
ylijäämäsähkö voidaan myydä säh
kön myyntiyhtiölle. Tällöin myyn
tiyhtiö maksaa asiakkaalle sähkös
tä voimassa olevan markkinahin
nan. Andersénin ja Rekon mukaan 
järjestelmät mitoitetaan asiakkaal
le kuitenkin niin, että mahdollisim
man suuri osuus tuotannosta saa
daan omaan käyttöön.

– Asiantuntijamme mitoittaa jär
jestelmän aina asiakkaan yksilölli
sen kulutusprofiilin mukaan. Tyy
pillisesti kolmasosa kiinteistön säh
köenergian tarpeesta on järkevää 
kattaa aurinkoenergialla.

Andérsen ja Reko muistuttavat, 

että sähkön kulutuksen kustannus
tehokkuutta voidaan parantaa koh
distamalla kulutusta niihin ajan
kohtiin, jolloin aurinkoenergian 
tuotanto on suurimmillaan. 

– Esimerkiksi lämminvesivaraaja 
voidaan ajastaa toimimaan silloin, 
kun energiaa saadaan eniten, Re
ko sanoo. 
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T ämän päivän LEDvalo
putkimarkkina on oikea 
viidakko erilaisine toi
mijoineen. Useimmat 

LEDtuotteet tuodaan maahan Kii
nasta tai Koreasta, mutta poikkeuk
siakin on. Valtavaloa, kotimaista 
LEDvaloputkivalmistajaa onkin 
tituleerattu ”Kajaanin ihmeeksi”. 

Menestyksen takana on poikkeuk
sellisen korkea laatu ja 125 000 tun
nin käyttöikä, joka on markkinoi
den pisin. 

Yksi yrityksen tyytyväisistä 
asiak  kaista on maailman johtava 
rautaperusteisten metallipulverien 
valmistaja, ruotsalainen Höganäs 
AB, joka testattuaan useiden eri toi
mittajien LEDvaloputkia päätyi lo
pulta Valtavalon putkiin. 

Ensimmäiset Höganäsin tiloihin 

Kotimainen LED- 
valoputki kestää  
haastavat olosuhteet

helmikuussa 2013 asennetut put
ket olivat vanhempaa G3mallia, 
jonka keskimääräinen paloaika on  
50 000 tuntia (Ta25°C), verrattu
na  uudem man G4putken keski
määräiseen elinikään, joka on 125 
000 tuntia. 

G3putket asennettiin Höganäsin 
”murskaushalliin”, jossa ne palavat 
24 tuntia vuorokaudessa 40–45 as
teen lämpötilassa. Kesäkuukausina 
hallin lämpötila voi nousta jopa 60 
asteeseen. 

Huomattavia säästöjä
Neljä vuotta myöhemmin, vuon
na 2017, Höganäsin energiavastaa
va Peter Struwe kertoo, että kai
kista asennetuista noin seitsemäs
tä tuhannesta Valtavalon putkes
ta on näiden vuosien aikana vaih
dettu vain joitakin yksittäisiä put
kia. Ennen Valtavalon LEDputkiin 
siirtymistä putkien vaihto oli ollut 
säännöllistä. 

– Valtavalon LEDvaloputkil
la saavutettu säästö on ollut huo
mattava. Lisäksi Valtavalon putket 
kestävät hyvin hallin korkeita läm
pötiloja ja tärinää, jotka aiheuttivat 
ongelmia muille testatuille putkil
le, kertoo Struwe. 

Valtavalon tuotteiden laadun ta
kaa kotimainen valmistus yrityk

sen omassa tuotantolaitoksessa Ka
jaanissa. LEDvaloputkissa käyte
tään vain laadukkaita komponent
teja ja jokainen putki testataan tar
koin, kertoo Valtavalon myyntijoh
taja Matti  Tossavainen.

Testattua laatua
Kokoonpanolinjastoon on integroi
tu täysin automatisoitu tuotteiden 
testaus, joka tekee jokaiselle tuo
tantolaitoksella valmistetulle put

kelle kaikki oleelliset sähkö ja va
lotekniset mittaukset. Yksilölliset 
mittaustulokset tallennetaan tieto
kantaan sarjanumeron ja tuotteen 
kyljessä olevan QRkoodin mukai
sesti. 

Valtavalon pitkäikäisillä LEDva
loputkilla toteutettu valaistusrat
kaisu on kokonaiskustannuksil
taan edullisempi kuin integroidut 
LEDvalaisimet tai hankintahinnal
taan edullisemmat LEDvaloputket. 

Valtavalon LED-valoputket ovat kotimaisia avainlipputuotteita, jotka valmistetaan Kajaanissa.

Kustannustehokkuus, 
korkea laatu ja pitkä 
käyttöikä toimivat  
kotimaisen LEDvalo
putkia valmistavan  
Valtavalon kilpailu  
valt tina markkinoilla. 
teksti ja kuva valtavalo

Alhaisemmat kokonaiskustannuk
set selittyvät paitsi pitkällä käyt
töiällä myös alhaisilla huolto ja yl
läpitokustannuksilla, joita ei usein
kaan oteta huomioon valaistushan
kintoja tehtäessä. 

– LEDvaloputkemme kestävät 
haastavimmissakin olosuhteissa ja 
niillä on lisäksi markkinoiden pisin, 
7 vuoden takuu. Asiakkaamme voi
vat luottaa tuotteidemme korkeaan 
laatuun, Tossavainen jatkaa.

Älykkään 
valaistuksen 
hyödyt
● Automatisoitavissa tilan 
käyttötarpeen, vuorokau-
denajan ja käyttäjien henki-
lökohtaisten tarpeiden sekä 
mieltymysten mukaisesti.

● Parantaa kiinteistön  
energiatehokkuutta ja  
tulevaisuudessa tunnistaa 
tilojen käyttötavat.

● Voidaan toteuttaa langat-
tomasti, mikä helpottaa 
asennusta saneerauskoh-
teissa ja mahdollistaa valais-
tuksen laajennettavuuden.

I N FOValaistusjärjestelmät 
paitsi parantavat kiin
teistön energiatehok
kuutta ja käytettävyyttä ,  
ne myös mukautuvat  
käyttäjien henkilö
kohtaisiin tarpeisiin. 
teksti tuomas lehtonen 
kuva helvar

A ulan kirkas keinova
lo herättää talvihämä
rässä työpaikalle tar
poneen kuin kattoik

kunasta tulviva alkukesän aamun
koi. Vireytyminen jatkuu päivänva
loa imitoivassa toimistovalaistuk
sessa. Ruokatauon lähestyessä valo 
taittuu pehmeämmäksi ja sen sävy 
muuttuu kylmästä lämpimämpään. 
Sydämen syke tasaantuu ja mieli se
kä keho rentoututuvat. Tauon jäl
keen valaistus säätyy jälleen virit
tämään mielen tehokkaaseen työs
kentelyyn, kunnes se iltaa kohden 
taas pehmenee.

Näin valaistuksella ohjataan päi
vän kulkua Helvar Oy:ssä. Älykkäi

Älykäs valaistus on yksilöllinen
Helvarin toimisto Espoon Keilaniemessä toimii helposti päivitettävänä testiympäristönä valaistuksen viimeisimmille innovaatioille.

siin ja energiatehokkaihin valaistus
ratkaisuihin erikoistuneen yrityksen 
toimistotiloissa näkee, mihin nyky
aikainen valaistusteknologia pystyy. 

Helvarin myyntijohtaja Jukka 
Riikkulan mukaan älykkäiden va
laistusjärjestelmien halutaan ensi
sijaisesti tuovan energiatehokkuut
ta ja kustannussäästöjä. Samalla 
pystytään kuitenkin tekemään si
sätiloissa toimimisesta miellyttä
vämpää, tehokkaampaa, terveelli
sempää ja turvallisempaa.

– LEDvaloilla saadaan aikaan 
merkittävää säästöä, mutta fiksul
la ohjaustekniikalla niidenkin ku
lutus voidaan vielä puolittaa. Va
loautomatiikalla voidaan esimer
kiksi säädellä valaistuksen tehoa 
sen mukaan, miten luonnonvaloa 
on saatavissa, Riikkula sanoo.

Automatisoitu valaistus
Helvarin kehittämiä valaistusratkai
suja hyödynnetään muun muassa 
toimisto ja teollisuusrakennuk
sissa sekä kouluissa ja terveyden
huoltosektorilla. Käyttökohteesta 
riippumatta älykkään valaistuksen 
suunnittelussa huomioidaan monet 
muuttujat, kuten ihmisten luonnol
linen vuorokausirytmi, tilojen mo

nipuolinen käyttö sekä käyttäjien 
henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet. 

– Ikä sekä henkilökohtaiset omi
naisuudet ja mieltymykset vaikut
tavat ihmisten valontarpeeseen. 
Esimerkiksi vanhemmat ihmiset 
tarvitsevat nuoriin verrattuna mo
ninkertaisen valotehon. Jokaisen 
työntekijän työpisteen valaistus 
tulisikin optimoida hänen henki
lökohtaisten tarpeidensa mukai
sesti, Riikkula kertoo.

Valaistusautomatiikan muok
kaus ta varten on kehitetty omat oh
jelmistonsa, joita voidaan käyttää 
tietokoneella, mobiililaitteilla tai 
erillisellä käyttöpaneelilla. Järjes
telmään voidaan liittää etäohjaus
mahdollisuus, jolloin ohjelmointi 
tapahtuu suojatun internetyhtey
den kautta. Perusmuutosten teke
minen valaistuohjaukseen on yhtä 
helppoa tehdä kuin radiokanavan 
tallentaminen, mutta isommat ryh
mittelymuutokset vaativat jo ohjel
mointitaitoja.

– Käyttäjät eivät kiinnitä valais
tukseen mitään huomiota, jos au
tomatiikan säädöt on tehty oikein. 
Järjestelmissä on kuitenkin myös 
manuaaliohjausmahdollisuus, jota 
voidaan käyttää työpisteisiin sijoi

tetuista käyttöpaneeleista. Esimer
kiksi sairaalassa automaattiohjauk
sen ohittamiselle voi olla tarvetta, 
jos tilassa tehdään tavanomaisesta 
poikkeava hoitotoimenpide.

Apuna navigoinnissa
Kehittyneimmissä valaistusjärjes
telmissä anturoidut ja liiketunnisti
milla varustetut valaisimet keskus
televat keskenään Bluetoothverkon 
välityksellä. Valaistusjärjestelmiä 
voidaan käyttää myös datan kerää
miseen. Ne voivat muun muassa las
kea tilojen käyttöasteita.

– Valaistusjärjestelmä osaa en
nustaa tilojen käyttöä ihmisten ai
kaisemman toiminnan perusteel
la. Siksi valot voivat syttyä huo
neeseen ennen kuin huoneen ovi 
avataan. Tulevaisuudessa valais
tusjärjestelmät oppivat mukautu
maan tilojen käytössä tapahtuviin 
muutoksiin ja valaistusta aletaan 
hyödyntää esimerkiksi kiinteistö
navigoinnin apuvälineinä, Riikku
la arvioi.

Helvar on suomalainen 1920lu
vulla perustettu perheyritys, joka 
on erikoistunut 1960luvulta läh
tien valaistusjärjestelmien kehit
tämiseen ja valmistamiseen. Hel
varilla on toimipisteet Suomes
sa,Englannissa ja Ruotsissa, mut
ta yhteistyökumppaneiden kautta 
yrityksellä on toimintaa kaikkial
la maailmassa Yhdysvaltoja lu
kuunottamatta.

V alaistuksen merkitys 
työnteossa on merkit
tävä. Onnistunut va
laistus ei kuitenkaan 

kiinnitä huomiota, vaan se palve
lee optimaalisesti tarkoitustaan. Hy
vällä valaistuksen suunnittelulla voi 
myös saada selkeää säästöä energia
kustannuksissa. Tämä on huomattu 
myös Valmet Automotiven tehtaal
la Uudessakaupungissa, jonne Aura 
Light toteutti koko GLClinjaston ja 
varaston kattavan yleisvalaistuksen 
sekä turvavalaisimet.

– Valmet Automotivelle toteutet
tu ohjattava LEDvalaistus säästää 
sähköä jopa 75 prosenttia. Ilman oh
jaustakin säästö olisi 50 prosenttia, 
Aura Lightin Anne Mäkelä kertoo.

Aura Light toimitti Valmet Auto
motiven GLClinjastolle kaikkiaan 
235 DALIohjattavaa valaisinta sekä 
80 valaisinta varastotilohin. Ohjat
tavuus tekee valaistuksesta ekolo
gisen, sillä kaikkien valaisimien ei 
tarvitse toimia koko ajan täydellä 
teholla. Jos jollain tehdasalueella ei 
työskennellä, valaistusta voidaan 
pienentää. Tällöin myös LEDvalai
simet kestävät pidempään.

Muunneltava ratkaisu
Valmet Automotive halusi yli kah
den hehtaarin kokoiselle Uuden
kaupungin tehtaalle ennen kaikkea 
kestävää teknologiaa, jonka huolta
minen on helppoa.

– Tehtaan tuotanto pyörii koko 
ajan ja siihen ei saa tulla katkoksia 
valaistuksen takia. Valaisimet huol
letaan huoltoseisokin aikana.

Toteutettu valaistus on helpos
ti muunneltavissa, jos tilan käyt
tö muuttuu. Mäkelä painottaakin, 
että muissa vastaavissa valaistus
kohteissa olisi hyvä huomioida 
mahdollinen muuttuva tilankäyt
tö. Toinen huomioitava asia on va
laistuksen elinkaari. Ei pidä tuijot
taa vain hintaa.

– Valmet Automotivella valais
tus osattiin ajatella toimivuuden 
kannalta ja ratkaisuun vaikutti ko
ko elinkaari. Suunnittelua helpotti 

myös tehtaan antama hyvä opastus 
sen tarpeista ja toiveista. 

Valaistuslaskelmat ja suunnitel
mat Aura Lightilla teki Elina Niemi- 
Pulkkinen.

Tarpeet kartoitetaan 
Haasteen valaistusprojektiin toi 
tehdashallin korkeus, joka vaihtelee 
812 metrin välillä. Näissä korkeuk
sissa valaisinten huoltoon tarvitaan 
nosturi, joten valaisimien on oltava 

Valaistus on onnistunut 
silloin, kun työntekijä ei 
kiinnitä siihen lainkaan 
huomiota. Räätälöidyillä  , 
koko elinkaaren huomioi
villa valaistusratkai suilla 
energiaa voi säästyä  
jopa 75 prosenttia.
teksti suvi huttunen 
kuva aura light

Hyvä suunnittelu  
säästää energiaa

Valmet Automotive GLC -linjaston valaistus toteutettiin Aura Lightin valaisimilla.

kestäviä, ettei niitä tarvitse huoltaa 
liian usein. Korkeus toi haasteen
sa myös valon riittävyyteen. Lins
siä vaihtamalla ja avautumiskul
maa muuttamalla Aura Lightin va
laisimet toimivat eri korkeuksissa 
ja valovoimakkuus työskentelyta
solla on aina 350 luxia.

Toinen haaste oli tehdashallin 
lämpötila, joka voi nousta korkeak
si. LEDvalaisimien kohdalla läm
pötila pitää aina huomioida, sillä 

liian korkea lämpötila lyhentää le
din ja liitäntälaitteen elinikää. Val
met Automotiven tehtaalla valaisi
mia testattiin etukäteen 65 astee
seen saakka ja varmistettiin niiden 
toimivuus. 

– Asiakkaat ostavat harvoin enää 
pelkää valaisinta. Projekti alkaa ai
na asiakkaan tarpeiden kartoittami
sella ja etsimme aina parhaan mah
dollisen ratkaisun kunkin asiakkaan 
tarpeeseen, Mäkelä lupaa.
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EcoStruxure 
Power™
● Takaa häiriöttömän 
 sähkönjakelun ja mukautuu 
kiinteistöjen ja teol lisuuden 
tarpeisiin.

● Antaa analytiikkatietoa, 
parantaa energiatehok kuut-
ta ja yksinkertaistaa kiinteis-
töjen sähköjärjestelmiä.

● Hyödyntää IoT:n,  
mobiliteetin, mittaamisen, 
pilvipalvelujen, analytiikan  
ja kyberturvallisuuden  
teknologioita.

I N FOUudet, älykkäät sähkö
keskukset antavat ana
ly tiikkatietoa kiinteis
tön  sähkön jakelun tilas
ta vaikka  etänä matka
puhelimeen. Tekniikka 
on yhdistetty esineiden 
internetiin ja pilvi
palveluun.
teksti liisa joensuu 
kuva getty images

H äiriötön sähkönjakelu 
käy sitä tärkeämmäk
si mitä digitaalisem
maksi maailma muut

tuu. Kun verkoista, rakennuksista 
ja esineistä tulee entistä älykkääm
piä, kiinteistön sähkönjakelun on 
oltava entistä mukautuvampaa ja 
liitettävämpää.

– Sähköala ja sähkönjakelu muut
tuvat näinä aikoina kovaa vauhtia. 
Direktiivit ja standardit kiristyvät, 
energiatehokkuusvaatimukset kas
vavat ja energiaa tuotetaan uusil
la tavoilla: esimerkiksi yhä useam

Sähkönjakelu siirtyi digiaikaan
Digiajan sähkökeskus antaa käyttäjälle tietoja, jotka parantavat koko kiinteistön energiatehokkuutta ja käyttövarmuutta.

man kiinteistön katolla sähköä tuot
tavat aurinkopaneelit. Kiinteistöis
sä on oltava uusia valmiuksia myös 
esineiden internetille ja vaikkapa 
sähköautojen lataamiselle, sanoo 
Schneider Electric Finlandin liike
toimintajohtaja Kim Långström.

Kaikki tämä luo paineita uusille 
laitesukupolville, joiden tulee taa
ta kiinteistön sähkönjakelun var
muus suurissakin kuormituksissa. 
Parhaimmat ratkaisut mahdollista
vat sähkökeskuksen ja sähkönjake
lun komponenttien etävalvonnan 
ja etäkäytön sekä suojaavat laittei
den ja jakelun toimintavarmuut
ta paremmin kuin koskaan ennen.

Valovuoden hyppäys
Schneider Electric on varautunut 
digiaikaan luomalla EcoStruxure 
Power™ nimisen systeemiarkki
tehtuurin ja teknologiaalustan pal
jon energiaa kuluttaviin kiinteistöi
hin. Ideana on esineiden internetiin 
yhdistetty kiinteistösähkön arkki
tehtuuri, joka tarkkailee itse omia 
komponenttejaan ja toimintojaan. 
Se antaa reaaliaikaista analytiikka
tietoa kiinteistön sähkönjakelun ti
lasta ja tuo ennakoivasti esille poik
keavuudet, kuten tehon alenemi

sen tai ylikuormituksen. 
– Ratkaisu on valovuoden päässä 

nykyjärjestelmistä. Sen sijaan, että 
kiinteistöpalvelun ammattilainen 
menee pääsähkökeskukseen seu
raamaan katkaisijoita ja näyttöjä, 
hän voi ottaa Ethernetyhteyden 
laitteisiin vaikka satojen kilometrien 
päässä. Hän näkee tietokoneeltaan, 
tabletiltaan tai puhelimensa näytöl
tä kaiken tarvittavan, esimerkik
si sähkönjakelun ja katkaisijoiden 
tilat, erilaiset mittaustiedot, vikail
moitukset ja hälytykset ja voi sallit
taessa jopa ohjata kuormia etäkäyt
töisesti. Laitteiston toimintaa seu
raamalla on mahdollista ennakoi
da ja vähentää käyttökatkoja sekä 
parantaa energiatehokkuutta, ker
too tuotepäällikkö Jyrki Grönholm.

Schneiderin tuoteperhe on suun
niteltu erityisesti isoille ja keskisuu
rille sekä energiakriittisille kiinteis
töille, joiden toiminta on turvatta
va verkkohyökkäyksiltä. Asiakas
kuntaan kuuluvat esimerkiksi da
takeskukset, energiantuotantoala, 
sairaalat ja teollisuus. 

Paikantaa ongelman
Tuoteperheen keskeisiä osia ovat 
älykäs Smart Panel sähkökeskus 

ja Masterpact MTZ ilmakatkai
sija. Jälkimmäisellä tarkoitetaan 
sähkökeskuksen pääkatkaisijaa, 
jossa on eristeenä ilmaa kaasun 
tai tyhjiön sijaan.

Tarpeen mukaan skaalautuvaan 
kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi 

muut sähkönjakelun katkaisijat, 
mittarit, ohjelmistot ja digitaaliset 
työkalut. Erilaisten tunnistimien ja 
analytiikan ansiosta häiriötilanteet 
on mahdollista minimoida, ja mah
dollisen häi riön   sattuessa vika on 
heti tiedossa.

– Ratkaisu voidaan integroida 
myös muuhun kiinteistönhallin
tajärjestelmään, sen automaatioon 
ja valvomoihin. Näin parannetaan 
laitoksen tehokkuutta ja toiminta
varmuutta. Avoin rajapinta mah
dollistaa yhteensopivuuden mui
denkin kuin Schneiderin automaa
tiojärjestelmien kanssa, Grönholm 
muistuttaa.

Kun kiinteistöä aletaan raken
taa tai saneerata, digiajan sähkön
jakeluun kannattaa sijoittaa hie
man kalliimmasta alkuinvestoin
nista huolimatta. Sähköjärjestel
män toteutusaika nopeutuu ja yk
sittäisten pienten keskusten ja kaa
pelointien määrä vähenee. Raken
nuksen elinkaaren aikana ratkaisu 
maksaa itsensä kevyesti takaisin. 
Jos käyttäjä haluaa tehdä myöhem
min muutoksia tai lisäyksiä, se on
nistuu EcoStruxure Power™ alus
taan toteutetulla älykkäällä säh
könjakelulla ja valvonnalla.

Karttapalvelu tehostaa 
infraverkkojen hallintaa

T uotepäällikkö Jukka 
Lampinen on innoissaan 
yrityksensä vastikään 
lanseeraaman paikkatie

topohjaisen HeadPower Karttapal
velun mahdollisuuksista. Uusi se
lainpohjainen palvelu soveltuu kai
kille verkonrakentamisen, hallin
nan ja ylläpidon parissa työsken
televille ammattilaisille rakennut
tajista asentajiin. 

Karttapalvelun avulla infra
verkkojen tehtävienhallinta, töi

den suunnittelu ja toteutus sekä 
pöytäkirjojen seuranta ja muok
kaus voidaan toteuttaa paikkatieto
pohjaisesti. Kun työt ja pöytäkirjat 
tehdään suoraan kartan päälle, työn 
tekeminen helpottuu ja nopeutuu 
niin toimistossa kuin kentälläkin.

– Palvelu auttaa suunnittelijoi
ta ja rakennuttajia samalle alueel
le kohdistuvien työtilausten niput
tamisessa ja aikatauluttamisessa se
kä reaaliaikaisen tilannetiedon seu
rannassa. Työnjohtajat ja asentajat 

pystyvät puolestaan havaitsemaan 
toisiaan lähellä sijaitsevat työkoh
teet ja hyödyntämään paikkatietoa 
töitä suorittaessaan. Asentajat voi
vat käsitellä töitä ja digipöytäkirjoja 
kartan päällä kentältä käsin lisäten 
niille esimerkiksi valokuvia mobii
lilaitteillaan. Oikean paikan löytä
minen onnistuu vaivattomasti kat
tavien sijaintihakutoimintojen an
siosta, Lampinen sanoo.

Karttapalvelu paitsi tehostaa 
työntekoa ja vähentää edestakai

sista ajoista syntyviä matkakuluja, 
se myös mahdollistaa sijaintitie
don hyödyntämisen raportoinnis
sa. Tarkkaan sijaintitietoon pohjau
tuvat raportit auttavat strategises
sa suunnittelussa ja investointien 
kohdentamisessa. 

– Työtehtävien kasautuminen 
tietyille alueille on helposti havait
tavissa. Tätä tietoa voidaan hyödyn
tää esimerkiksi resursoinnissa.

Aina ajan tasalla
Lampinen painottaa, että Kartta
palvelun kehittämisessä on kiin
nitetty erityistä huomiota siihen, 
että sovellus skaalautuu käytet
tävän päätelaitteen mukaan. Sik
si sovellusta on helppoa ja vaiva
tonta käyttää niin mobiililaitteella 
kuin tietokoneellakin. Toinen käyt
töä helpottava ominaisuus on väri
koodien käyttö; eri värit ilmaisevat 
työtehtävien tilan ja pöytäkirjojen 
mahdolliset puutteet. Kokonaisti
lanteen seuraaminen onnistuukin 
vaivatta yhdellä silmäyksellä.

Karttapalvelu käyttää Maanmit
tauslaitoksen taustakartta ja kiin
teistörajaaineistoja. Aineistoja voi
daan laajentaa esimerkiksi reaaliai
kaisesti päivittyvillä yhtiökohtaisil
la verkkotietoaineistoilla, tausta
kartoilla tai POIpisteillä. 

Yhtiökohtaiset aineistot
Kaikki yhtiökohtaiset karttaaineis
totasot voidaan kytkeä käytön ai
kana erikseen näkyviin tai pois nä
kyvistä. Aineistoihin voidaan jakaa 
käyttöoikeuksia myös muille yh
tiöille, kuten esimerkiksi urakoit
sijoille. Näin yhtiöiden välinen vies
tintä ja tiedonkulku tehostuu.

– Yhtiökohtaiset karttaaineistot 
näkyvät käyttäjille, joille on annet
tu niihin käyttöoikeudet. Käyttöoi
keudet voivat olla myös eritasoisia, 
jolloin kaikki sisällöt eivät näy kai
kille käyttäjille. Esimerkiksi asenta
jille voidaan luoda oikeudet, jotka 
mahdollistavat vain itselle kohdis
tettujen töiden näkemisen.

HeadPower Oy toimittaa infra
verkkoyhtiöille pilvipalveluina 
käytettäviä sovelluksia ja ohjeisto
ja, jotka tehostavat verkonhaltijoi
den, suunnittelijoiden, urakoitsi
joiden ja tarviketoimittajien työtä. 
Vuonna 2001 perustetun HeadPo
werin omistavat Fincopower Oy, 
Sähkö ja teleurakoitsijaliitto STUL 
Ry ja Korpelan Voima kuntayhtymä. 
Karttapalvelu on kehitetty yhteis
työssä paikkatietojärjestelmiin eri
koistuneen Dimenteq Oy:n kanssa. 

HeadPower Oy on tuo
nut markkinoille Kartta
palvelun, joka mahdollis
taa  infraverkkoihin liitty
vien  töiden, pöytäkirjojen 
ja valokuvien paikkatieto
pohjaisen hallinnan. 

teksti tuomas lehtonen 
kuva mikko kuparinen

HeadPower Oy toimittaa infraverkkoyhtiöille pilvipalveluina käytettäviä sovelluksia ja ohjeistoja. Tuotepäällikkö Jukka Lampinen.

HeadPower 
Karttapalvelu
● Mahdollistaa infraverk-
kojen paikkatietopohjaisen 
tehtävienhallinnan, töiden 
suunnittelun, toteutuksen 
ja pöytäkirjojen laatimisen.

● Tehostaa toimintaa, 
 seurantaa ja raportointia, 
vähentää kuluja sekä antaa 
uusia näkökulmia päätök-
sentekoon.

● Selainpohjaista palvelua 
voidaan käyttää mobiililait-
teella tai tietokoneella.

I N FOOLEMME  
SÄHKÖ TELE VALO  
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Korkeat laatuvaati
mukset ja kyky räätä
löidä kustannustehok
kaasti erilaisia valaistus
ratkaisuja suomalaisella   
työvoimalla ovat LED 
valaisimia valmistavan 
Ledistys Oy:n toimin
nan kulmakivet. 
teksti outi rantala 
kuva ledistys oy

J oustavuus ja asiakaslähtöi
syys ovat toimintamme vah
vuudet. Pystymme valmista
maan laadukkaat valaisimet 

kilpailukykyisesti ja osaamme myös 
yksinkertaistaa asioita oikealla ta
valla, Ledistys Oy:n toimitusjohta
ja Ossi Karsikas kertoo.

Kempeleläinen yritys toi alunpe
rin LEDvalaisimia Aasiasta, mutta 
toistuvat laatuongelmat herättivät 
ajatuksen omasta valmistuksesta 
Suomessa.

– Totesimme, että valaisinten 
tuonti ulkomailta ei ole pitkäjän

Korkea laatu takaa kestävyyden
Ledistys on toteuttanut valaistusratkaisuja useiden eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Suomessa valmistetut LED-valaisimet kestävät haastavatkin olosuhteet.

teistä toimintaa. Ensimmäinen alu
miinirunkoinen IP65 Moduledteol
lisuusvalaisin valmistettiin Kempe
leen tehtaalla vuonna 2014, Karsi
kas kertoo.

Toinen valaisintyyppi Profiled on 
yhtä kestävä, mutta ulkonäöltään 
sirompi ja sopii käytettäväksi esi
merkiksi myymälöihin tai jäähal
leihin. Tehtaan valmistustahti on 
nykyisellään noin 30 000 valaisin
ta vuodessa. Uusia tuotteita kehite
tään jatkuvasti ja olemassa olevien 
tuotteiden ominaisuuksia päivite
tään.

Kotimainen työllistäjä
Karsikas tietää, että suomalainen 
tuote pystyy kilpailemaan hinnal
la ulkomaisten kanssa. Hintalaa
tusuhde on kotimaassa valmiste
tussa LEDvalaisimessa kohdallaan.

– Suomessa pystytään tekemään 
tuote kustannustehokkaasti. Tuot
teemme eivät ole markkinoiden 
edullisimpia, mutta eivät kalliim
piakaan. Ja ne voittavat laadussa 
useimmat ulkomailta tuodut va
laisimet.

Ledistys Oy:n palveluksessa on 
yli 20 työntekijää. Yritys työllistää 
sähköalan ammattilaisia suunnitte

lijoista ja myyjistä tuotannon työn
tekijöihin. Asennukset kotimaan 
kohteisiin tehdään laajan yhteis
työkumppaniverkoston avulla.

– Meillä on eri puolilla maata 
sopimuksia sähköurakoitsijoiden 
kanssa, jotka hoitavat asennukset 
ammattitaitoisesti. Haemme jat
kuvasti uusia yhteistyökumppa
neita kaikkialta Suomesta, Karsi
kas toteaa.

Vaativiin olosuhteisiin
Ledistys Oy valmistaa LEDvalai
simia teollisuuden ja maatalouden 
tarpeisiin. Valaisimet on valmistet
tu kestämään haasteellisissakin olo
suhteissa, esimerkiksi kaivosteolli
suuden kohteissa.

– Meillä on toistatuhatta asiakas
ta Suomessa. Tuotteitamme menee 
myös vientiin muun muassa Sak

saan, Liettuaan, Ruotsiin ja Viroon.
Yritys sai juuri sopimuksen isos

ta valaisintoimituksesta Vantaalle.
– Saimme Lehto Groupin kanssa 

sopimuksen valaisimien toimituk
sesta Vantaalle rakennettavaan DSV 
Solutionin tavaraterminaaliin, jo
ka on Suomen suurin, 50 000 neliö
metriä. Valmistamme ja toimitam
me kohteeseen noin tuhat 18 000 
lumenin valaisinta.

Yhteistyö rakennusliikkeen 
kanssa alkoi aiemmin, kun Ledistys 
Oy toimitti valaisimet Lehto Grou
pin uuteen tehtaaseen Oulaisissa.

– Asiakas on todennut, että pys
tymme tuottamaan ratkaisut kus
tannustehokkaasti. Meille tämä ter
minaalin valaistusprojekti on suu
rimpia valaisemiamme yksittäisiä 
kohteita ja se vahvistaa asemaam
me markkinoilla entisestään. 

LEDvalaisimien vaihtaminen 
vanhojen valaisimien tilalle näkyy 
tuntuvana säästönä sähkölaskussa. 
Karsikas laskee, että lähtötilantees
ta riippuen sähköä säästyy vanhaan 
verrattuna jopa 40–70 prosenttia.

Asiakkaalle tulevat kustannukset 
muodostuvat lähinnä sähkötyöstä, 
jonka työmäärä on sama kuin pe
rinteisiä valaisimia vaihdettaessa.

” Investointi  
maksaa itsensä  
takaisin jo parissa 
vuodessa.” 

– Investointi LEDvalaisimiin 
maksaa itsensä takaisin jo parissa 
vuodessa.

Valaisimien lisäksi yritys valmis
taa älykkäitä ohjausratkaisuja mo
nipuolisesti valaistuksen ohjauk
seen.

Toiminta laajenee
Ledistys Oy laajensi vuoden 2017 lo
pulla omistajapohjaansa ja vahvisti 
näin pääomarakennettaan.

– Toimimme kannattavasti ja 
kasvamme jatkuvasti. Tavoitteena 
on lisätä vientiä, jonka osuus on täl
lä hetkellä 10–15 prosenttia. Muuta
man vuoden kuluttua puolet tuot
teistamme tulee menemään vien
tiin, Karsikas arvioi.

Kasvuun yritys varautuu uudis
tamalla tehtaan tuotantoa jo tule
van kevään aikana. Kempeleen teh
taalle ollaan parasta aikaa rakenta
massa uutta osittain automatisoitua 
tuotantolinjastoa.

– Uuden tuotantolinjan myötä 
pystymme toimittamaan suurem
pia määriä nopeammalla aikatau
lulla laadusta tinkimättä. Haemme 
myös jatkuvasti joukkoomme uusia 
ammattilaisia eri osaalueille, Kar
sikas summaa.


