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Ekotekoja ja uutta
liiketoimintaa
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GREENREALITY NETWORK ON ETELÄ-KARJALASSA YRITYSLÄHTÖISESTI TOIMIVA
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN VERKOSTO, JOKA LUO JÄSENILLEEN SEKÄ ALUEELLE
KASVUA JA UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA.
Greenreality Networkiin kuuluu alueella toimivia
energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia
sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Verkoston
koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin
yrityspalveluyksikkö Wirma.
Greenreality Networkin tavoitteena on lisätä yritysten
verkostoitumista, kehittää toimintaympäristöä, esitellä
alueen huipputeknologiakohteita sekä yhdistää
verkoston toimijat Lappeenrannan teknillisen
yliopiston (LUT) Green Campus -kokonaisuuden
kanssa.
Verkostoon kuuluvien noin 40 yrityksen ja yhteisön
tuotteet ja palvelut perustuvat uusiutuvan energian

>> www.greenreality.fi/network

käyttöön ja tuotantoon, energiatehokkaisiin
ratkaisuihin ja kestävää kehitystä edistävään
osaamiseen. Verkoston kautta yritykset jakavat
osaamista ja kehittävät uusia innovaatioita.
Verkoston sparraajana toimii LUT. Se kannustaa
verkoston jäseniä innovoimaan ratkaisuja, jotka
sisältävät liiketoimintapotentiaalia, luovat uusia
työpaikkoja ja edistävät kestävää kehitystä.
Tähän esitteeseen on koottu perustiedot verkoston
jäsenistä. Lisätietoja Greenreality Networkistä sekä
verkoston toiminnasta löytyy osoitteesta
www.greenreality.fi/network. Sivusto on kaikille avoin
ikkuna Etelä-Karjalan vihreään osaamiseen.
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Parhaat ratkaisut
tuotteistetaan ja
kaupallistetaan.
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Luovuutta tuotekehitykseen
ja ympäristöhaasteisiin
APILA GROUPIN TOIMINNASSA YHDISTYVÄT MATERIAALIVIISAUS,
TUOTEKEHITYS JA YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TAITO.
Kiertotalouden toteutumiseen tarvitaan uudenalaista ajattelutapaa, innovatiivista otetta, yhteistyötä, poikkitieteellistä osaamista ja rohkeutta toimia. Apila Group hallitsee ne
kaikki, ja tarjoaa avuksi alue-, organisaatio- ja yksilötason
asiantuntijaratkaisuja.

Osallistavan ympäristöjohtamisen edelläkävijänä Apila
Group auttaa asiakkaitaan muuttamaan ympäristötavoitteensa päivittäisiksi toimintatavoiksi. Keinoina käytetään
osallistavia työpajoja ja asiakkaalle räätälöityjä konkreettisia
toiminnanohjausmalleja.

Apila Groupin toiminta perustuu vankkaan materiaalikemian osaamiseen, materiaalitehokkaaseen tuotekehitykseen
ja tuotteistamiseen.

Asiakasorganisaatioiden resurssitehokkuutta ohjaavat
lisäksi toimintaa koskeva lainsäädäntö, henkilöstön ympäristöosaaminen, prosessien toimivuus ja toimiva mittaristo.
Näiden hallintaa voidaan parantaa Apila Groupin palvelujen avulla.

Yritys on toteuttanut useita kehitysprojekteja ja pilot-kokeiluja, joissa sivuvirtamateriaaleja hyödynnetään käytännön
tasolla muun muassa lannoitteina, jäte- ja valumavesien
käsittelyssä, maarakentamisessa ja erilaisissa komposii
teissa.

APILA GROUP ON KIERTOTALOUDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJA TARJOAVA
YRITYS, JONKA TIIMISSÄ VAHVA MATERIAALIKEMIAN ASIANTUNTEMUS
YHDISTYY YMPÄRISTÖALAN OSAAMISEEN. APILA GROUP OY AB ON
PERUSTETTU VUONNA 2006. YRITYKSELLÄ ON TOIMIPAIKAT JOENSUUSSA
JA LAPPEENRANNASSA.

>> www.apilagroup.fi
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Kestäviä ratkaisuja
kiinteistöjen kehittämisessä
VAPAUDENAUKION 9000 M2 TOIMISTOTALO JA WILHUNKULMAN
LIIKETALO TARJOAVAT ENSILUOKKAISET TILAT YLI 50 YRITYKSEN
TOIMINNALLE LAPPEENRANNAN YDINKESKUSTASSA.
Vapaudenaukiolta löytyy nykyaikaisilla ominaisuuksilla
varustettua ja muuntojoustavaa toimistoa yhden
hengen tarpeista yli 100 työntekijän yrityksiin. Suosittu
Vapaudenaukio laajenee entisestään, kun Vapaudenaukio 3
toimistotalo valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.
Wilhunkulman liiketalon sijainti kävelykadulla tarjoaa
tiloja ravintola-, kauppa- ja palveluyrityksille. Teolliseen
toimintaan meiltä löytyy tilaa ja tonttia valtatie 6:n varresta
Muukonkankaan teollisuuskeskittymästä.
Vapaudenaukion toimistotalot on sertifioitu LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmän Gold-tasolle
ensimmäisenä Lappeenrannassa. Sertifikaatin kriteereihin
kuuluu mm. energiankulutuksen vähentäminen,

tehokas vedenkäyttö, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen,
sisäilman laadun parannus ja kohteen sijainti.
Vapaudenaukiolla on panostettu erityisesti sisäolo
suhteiden hallintaan ja työmatkapyöräilyn tukemiseen.
Uusia toimi- ja liiketiloja on tulossa myös Armilanlinnan
arvokiinteistön kortteliin aivan rautatieaseman
viereen. Arkkitehtuurisesti ja historiallisesti arvokas
koulukiinteistö on saamassa kauttamme uuden
tulevaisuuden ja käyttötarkoituksen. Rakennuksen
kehittämisessä paneudumme huolella historiaa huokuvan
funkkistalon henkeen tinkimättä nykytekniikan tuomasta
mukavuudesta. Armilanlinnan toimitilat valmistuvat
maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

ASSI GROUP OY ON YKSITYINEN LAPPEENRANTALAINEN KIINTEISTÖALAN YRITYS, JOKA
VUOKRAA ASIAKKAILLE MONIPUOLISIA TOIMISTO- JA LIIKETILOJA OMISTAMISTAAN KIINTEISTÖISTÄ. TOIMISTOJA JA LIIKETILOJA TARJOAMME PARHAILLA PAIKOILLA LAPPEENRANNAN
KESKUSTASSA. VUOKRAAMME MYÖS YKSITYISILLE ASUKKAILLE KERROSTALOKOTEJA
LAPPEENRANNAN LISÄKSI LAHDESSA, MIKKELISSÄ, KUOPIOSSA JA TALLINNASSA.

>> www.assigroup.fi
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Toimitiloja ja koteja
energiatehokkaalla
elinkaarella.

Aurelia Turbines
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Yksi A400-turbiini vastaa
teholtaan lähes 200 omakotitalon energian tarvetta.

AURELIA TURBINES // GREENREALITY NETWORK // 11

Energiatehokkuuden ja hajautetun
energiatuotannon pioneeri
AURELIA TURBINES VALMISTAA PIENIÄ, HYÖTYSUHTEELTAAN
HUIPPUTEHOKKAITA KAASUTURBIINEJA, JOIDEN POLTTOAINEEKSI
SOVELTUVAT MYÖS UUSIUTUVAT POLTTOAINEET.
– Turbiineissamme voidaan käyttää erilaisia kaasumaisia
ja nestemäisiä polttoaineita – myös uusiutuvia.
Kantava teema on kuitenkin energiatehokkuus.
Olemme hajautetun energiatuotannon asialla, sanoo
toimitusjohtaja Matti Malkamäki.
Erityisesti pienprosessiteollisuuden käyttöön soveltuvien
kaasuturbiinien kilpailuetuna on korkea hyötysuhde, joka
on jopa yli 40 prosenttia. Teknologia perustuu yhtiön
omiin innovaatioihin ja Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa kehitetyn tekniikan hyödyntämiseen.
Perinteinen mäntämoottori häviää kaasuturbiinille muun
muassa siinä, ettei se pysty käyttämään biopolttoaineita

eikä muodostamaan höyryä. Yksi A400-turbiini vastaa
teholtaan lähes 200 omakotitalon energian tarvetta.
Tuotanto Lappeenrannassa alkoi marraskuussa 2017.
Myyntiä laajennetaan eri puolille maailmaa, ja yrityksen
markkinointi toimii Keski-Euroopasta käsin. Meksikossa
sijaitsevan osakkuusyrityksen markkinat ovat Keski- ja
Väli-Amerikassa.
Tavoitteena on saada asiakkaiksi pientä ja keskisuurta
teollisuutta Keski- ja Itä-Euroopasta, Iso-Britanniasta
ja Venäjältä. Kaasuturbiinit soveltuvat muun muassa
elintarvike-, panimo- ja rakennusaineteollisuuden
käyttöön.

AURELIA TURBINES VALMISTAA PIENIÄ, KORKEAN HYÖTYSUHTEEN
KAASUTURBIINEJA. VUONNA 2013 PERUSTETULLA YRITYKSELLÄ ON
TEHDAS LAPPEENRANNASSA, OSAKKUUSYRITYS MEKSIKOSSA SEKÄ
MYYNTIKONTTORIT SAKSASSA, ISO-BRITANNIASSA JA ITÄVALLASSA.

>> www.aureliaturbines.com
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Kestomagneettikäytöt jauhavat
vihreää sähköä
AXCO-MOTORS OY:N GENERAATTORIT TOIMIVAT KORKEALLA HYÖTYSUHTEELLA LÄHES
TAI KOKONAAN ILMAN VAIHTEISTON VAATIMAA ÖLJYÄ. SIKSI NE SOPIVAT ERINOMAISESTI
VESI- JA TUULIVOIMALOIHIN.
AXCO-Motorsin generaattoreiden energiatehokkuus
on huippuluokkaa. Lappeenrannassa valmistettuja
generaattoreita on asennettu satoihin vesi- ja tuulivoimaloihin eri puolille Eurooppaa.
– Muun muassa Brittein saarille ja Benelux-maihin sekä
Pohjois-Italiaan, kertoo toimitusjohtaja Asko Parviainen.
Suorakäyttöiset eli vaihteettomat kestomagneettisähkökoneet pyörittävät matalistakin vesiputouksista energiaa
korkealla hyötysuhteella.

Kestomagneettisähkökone on huoltovarma ja ekologinen
vaihtoehto. Siinä ei ole vaihdelaatikoita, joten vikaantumisen riski on pieni eivätkä huoltokatkokset haittaa voima
laitoksen toimintaa.
Generaattorit suunnitellaan ja kootaan Lappeenrannassa.
Valmistaja huolehtii myös generaattorien käyttöönotosta.
Komponentteja AXCO tilaa kotimaassa ja Keski-Euroopassa
toimivilta alihankkijoilta.

AXCO-MOTORS OY KEHITTÄÄ JA VALMISTAA SUORAKÄYTTÖISIÄ
SÄHKÖKONEITA HAJAUTETUN ENERGIANTUOTANNON GENERAATTOREIKSI JA ERIKOISSÄHKÖKÄYTTÖIHIN. AXCO-MOTORSIN TUOTTEITA
KÄYTETÄÄN MM. PIENTUULIVOIMALOISSA, VESIVOIMALOISSA JA SÄHKÖ- JA HYBRIDIA JONEUVOISSA. 2/3 TUOTANNOSTA MENEE VIENTIIN.

>> www.axcomotors.com
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Kestomagneettisähkökone
on huoltovarma ja eko
loginen valinta energiantuotantoon.
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Danfoss Editron Oy:n järjestelmien
tehokkuus tuo merkittäviä säästöjä
polttoainekuluissa ja päästöissä asiakkaille.
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Sähköistämisen vallankumous
on alkanut
DANFOSS EDITRON OY KEHITTÄÄ SÄHKÖISIÄ VOIMANSIIRTOJÄRJESTELMIÄ
MUUTTAEN TAPAA MILLÄ MAAILMA LIIKKUU. ERIKOISTUMME RASKAISIIN
AJONEUVOIHIN JA TYÖKONEISIIN SEKÄ MAALLA ETTÄ MERELLÄ.
Tiimimme tekee puhtaamman huomisen kehittämällä
sähköistettyjä järjestelmiä, jotka tuottavat enemmän
voimaa vähemmällä polttoaineen kulutuksella ja
vähemmillä päästöillä.
Ainutlaatuinen reluktanssiavusteinen kestomagneetti
tahtikoneteknologiamme (SRPM) sekä tähän
perustuvat ohjelmistomme tarjoavat markkinoiden
parasta tehokkuutta ja mullistavat hybridi- ja

sähköjärjestelmät matkustaja-ajoneuvoihin, työkoneisiin
ja meriteollisuuden aluksiin teholtaan 30 kW - 2 000 kW.
Vankkatekoiset ja kompaktit järjestelmämme on
yhdistetty älykkäisiin hallintajärjestelmiin, jotta
asiakkaillemme tarjottaisiin mahdollisimman kattava
voimansiirtoratkaisu.

DIVISIOONAMME SIJAITSEE LAPPEENRANNASSA, MUTTA LAAJAN
KANSAINVÄLISEN ASIAKASKUNTAMME PALVELEMISEKSI MEILLÄ ON
TOIMINTOJA MYÖS ALANKOMAISSA, HONG KONGISSA JA TAIWANISSA.
EUROOPAN JA AASIAN VIENTI MUODOSTAA 90 % LIIKEVAIHDOSTA. ME
DANFOSS EDITRON OY:SSA OLEMME KOONNEET YHTEEN ALAN TERÄVIMPIÄ
KYKYJÄ TYÖSKENTELEMÄÄN TEKNOLOGIAN PARISSA, JOKA MAHDOLLISTAA
SEN, ETTÄ TULEVAISUUDESSA VÄHEMMÄN ONKIN ENEMMÄN.

>> www.danfoss.com/editron
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Etelä-Karjalan kotitalouksien
tuottamasta kuivajätteestä
saatava energia vastaa 6 000
omakotitalon lämmöntarvetta.
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Kuivajäte energiaksi,
muu jäte kiertoon
ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO ON KIERRÄTTÄMISEN EDELLÄKÄVIJÄ, JONKA
TAVOITTEENA ON MINIMOIDA YMPÄRISTÖÄ RASITTAVA JÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS.
Kaikki Etelä-Karjalan kotitalouksissa syntyvä kuivajäte muutetaan nykyisin energiaksi. Omistajakuntiensa asukkaiden
jätehuollosta ja jätteenkuljetuksista vastaava Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy toimittaa kuivajätteet Ekokemin jätevoimalaan poltettaviksi.
Kukkuroinmäen jätekeskuksessa Lappeenrannassa käsitellään vuoden mittaan noin 50 000 tonnia yhdyskuntajätettä.
Lähes puolet yhdyskuntajätteestä kompostoidaan, puolet
kierrätetään ja vain muutama prosentti päätyy loppusijoitukseen.

Kotitalouksien kuivajätteet toimitetaan 100-prosenttisesti
energiahyötykäyttöön. Hyötykäyttöön päätyvät myös lasi,
metalli, kartonki ja paperi. Vaaralliset jätteet toimitetaan
muualle käsiteltäviksi.
Biojätteet, puutarhajätteet ja jätevedenpuhdistamojen
lietteet kompostoidaan jätekeskuksen alueella sijaitsevassa
kompostointilaitoksessa ja käytetään myöhemmin muun
muassa maanrakennukseen.
Kattavan jätepisteverkoston ja neuvonnan ansiosta myös
maakunnan asukkaat lajittelevat ja kierrättävät sujuvasti.

ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY ON VUONNA 1996 PERUSTETTU
JÄTEYHTIÖ, JONKA OSAKKAITA OVAT LAPPEENRANNAN JA IMATRAN
KAUPUNGIT SEKÄ LEMIN, LUUMÄEN, PARIKKALAN, RAUTJÄRVEN,
RUOKOLAHDEN, SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN KUNNAT.
YHTIÖN TOIMINTA-ALUEELLA ON NOIN 133 000 ASUKASTA.

>> www.ekjh.fi
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Vaihtoehtoisilla polttoaineilla
vähennetään ympäristökuormitusta
FINNSEMENTTI VÄHENTÄÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ VAIHTOEHTOISTEN
POLTTOAINEIDEN AVULLA. SEMENTTIUUNIEN HUKKALÄMPÖÄ MYYDÄÄN
KAUPUNGIN KAUKOLÄMPÖVERKOSTOON.
Finnsementin Lappeenrannan tehtaan CO2-päästöt ovat
2010-luvulla vähentyneet tasaisesti. Yritysstrategian
mukaiseen kehitykseen vaikuttavat vuonna 2007 käyttöön
otetun uuden sementtiuunin teknologia ja vaihtoehtoisten
polttoaineiden käyttö.
– Yli puolet käyttämistämme polttoaineista on vaihtoehtoisia polttoaineita. Pääasiassa REFfiä ja hieman kierrätysöljyä, tehtaanjohtaja Jussi Puustinen kertoo.

Finnsementti kehittää toiminnan ja tuotannon energiatehokkuutta jatkuvasti. Sementin valmistuksessa hyödynnetään myös muiden teollisuudenalojen jätteitä. Prosessissa
tarvittavaa valssihilsettä hankitaan Imatran terästehtaalta ja
lentotuhkaa voimalaitoksilta. Pääraaka-aineen hankinnan
kuljetuspäästöt pysyvät alhaisina, kun kalkkikivi hankitaan
tehtaan vieressä sijaitsevalta Nordkalkin louhokselta.

Sementin valmistuksessa syntyvää hukkalämpöä myydään
Lappeenrannan Energialle, joka syöttää sen kaukolämpöverkostoon.

FINNSEMENTIN LAPPEENRANNAN TEHTAALLA VALMISTETAAN VUOSITTAIN
NOIN 550 000 TONNIA SEMENTTIÄ JA NOIN 500 000 TONNIA KLINKKERIÄ.
TUOTANTO MENEE 100-PROSENTTISESTI KOTIMAAN RAKENNUSTEOLLISUUDEN
KÄYTTÖÖN. TEHDAS TYÖLLISTÄÄ 65 HENKILÖÄ. SEMENTTIÄ ON VALMISTETTU
LAPPEENRANNASSA VUODESTA 1938.

>> www.finnsementti.fi
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Sementin valmistuksessa
käytetään vaihtoehtoisia
polttoaineita ja hyödynnetään
muiden teollisuuden jätteitä.
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Huoltovarmuus säästää
energiaa ja ympäristöä
FLOWROXIN ENERGIATEHOKKAAT PUMPUT JA VENTTIILIT ON TEHTY
KESTÄMÄÄN ÄÄRIMMÄISISSÄ OLOSUHTEISSA. ELINKAARI- JA ENERGIATEHOKKUUS MAKSIMOIDAAN JO LAITTEIDEN VALMISTUSVAIHEESSA.
Flowrox Oy:n venttiilejä ja pumppuja käytetään kaivoksissa,
voimalaitoksissa ja jätteenkäsittelylaitoksissa. Tuottei
demme avulla käsitellään hankalia materiaaleja, kuten
kaivos- ja jätevesiteollisuuden lietteitä.
Eri puolilla maailmaa käytettävien letkuventtiilien ja epäkeskoruuvipumppujen kestävyys perustuu rakenteeseen,
joka on kehitetty vaativiin olosuhteisiin.
– Esimerkiksi Bostonin yli neljän miljoonan asukkaan
metropolialueen jätevedenpuhdistamoissa käytetään
pumppujamme, kertoo teollisuusalajohtaja
Raimo Lavikainen.

Flowroxin pumppujen patentoidut ratkaisut säästävät vettä
ja kuluttavat 40 prosenttia vähemmän sähköä kuin kilpailijansa. Varaosissa säästöä syntyy jopa 60 prosenttia.
– Asiakas hyötyy pitkistä huoltoväleistä, kun tuotantokatkokset eivät häiritse toimintaa, kertoo Lavikainen.
Flowrox on vastikään lanseerannut uuden Flowrox Smart
Solutions TM -tuoteperheen. Siinä venttiileihin ja pump
puihin on yhdistetty käyttöliittymä, jonka kautta käyttäjä
voi reaaliajassa seurata laitteiden toimintaa ja puuttua
nopeasti mahdollisiin häiriöihin.

FLOWROXIN PÄÄKONTTORI SIJAITSEE LAPPEENRANNASSA, SIVUTOIMIPISTE
KOUVOLASSA JA TYTÄRYHTIÖT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA,
ETELÄ-AFRIKASSA,ETELÄ-AMERIKASSA, VENÄJÄLLÄ, KIINASSA JA CHILESSÄ.
LÄHES 80 % YRITYKSEN TUOTANNOSTA MENEE VIENTIIN JA PALVELU ON
HOIDETTU YLI 230 EDUSTAJAN VOIMIN YMPÄRI MAAILMAA. KONSERNILLA
ON YHTEENSÄ YLI 150 TYÖNTEKIJÄÄ, JA MÄÄRÄ ON KASVUSSA.

>> www.flowrox.com

// 21

Flowrox on maailman ensimmäinen
letkuventtiilivalmistaja, jolle on
myönnetty ISO 9001:2000 –laatusertifikaatti.
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Gasum tarjoaa biokaasua,
maakaasua ja nesteytettyä
maakaasua (LNG).

GASUM // GREENREALITY NETWORK // 23

Tavoitteena kestävä huominen
LUONNONKAASUT AUTTAVAT MERKITTÄVÄSTI SUOMEN
KANSALLISTEN PÄÄSTÖTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA.
Tavoitteena kestävä huominen Gasum on vuonna 1994
perustettu suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö maahantuo, siirtää ja toimittaa luonnonkaasua energiantuotantoon, teollisuuteen, kotitalouksille ja
maa- ja meriliikenteeseen. Biokaasu ja nesteytetty maakaasu (LNG) monipuolistavat luonnonkaasujen käyttöä maa- ja
meriliikenteessä. Yhtiön kestävillä ratkaisuilla tavoitellaan
puhtaampaa lähiympäristöä, Itämerta ja ilmastoa.

Gasum kehittää aktiivisesti suomalaista biokaasualaa. Biokaasua saadaan kotimaisista raaka-aineista kaatopaikoilta,
jätevedestä, maatiloilta sekä puupohjaisesta biomassasta.
Paras hyöty biokaasusta saadaan tällä hetkellä liikenteen ja
teollisuuden polttoaineena.
– Biokaasu on puhdas ja edullinen vaihtoehto. Palamisen
lopputuotteena syntyy ainoastaan vettä ja hiilidioksidia,
kertoo asiakaspäällikkö Ari Seppänen.

Gasum kehittää suomalaista energiainfrastruktuuria panos
tamalla LNG-markkinoihin, biokaasuliiketoimintaan ja
liikennepalveluihin. Kaasuputkisto on logistisesti tehokas ja
ympäristöystävällinen siirtomenetelmä, joka mahdollistaa
suurten kaasumäärien jatkuvan siirtämisen ilman päästöjä.

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maaja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa pohjoismaissa
siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä.
Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä
biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä.
Gasum on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden
käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas
on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin
vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Venäjältä tuleva maakaasuputki liittyy koko Etelä-Suomen
kattavaan verkostoon Imatralla. Gasumin asiakkaita EteläKarjalassa ovat mm. luonnonkaasun jakeluyhtiöt Imatran
Lämpö Oy, Ruokolahden kunta ja Lappeenrannan Energia
Oy sekä paperi-, kartonki-, sellu- ja terästeollisuusyritykset.
Yhtiöllä on kaasuautojen tankkausasemat Imatralla ja
Lappeenrannassa.

GASUM ON SUOMALAINEN LUONNONKAASUJEN OSAAJA
POHJOISMAISILLA MARKKINOILLA. YHTIÖSSÄ TYÖSKENTELEE
NOIN 400 HENKEÄ, SUOMESSA, RUOTSISSA JA NORJASSA.
LIIKEVAIHTO VUONNA 2016 OLI 843 MILJ. EUROA.

>> www.gasum.fi
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Hiilijalanjälkeä saataisiin noin
1/3 pienemmäksi muuttamalla
ihmisten käyttäytymistä.

GRANLUND // GREENREALITY NETWORK // 25

Paras energiatehokkuus
selville optimoimalla
GRANLUND VIRITTÄÄ RAKENNUSTEN, KIINTEISTÖJEN JA JOPA KOKONAISTEN
ASUINALUEIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN HUIPPUUNSA OPTIMOIMALLA SUURESTA
MÄÄRÄSTÄ VAIHTOEHTOJA ENERGIA- JA KUSTANNUSTEHOKKAIMMAN.
Jokaista suurta rakennushanketta edeltää energia- ja
ympäristövaihtoehtojen tarkastelu. Energiatehokkuuden
johtava asiantuntija Granlund käyttää energiatehokkuuden
mallintamisessa virtuaalityökalua, jonka avulla voidaan
minimoida investointi- ja elinkaarikustannukset sekä
energiankulutus.
Optimointityökalu laatii kohteelle 100–1000 vaihtoehtoa
muutamassa tunnissa. Se laskee ja vertailee erilaisia rakennushankkeisiin vaikuttavia muuttujia. Optimoinnilla selvitetään esimerkiksi, miten vaihtoehtoiset rakennusratkaisut
vaikuttavat energiankulutukseen ja sisäilmaan.

Granlund ei vain laske, vaan myös motivoi. Kiinteistön
käyttö ja ylläpito vaikuttavat ratkaisevasti energiatehokkuuteen. Esimerkiksi toimiston sähkökulutus pystytään
puolittamaan käyttämällä laitteita vain tarvittaessa sekä
ihmisiä motivoimalla.
– Kiinteistöalan käyttäjälähtöisyydessä on parantamisen
varaa. Esimerkiksi hiilijalanjälkeä saataisiin noin 1/3 pienemmäksi pelkästään ihmisten käyttäytymistä muuttamalla,
kertoo Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsi.

1960 PERUSTETTU GRANLUND ON TALOTEKNIIKKASUUNNITTELUN, KIINTEISTÖ-,
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖASIOIDEN KONSULTOINNIN SEKÄ OHJELMISTOJEN
ASIANTUNTIJAKONSERNI, JONKA KESKEISTÄ OSAAMISTA ON ENERGIATEHOKKUUS.
YRITYS TOIMII 16 PAIKKAKUNNALLA JA TYÖLLISTÄÄ NOIN 600 ASIANTUNTIJAA.
LAPPEENRANNASSA TOIMII GRANLUND SAIMAA, JONKA YHTEISTYÖKUMPPANEITA
OVAT MUUN MUASSA LAPPEENRANNAN JA IMATRAN KAUPUNGIT, YLIOPISTO,
KESKUSSAIRAALA, ERI LIIKE- JA ELINKEINOALAN YRITYKSET SEKÄ TEOLLISUUS.

>> www.granlund.fi, www.granlundconsulting.fi

26 // GREENREALITY NETWORK // GREENENERGY FINLAND

Aurinkosähkön edelläkävijä kehittää
hajautettua energiaekosysteemiä
SUOMEN JOHTAVIIN AURINKOVOIMALOIDEN TOIMITTAJIIN KUULUVA
GREENENERGY FINLAND OY (GEF) KEHITTÄÄ ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISEEN JA PUSKEE KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE.
Green Energy Finland Oy (GEF) on toimittanut yli 1000
aurinkovoimalaa yhteensä yli 6 MWp edestä. Samalla kun
yritys on noussut Suomen suurimpien aurinkovoimalatoimittajien joukkoon, on tuotekehityksen, laitosten suunnittelun ja projektien koordinoinnin osuus yrityksen toiminnassa lisääntynyt merkittävästi.
Yritys on investoinut hajautetun energiataseenhallinnan ja
älykkään ekosysteemin kehittämiseen yli 5 MEUR. Merkittävänä rahoittajana tässä on toiminut Tekes.
GEF kehittää ekosysteemiratkaisuja, joilla aurinkovoima
loiden tuotantoa voidaan hyödyntää entistä paremmin.
Tuotekehityksen keskiössä on aurinkosähköjärjestelmien
hallintaan tarkoitettu GEF Vision™ -ratkaisu. Siinä järjestelmään kytketyn tietokoneen kautta saatuihin tuotanto- ja
vikatietoihin voidaan yhdistää säätilatietoja. Niiden avulla

voidaan tehdä tuotantoennusteita ja optimoida kiinteistön
energiankulutusta.
– Kulutuksenohjausjärjestelmä hakee esimerkiksi talvella
halvimmat tunnit ja ohjaa kulutuksen niille, kertoo johtaja
Mikko Pääkkönen GEF:ltä.
Samalla toiminnolla voidaan esimerkiksi maa- tai ilma
lämpöpumppu ohjata viilentämään kiinteistöä yli
tuotannon aikana.
Järjestelmän DC/DC -konvertterilla aurinkosähkön
ylituotanto varastoidaan kiinteistön omiin akkuihin, joita
puretaan ja ladataan sähköverkosta sähkömarkkinoiden
kannalta optimoidusti.
– Ratkaisu pystyy hyödyntämään mitä akkuteknologiaa
tahansa, myös täyssähköajoneuvojen akustoja energia
virraltaan kaksisuuntaisesti, sanoo Pääkkönen.

GREENENERGY FINLAND OY (GEF) ON AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN ASIANTUNTIJAYRITYS. SE ON PERUSTETTU VUONNA 2010 LAPPEENRANNASSA. YRITYKSEN PÄÄLIIKETOIMINTA ON AURINKOSÄHKÖ-JA ENRGIATASEENHALLINTARATKAISUJEN KOKONAISVALTAINEN TOIMITUS AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA. PALVELUIHIN SISÄLTYVÄT
MYÖS SUUNNITTELU, KONSULTOINTI JA RAHOITUS.

>> www.gef.fi
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European Business Awards -kilpailussa
GEF valittiin sekä Suomen voittajaksi
ja että kokoluokassaan Euroopan 10
parhaan yrityksen joukkoon.
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Noin 60 % imatralaisista kotitalouksista
sekä suurimmat kiinteistöt lämpiävät
kaukolämmöllä.

IMATRAN LÄMPÖ // GREENREALITY NETWORK // 29

Imatran Lämpö luottaa
uusiutuviin polttoaineisiin
BIOLÄMPÖLAITOSTEN KÄYTTÖÖNOTTO VÄHENSI PÄÄSTÖJÄ
JA LASKI KAUKOLÄMMÖN HINTAA.
Imatran Lämpö Oy tuottaa yli 95 prosenttia
kaukolämmöstä biopolttoaineilla. Puolet biopolttoaineesta
on metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta, ja puolet
lähimetsistä saatavaa haketta. Ainoastaan kylmimpien
pakkasjaksojen aikana lisänä käytetään maakaasua.
Yhtiö vaihtoi maakaasun biopolttoaineisiin vuonna 2015,
jolloin Imatralle valmistui kolme uutta biolämpökeskusta.
Kun kaukolämpöverkostoon lisäksi tehtiin investointeja,
voitiin kaukolämmön kokonaishintaa laskea yli 20
prosentilla.
– Hinnan lasku on tuonut meille uusia
kaukolämpöasiakkaita. Asiakasmäärän kasvu puolestaan
mahdollistaa kaukolämpöverkon laajentamisen, ja taas
uusien asiakkaiden ottamisen kaukolämpöverkon piiriin,
kertoo käyttöpäällikkö Turo Valkama.

Kaikilla biolämpölaitoksilla käytetään parasta mahdollista
saatavilla olevaa tekniikkaa, jolloin päästöt ovat pienet ja
hyötysuhteet hyvät.
Suurimmalla tuotantolaitoksella, 35 MW:n Virasojan
biolämpökeskuksella talteen otetaan myös lähes kaikki
savukaasuun sitoutunut lämpö. Savukaasupesurin käyttö
nostaa laitoksen hyötysuhteen lähes 100 prosenttiin.
– Uudet investoinnit ja hyvä taloudenpito mahdollistavat
kaukolämmön hinnan pitämisen matalalla tasolla myös
tulevaisuudessa, Valkama sanoo.

IMATRAN LÄMPÖ OY ON KAUPUNGIN 100-PROSENTTISESTI OMISTAMA YHTIÖ,
JOKA TUOTTAA JA TOIMITTAA KAUKOLÄMPÖÄ SEKÄ JAKELEE MAA- JA BIOKAASUA
IMATRAN KAUPUNGIN ALUEELLA. KAUKOLÄMPÖ TUOTETAAN HAKKEELLA,
METSÄTEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEILLA SEKÄ MAAKAASULLA.

>> www.imatranlampo.fi
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Yrityskehityspalveluita
ja verkostoja
innovatiivisille yrityksille
IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ (KEHY) TOIMII LINKKINÄ
GREENREALITY NETWORKIN JA TOIMIALUEENSA YRITYSTEN VÄLILLÄ.
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (KEHY) koordinoi uuden
teollisen liiketoiminnan ja elinvoiman kehittämistä
Imatran seudulla. KEHY toimii kumppanina AIKO Green
Lappeenranta-Imatra kasvusopimuksen jalkauttamisessa.
Tarjoamme yrityskehityspalveluita ja verkostoja
innovatiivisille alan yrityksille.
Kärkihankkeitamme ovat kiertotalouteen ja uusiutuvan
energian aloilla toimivan teollisuuden edistäminen pilotti-

ja referenssikohteilla. Sparraamalla yrityksiä ja julkisen
sektorin toimijoita nostamme valmiutta tehdä fiksumpia
hankintoja.
Panostamme myös digitalisaation, automaation ja
robotisaation hyödyntämiseen rakennetun ympäristön
tuotteissa sekä palveluissa. Tämä tukee teollisuuden
resurssiviisautta ja mm. älykkäiden liikenneratkaisuiden
käyttöönottoa.

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ - KEHY ON ELINKEINOYHTIÖ, JONKA TEHTÄVÄNÄ
ON EDISTÄÄ YRITYSTOIMINTAA IMATRAN SEUDULLA. VUONNA 1982 PERUSTETTU
SUOMEN ENSIMMÄINEN KEHITYSYHTIÖ VASTAA IMATRAN, RUOKOLAHDEN
JA RAUTJÄRVEN KUNTIEN YRITYSPALVELUISTA SEKÄ ELINKEINOPOLIITTISTEN
PROJEKTIEN TOTEUTTAMISESTA JA RAHOITUKSESTA.

>> www.kehy.fi
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Kehy toimii linkkinä toimialueensa
yritysten ja Greenreality Networkin
välillä.
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Kansainvälinen paikallisyhtiö
panostaa vihreään energiaan
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS, TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS OVAT
IMATRAN SEUDUN SÄHKÖN JOHTAVIA PERIAATTEITA.
Imatran Seudun Sähkö Oy:n perustehtävä on varmistaa
asiakkaidensa sähkön saanti. ISS Oy on hankkinut sähkön
tuotantoyhtiöiden osakkuuksia tavoitteenaan vahvistaa
pitkällä tähtäimellä omaa sähköntuotantoaan ja kilpailukykyään sähkömarkkinoilla.
Jäsenyys Greenreality Networkissä puolestaan tarjoaa yhteydet maakunnan ympäristö- ja energiaosaamiseen, jossa
Lappeenrannan teknillinen yliopisto edustaa valtakunnallista huippua.
– Osaamisella ja innovaatioilla voimme edistää kestävää
kehitystä, sanoo toimitusjohtaja Ari Saukkonen.
ISS Oy myy sähköä sekä Suomessa että Virossa. Virossa
liiketoimintaa harjoittaa ISS Oy:n tytäryhtiö Imatra Elekter
AS. Molemmilla yhtiöillä on ympäristösertifikaatti

ISO 14 001, mikä ohjaa yhtiöitä toimimaan luontoa ja
ympäristöä säästäen.
Asiakkaitaan ISS Oy ohjaa kestävän kehityksen toimintatapoihin muun muassa tarjoamalla heille työkaluja
energiatehokkuuden parantamiseen. Yksi työkaluista on
online-palvelu Wattis, jonka avulla asiakkaat voivat seurata
sähkönkulutustaan.
Vihreän sähkömme alkuperänä ovat vesi- ja tuulivoima.
Asiakkaat voivat valita kokonaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua vähäpäästöistä ja ekologista energiaa.
Vihreän sähkön kysynnän kasvu on suoraan verrannollinen
kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntymiseen, kertoo
Saukkonen.

VUONNA 1928 PERUSTETTU IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ ON YKSITYISHENKILÖIDEN, YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN OMISTAMA ENERGIAKONSERNI, JONKA PÄÄLIIKETOIMINTAA OVAT
SÄHKÖN TUOTANTO, SÄHKÖNSIIRTO JA MYYNTI. ISS OY:N JAKELUALUEESEEN KUULUVAT
IMATRA JA RUOKOLAHTI, PUOLET RAUTJÄRVEN KUNNASTA JA OSA TAIPALSAARESTA.

>> www.issoy.fi
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Jetro Matilainen

Ympäristöstä huolehtiminen
on osa vastuuta.
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Yritykset vaativat toimitiloiltaan e ntistä parempaa
energiatehokkuutta.

ITULA // GREENREALITY NETWORK // 35

Energiatehokas lämmitys ja jäähdytys
toimivat tarvelähtöisesti
ASUIN- JA LIIKETILOJEN LÄMMITYKSEN VOI HOITAA ENERGIATALOUDELLISESTI
JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI MUKAVUUDESTA TINKIMÄTTÄ.
Itula Oy:n kehittämässä kattosäteilypaneelissa on niin paljon
älyä, että se toimii tilanteen mukaan joko lämmittimenä tai
jäähdyttimenä. Lämmitettäessä säteilijä luovuttaa paneeliin 
johdetun veden lämmön huonetilaan. Jäähdytettäessä
paneelin läpi virtaa kylmä vesi. Tilojen ihannelämpötila
säilyy olosuhteiden muutoksista huolimatta eikä kenenkään
tarvitse palella tai hikoilla.
Itulan hallituksen puheenjohtaja Jukka Itkonen muistuttaa,
että energiakustannukset muodostavat yhä merkittävämmän osan käyttötalousmenoista.
– Niitä kuitenkin voidaan pienentää vähentämällä kulutusta.
Itulan toimintatapa tähtää energian säästöön, hän sanoo.

ITULA OY LAPPEENRANTALAINEN VUONNA 1990 PERUSTETTU
PERHEYRITYS, JOKA ON ERIKOISTUNUT ENERGIATEHOKKUUTTA
EDISTÄVIIN, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN LÄMMITYS- JA
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIIN.

>> www.itula.fi

Energiasäästön lisäksi ItuGraf -paneelijärjestelmä säästää
ympäristöä sekä parantaa merkittävästi huoneolosuhteita
ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia ja tuottavuutta. ItuGraf
-kattosäteilypaneelit luovat tilaan tehokkaasti miellyttävän
lämpötilan ilman vetoa, pölyä tai ääntä.
Itulan palveluihin kuuluvat kokonaisvaltaiset ratkaisut, jotka
sisältävät lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien mallinnuksen,
suunnittelun ja valmistuksen, toimituksen työmaalle sekä
tarvittaessa myös järjestelmien asennuksen ja testauksen.
Omien tuotteiden lisäksi yritys käyttää kansainvälisten
valmistajien taloteknisiä tuotteita, joiden yhteinen
nimittäjä on energiatehokkuus.

Lappeenrannan kaupunki
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Parhaat työskentelyolosuhteet syntyvät,
kun ihmisten ja automaation välinen
tasapaino on kohdallaan.

IVH KAMPUS // GREENREALITY NETWORK // 37

Ekotehokas ja terveellinen
toimintaympäristö
Green Campuksen naapurissa
KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEET OHJAAVAT IVH KAMPUKSEN
TOIMINTAA TALOTEKNIIKASTA PUHTAANAPITOON.
IVH Kampus noudattaa kiinteistöliiketoiminnassaan kestävän
kehityksen periaatteita. Rakennusten energiatehokkuutta,
ympäristövaikutuksia ja viihtyisyyttä vaalitaan ajanmukaisella
kiinteistötekniikalla ja jatkuvalla seurannalla.

Seurannan keskeisin tekijä on kiinteistöasiantuntija. Hän
tuntee rakennukset ja niiden käyttäjät, ja huolehtii paikan
päällä siitä, että yrityksillä on parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet.

Rakennusten kuntoa ja käyttömukavuutta parantavia
toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti.
– Kiinteistötekniikkaan tehdyt sijoitukset maksavat itsensä
takaisin. Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen optimointi
säästää käyttömenoja, mistä myös asiakasyrityksemme hyötyvät, sanoo IVH Kampuksen johtaja Päivi Kangas.

Yksi tärkeimmistä mittauskohteista on sisäilma, jonka
CO2-pitoisuutta, kosteutta ja lämpötilaa seurataan tarkkaan.
Toimistoissa syntyvät jätteet lajitellaan paikan päällä ja
kierrätetään.
IVH Kampus on luonteva osa Lappeenrannan teknillisen
yliopiston vihreää kampusta.

INVESTORS HOUSE OYJ ON SUOMALAINEN PÖRSSIYHTIÖ, JOKA OMISTAA JA
HALLINNOI TOIMISTO-, LIIKE- JA ASUINRAKENNUKSIA. YHTIÖLLÄ ON KIINTEISTÖJÄ
11 PAIKKAKUNNALLA SUOMESSA. INVESTORS HOUSELLA ON 9 RAKENNUKSEN ELI
24 000 M2:N KIINTEISTÖ- JA PALVELUKOKONAISUUS IVH KAMPUS LAPPEENRANNAN
SKINNARILASSA. 100 ASIAKASYRITYKSESSÄ TYÖSKENTELEE NOIN 1 000 OSAAJAA.

>> www.ivhkampus.fi
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Järjestelmä tuottaa yli puolet kiinteistön
lämmöntarpeesta ja sen takaisinmaksuaika on alle 8 vuotta.

KYMI-SOLAR // GREENREALITY NETWORK // 39

Vanhasta lähiökerrostalosta
saa helposti energiatehokkaan
OPTISUN-LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ OTTAA TALTEEN POISTOILMAN
HUKKALÄMMÖN JA HYÖDYNTÄÄ ILMAISTA AURINKOLÄMPÖÄ.
KAUKOLÄMPÖÄ TARVITAAN VAIN TALVELLA.
OptiSun-lämmitysjärjestelmän pääosat ovat pyörivä aurinko
lämpökeräin, kerrostalon korkuinen kuumavesivaraaja ja
poistoilmalämpöpumppu. Ne sijaitsevat talon päätyyn
pystytettävässä pilasterirakenteessa, joten talon katto
rakenteisiin ei tarvitse koskea.
Järjestelmä on suunniteltu poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin.
– Eniten energiansäästöpotentiaalia on vanhoissa kerrostaloissa. Niiden katot ovat erinomaisia paikkoja aurinko
lämpökeräimille, sanoo OptiSun-järjestelmän kehittäjä 
Ville Terävä.
– Kääntyvä keräin on mullistanut aurinkolämpöjärjestelmän
mitoituksen pohjoisen olosuhteissa. Putkimaisen varaajan tilavuus mitoitetaan nyt kulutuksen mukaiseksi, näin optimoidaan keräimen ja lämpöpumpun toiminta, kertoo Terävä.

Lämpöhäviöiden minimoimiseksi varaaja voidaan sijoittaa
vaikka rappukäytävän keskikuiluun. Horisontaalisesti aurinkoa seuraava keräin säätää varaajan lämpötilaa jättäytymällä
tarvittaessa varjoon.
– Investointi on mahdollista rahoittaa kokonaan sen tuottamilla säästöillä, sanoo Terävä.
Ilmaista aurinko- ja hukkalämpöä lämmönlähteenään
käyttävä OptiSun-järjestelmä tuottaa ympäristöystävällistä ja
hiilidioksidivapaata lämmitysenergiaa, eikä se lisää kiinteistön sähkönkulutusta.
Esimerkki: Vuonna 1970 valmistuneen kerrostalon lämpöenergiankulutus on 431 MWh/a, josta 66 prosenttia voidaan
korvata OptiSun-järjestelmän avulla. Investointikustannus on
130 000 euroa ja takaisinmaksuaika 5,4 vuotta.

KYMI-SOLAR OY ON KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE TÄHTÄÄVÄ STARTUPYRITYS. SE PERUSTETTIIN KEVÄÄLLÄ 2016 PATENTOIDUN AURINKO- JA
POISTOILMALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ OPTISUNIN KAUPALLISTAMISEKSI.

>> www.kymisolar.com
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Lappeenranta puhaltaa
yhteiseen hiilettömyyteen
LAPPEENRANTA ON UUSIUTUVAN ENERGIAN JA PUHTAAN YMPÄRISTÖN PIONEERIKAUPUNKI, JONKA INTOHIMONA ON ONGELMIEN RATKAISEMINEN. OLEMME
SUOMEN ILMASTOPÄÄKAUPUNKI TÄYNNÄ UUTTA ENERGIAA, ROHKEAA AJATTELUA
JA KANSAINVÄLISTÄ OSAAMISTA. LAPPEENRANNASSA USKALLAMME. JA TEEMME.
Lappeenranta tavoittelee uutta yritystoimintaa ja kasvua
erityisesti uusiutuvan energian, kiertotalouden ja vesi
teknologian aloilla.
– Pystymme kunnallisella päätöksenteolla vaikuttamaan
julkisiin hankintoihin ja investointeihin, maankäyttöön,
energiantuotantoon ja päästöihin, ja siten vähentämään
yhdyskunnan ympäristövaikutuksia ja samalla tarjoamaan
yrityksille näytön paikkoja, sanoo kehitysjohtaja Markku
Heinonen.
Yli 95 prosenttia Lappeenrannassa syntyvästä jätteestä
hyödynnetään jo nyt ja jätteiden materiaalihyötykäyttö on
huippuluokkaa. Lappeenrannan kaukolämmöstä yli 80 prosenttia tuotetaan biovoimalaitoksessa. Kaupunki parantaa
jatkuvasti omien kiinteistöjensä energiatehokkuutta, huomioi ympäristövaikutukset omissa hankinnoissaan ja opastaa
kaupunkilaisia tekemään samoin.

Lappeenranta siirtyi vuonna 2016 ensimmäisenä kuntana
100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttäjäksi. Aurinko
sähkön tuotantoa edistetään muun muassa ostamalla
kotitalouksilta ylijäämäsähköä ja asentamalla aurinkosähköä
kaupungin omiin kiinteistöihin. Lappeenrannan alue onkin
Suomen kärkeä asennetun aurinkosähkön määrässä.
– Koko Etelä-Karjalan kestävää kehitystä ja kasvun luomista
yhdessä yritysten, kuntien ja LUT-konsernin kanssa ohjataan
ja toteutetaan erityisesti Greenreality Networkin kautta,
kommentoi kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen.
Greenreality Networkiä koordinoi Lappeenrannan kaupungin yrityspalveluyksikkö Wirma. Wirman tavoitteena
on rakentaa Etelä-Karjalaan energia- ja ympäristöalan
keskittymää ja houkutella alueelle osaamista ja yritystoimintaa. >>
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Jetro Matilainen

Uusia yrityksiä ja kasvua vihreän
energian, kiertotalouden ja
vesiteknologian aloilta.
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>>
Lappeenrannassa toteutettavilla pilotoinneilla tavoitellaan
globaalia liiketoimintaa, josta hyötyvät kaikki: ympäristöteknologian yritykset saavat referenssejä, kaupunki
pääsee lähemmäksi vihreitä tavoitteitaan ja nostaa
samalla imagoaan.
Perinteisten ratkaisujen sijaan Lappeenrannassa etsitään
rohkeasti uudenlaisia teknologioita esimerkiksi jäteveden ja
jätteiden käsittelyyn. Valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita ovat esimerkiksi Kukkuroinmäen kierrätysliiketoiminta,
Saimaan veden laadun parantaminen sekä uusiutuvaa
metaania tuottavat biokaasu- ja metanointilaitokset.
Ympäristö- ja energia-asioissa Wirman tärkein yhteistyökumppani on Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT).
Yliopiston tutkimushankkeista ponnistaneet yritykset työllistävät jo nyt satoja henkilöitä.

>> www.lappeenranta.fi
>> www.wirma.fi

Merkittävä osa tulevaisuuden
työpaikoista liittyy ympäristö
teknologian kansainväliseen
liiketoimintaan.

44 //

Lämmön ja veden kulutusta
seurataan nykyisin talokohtaisesti.

LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU // GREENREALITY NETWORK // 45

Vuokrataloissa tarvitaan
energiansäästökeinoja
LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELUN TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ
GREENREALITY NETWORKISTÄ INNOVAATIOITA, JOILLA VOITAISIIN
PIENENTÄÄ ASUINTALOJEN ENERGIAKULUJA.
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:llä on eri puolilla
Lappeenrantaa tuhansia asuntoja, joissa on yhteensä yli
8 000 vuokralaista.

veden kulutusta, kun vesimaksua ei jatkossa peritä osana
vuokraa, vaan vesilasku tulee suoraan asukkaan maksettavaksi, kertoo toimitusjohtaja Martti Mäkelä.

Asuintalojen suurin yksittäinen menoerä on energia, jonka
kulutukseen pyritään vaikuttamaan muun muassa korjaustoimenpitein sekä opastamalla asukkaita ottamaan arjessa
huomioon kestävän kehityksen periaatteita.

Asuntopalvelun asukasoppaassa annetaan energiansäästövinkkejä ja neuvotaan lajittelemaan. Kerrostaloissa kierrätys
onkin jo arkipäivää.

Lämmön ja veden kulutusta seurataan nykyisin talokohtaisesti. Suuriin poikkeamiin puututaan korjaamalla vikoja,
remontoimalla ja tekemällä asuntoihin energian kulutukseen vaikuttavia uudistuksia.
– Uusiin ja saneerattuihin kohteisiin on asennettu
huoneistokohtaiset vesimittarit. Tavoitteena on vähentää

Asuntopalvelun keskeisenä toiminta-ajatuksena on tarjota
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja niitä tarvitseville.
– Liityimme Greenreality Networkiin, jotta saisimme asiantuntijoilta ideoita, joiden avulla energiankulutusta saataisiin
pienemmäksi, Mäkelä sanoo.

LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY ON KAUPUNGIN
100-PROSENTTISESTI OMISTAMA YHTIÖ, JOKA TUOTTAA JA OMISTAA
VUOKRA-ASUNTOJA. ASUNTOPALVELU HALLINNOI 5 000 KERROS-, RIVIJA PIENTALOASUNTOA, JOISSA ON YHTEENSÄ YLI 8 000 ASUKASTA.

>> www.aspakoti.fi

46 // GREENREALITY NETWORK // LAPPEENRANNAN ENERGIA

Ympäristöystävällisen
energiantuotannon edelläkävijä
UUSIUTUVIEN KOTIMAISTEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUS LAPPEENRANNAN ENERGIAN
ENERGIANTUOTANNOSTA YLITTÄÄ KIRKKAASTI VALTAKUNNAN KESKITASON.
Noin 80 prosenttia Lappeenrannassa tarvittavasta kauko
lämmöstä tuotetaan Kaukaan Voima Oy:n biovoimalassa,
josta Lappeenrannan Energia Oy omistaa 46 prosenttia.
Hiilidioksidivapaata kaukolämpöä Lappeenrannan Energia
ostaa Joutsenosta FC Power Oy:n voimalaitokselta ja tuuli
energiaa Suomen Hyötytuuli Oy:ltä.
Perustuotteiden lisäksi sähköasiakkaille myydään Metsä
voima- ja Tuulivoima-tuotteita, joille Suomen luonnon
suojeluliitto on myöntänyt ekoenergia-merkin.

Lappeenrannan Energia ostaa myös aurinkoenergian
pientuottajilta eli kotitalouksilta ylijäämäenergiaa.
– Toimimme tarvittaessa energia-alan yritysten “koe
alustana”. Muun muassa Tietokoura on kehittänyt ohjelmistojaan meidän toimintaympäristössämme, kertoo
toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen.
Yksi pilotti on Rauhan hybridienergiayksikkö, jonka
lämmöntuotanto perustuu maalämmön, aurinkoenergian
ja maakaasun yhdistelmään. Pieni paikallisyksikkö on
ensimmäinen laatuaan Suomessa.

LAPPEENRANNAN ENERGIA OY ON KAUPUNGIN 100-PROSENTTISESTI
OMISTAMA YHTIÖ, JONKA TOIMINTAA OVAT KAUKOLÄMMÖN,
MAAKAASUN, SÄHKÖN JA VEDEN TUOTANTO, JAKELU JA MYYNTI.
KONSERNIIN KUULUVAT LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY,
LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY JA LAPPEENRANNAN VERKONRAKENNUS OY. LAPPEENRANNAN ENERGIA OY ON KAUKAAN VOIMA
OY:N, SUOMEN HYÖTYTUULI OY:N JA TUULISAIMAA OY:N OSAKAS.

>> www.lappeenrannanenergia.fi
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Lappeenrannan Energian
kaukolämmössä uusiutuvien
polttoaineiden osuus on 2/3
ja sen hiilidioksidipäästöt
ovat yli 50 % pienemmät kuin
Suomessa keskimäärin.

48 // GREENREALITY NETWORK // LAPPEENRANNAN YRITYSTILA

Yritystila vähentää kiinteistömenoja
kestävän kehityksen keinoin
LAPPEENRANNAN YRITYSTILA ETSII GREENREALITY NETWORKISTÄ
KIINTEISTÖKEHITYKSEEN SOVELTUVIA KESTÄVÄN KEHITYKSEN INNOVAATIOITA.
Lappeenrannan Yritystila Oy:llä on yhteensä yli 77 500 m2
erilaisia toimitiloja. Yksi kiinteistöjen suurimmista meno
eristä on energia.
– Seuraamme kulutusta ja olosuhteita erilaisten muuttujien
avulla. Muuttujien on oltava sellaisia, että mittaustulokset
voidaan muuttaa euroiksi, sanoo toimitusjohtaja
Timo Hämäläinen.

Kulutusta ja kustannuksia pienentävillä toimenpiteillä
vähennetään myös rakennusten ympäristökuormitusta.
Toimenpiteillä pyritään myös oleellisesti parantamaan
toimitilojen käytettävyyttä sekä työskentely- ja toiminta
ympäristöjä.
– Aurinkoenergian käyttöäkin pohditaan, mutta se on vielä
alkutekijöissään, sanoo Hämäläinen.

Talotekniikka- ja olosuhdemittausohjelmien avulla seurataan muun muassa lämmitystä, valaistusta, sisäilman
lämpötilaa ja laatua sekä kiinteistöjen melutasoa. Samalla
saadaan selville kiinteistöjen hiilijalanjälkeen, ekologiseen
jalanjälkeen, materiaalihäviöihin ja vuokralaisten hyvin
vointiin vaikuttavia tekijöitä.

Lappeenrannan kaupungin kautta Yritystila on mukana
Resurssiviisaan hanke -pilotissa.
Valtakunnallisen pilotin tavoitteena on kehittää toiminta
malli, jolla kaupungit voivat vähentää ilmastopäästöjä,
jätettä ja luonnonvarojen käyttöä sekä vahvistaa samalla
alueensa taloutta ja kilpailukykyä.

LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY ON KAUPUNGIN 100-PROSENTTISESTI
OMISTAMA YHTIÖ. YRITYSTILA EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ RAKENNUTTAMALLA JA VUOKRAAMALLA TEOLLISUUSJA LIIKETILOJA. YRITYSTILALLA ON LAPPEENRANNASSA 36 ERI
OSOITTEESSA YHTEENSÄ NOIN 77 500 M2 TOIMITILOJA JA NOIN
100 YRITYSVUOKRALAISTA.

>> www.yritystila.fi
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Rakennusten ympäristökuormituksen vähentäminen
on monen tekijän summa.
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Energiankulutuksen ja päästöjen
minimointi säästää ympäristöä ja
euroja sekä parantaa kilpailukykyä.

LCA CONSULTING // GREENREALITY NETWORK // 51

Elinkaariajattelulla
kohti kestävää tulevaisuutta
LCA CONSULTINGIN ASIANTUNTEMUKSELLA PAREMPAA TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKYÄ.
Elinkaariajattelun keskiöön kuuluvat materiaali- ja energia
virtojen hallinta, ympäristövaikutuksien kartoittaminen
sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. LCA Consulting
on elinkaarimallintamisen vahva erikoisosaaja ja toimii
elinkaariajattelun keskiöön kuuluvissa resurssitehokkuus- ja
kiertotalousasioissa asiantuntijana.
Elinkaariajattelu kytkeytyy vahvasti kiertotalouden ja
resurssitehokkuuden parantamiseen niin yrityksissä,
jätehuollossa kuin kuntasektorilla. Esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennalla voidaan löytää kehityskohteita kohti ympäristö
ystävällisempää tuotantoprosessia. Samoin systemaattisella materiaali- ja energiavirtojen hallinnalla saavutetaan
merkittäviä säästöjä materiaali- ja energiakulutuksessa sekä
vähennetään muodostuvan jätteen määrää.
– Asiakkaamme arvostavat, että numeeristen tietojen

lisäksi ymmärrys kokonaisuudesta lisääntyy ja asiat jäsentyvät. Joskus asiakkaalle voi ilmetä yllätyksenä yksittäisen
asian merkityksellisyys kokonaisuudelle. Tuottamaamme
tietoa asiakkaamme käyttävät monipuolisesti mm. päätöksenteon tukena. Elinkaarimallintaminen mahdollistaa tulevaisuuden skenaarioiden tarkastelun ja vertailun jo ennen
prosessimuutoksia tai investointia. Samalla saavutetaan
kokonaisnäkemys suuresta kuvasta ja ymmärrys lisääntyy
siitä, mikä on merkityksellistä tarkastellusta näkökulmasta,
sanoo toimitusjohtaja Antti Niskanen.
Elinkaarimallintamisen lisäksi LCA Consulting on erikois
tunut mm. melu- ja hajumallinnuksiin sekä teollisuuden ja
jätehuollon teknologiavertailuihin. LCA Consulting toimii
myös yritysten konsulttina PEFC-sertifiointiin liittyvissä
kysymyksissä.

LCA CONSULTING ON RESURSSITEHOKUUTEEN JA KIERTOTALOUDEN PALVELUIHIN
ERIKOISTUNUT ASIANTUNTIJAYRITYS. LCA CONSULTINGIN HENKILÖKUNNALLA ON
ELINKAARIMALLINTAMISOSAAMISTA JO VUODESTA 2001. ELINKAARIMALLINTA
MISEEN ERIKOISTUNEEN LCA CONSULTINGIN MONIPUOLISIIN PALVELUIHIN
SISÄLTYVÄT MYÖS MM. MELU- JA HAJUMALLINNUKSET, TEKNOLOGIAVERTAILUT,
SEKÄ PEFC-SERTIFIOINTIIN LIITTYVÄT KONSULTOINNIT.

>> www.lca-consulting.fi
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LOAS juurruttaa esimerkillään
kestävyysajattelun periaatteet
nuoriin asukkaisiinsa pysyvästi.

LOAS // GREENREALITY NETWORK // 53

Opiskelijataloissa
säästetään vettä ja energiaa
ASUNTOJEN VESIKALUSTEIDEN UUSIMINEN PIENENSI
VESILASKUA 100 000 EUROLLA.
Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiö (LOAS)
rakentaa ja ylläpitää Suomen vihreintä opiskelija-asunto
yhteisöä. Merkittävin energiatehokkuutta parantanut toi
menpide – vesikalusteiden uusiminen – pudotti opiskelija
talojen vedenkulutuksen vuodessa 142 000 kuutiosta
130 000 kuutioon. Samalla vesilasku pieneni 100 000
eurolla. Vähentynyt vedenkäyttö pienentää myös
lämmityslaskua, ja vaikutukset siirtyvät suoraan
asumiskustannuksiin.
LOAS juurruttaa esimerkillään kestävyysajattelun peri
aatteet nuoriin asukkaisiinsa pysyvästi. Parhaaseen mah
dolliseen tasoon optimoitu energiakulutus säilytetään

LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ
ON VOITTOA TAVOITTELEMATON YHTEISÖ, JOKA HALLINNOI
NOIN 80 OPISKELIJATALOA LAPPEENRANNASSA. LOASILLA
ON NOIN 3 000 ASUKASTA.

>> www.loas.fi

seurannalla ja huollolla. Ilmastointijärjestelmien lämmön
talteenottoa kehitetään. Peruskorjauksilla parannetaan
rakennusten energiatehokkuutta. Kaikki kierrätettävä
kierrätetään – ja myös yhteistyökumppaneilta edellytetään
energiatehokkaita ratkaisuja.
LOASin uusimman opiskelijatalon katolla on aurinko
paneelit. Ne tuottavat vuodessa noin 8000 kWh sähköä
talon käyttöön.
– Kunhan paneeleista tulee riittävän taloudellisia, niitä
lisätään myös vanhoihin taloihin, kertoo kiinteistöpäällikkö
Paavo Leinonen.

54 // GREENREALITY NETWORK // LUT

Vihreää tutkimusta
vihreällä kampuksella
LUT TUTKII, OPETTAA, TUOTTAA JA KÄYTTÄÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Green Campuksen tuuli- ja aurinkovoimalat tuottavat sähköä tutkittavaksi
ja muun muassa yliopiston sähköautojen ja sähköpolku
pyörien lataamiseen. Itse tuotetun sähkön käyttöä seurataan ja ohjataan kampuksen älykkäässä sähköverkossa.
Huomattava osa yliopiston tutkimusvolyymista kohdistuu
energia- ja ympäristöaloille, joiden hankkeissa on mukana
noin 250 tutkijaa ja asiantuntijaa. Välillisesti energia-ala
työllistää mm. Kone-laitoksen henkilökuntaa.
– Keskitymme ajankohtaisiin, tekoja vaativiin asioihin,
kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, puhtaan veden ja
energian jatkuvaan saatavuuteen sekä jätteiden kokonaisvaltaiseen hallintaan, sanoo professori Juha Varis.
LUT on Greenreality Networkin moottori, tutkimusyksikkö
ja sparraaja. LUT auttaa verkoston jäseniä kehittämään

nykyisiä toimintojaan energiatehokkaammiksi sekä innovoimaan uusia kestävän kehityksen ratkaisuja, joihin liittyy
merkittävää liiketoimintapotentiaalia.
Yliopiston ja yritysten yhteistyö on jo tuottanut menestyviä
spin-offeja. Ne työllistävät suoraan ja välillisesti satoja 
henkilöitä maakunnassa. Green Campus toimii sekä
innovaatioiden koealustana että jatkuvasti avoinna olevana
”näyttelytilana”.
LUT noudattaa kestävän kehityksen periaatteita myös
omassa toiminnassaan. Green Campus on palkittu
International Sustainable Campus Network -kilpailuissa
maailman parhaana kestävän kehityksen yliopisto
kampuksena. WWF on myöntänyt yliopistolle
Green Office -tunnuksen.

VUONNA 1969 PERUSTETUN LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON
STRATEGISIA OSAAMISALOJA OVAT VIHREÄ ENERGIA JA TEKNOLOGIA,
KESTÄVÄN KILPAILUKYVYN LUOMINEN SEKÄ TOIMINTA KANSAINVÄLISENÄ
VENÄJÄ-YHTEYKSIEN RAKENTAJANA. TIEDEYHTEISÖÖN KUULUU 6 500
OPISKELIJAA JA ASIANTUNTIJAA.

>> www.lut.fi

// 55

LUT on Suomen suurin
energia-alan kouluttaja ja
tutkija, joka hallitsee koko
energiaketjun energia
lähteistä loppukäyttöön.
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Kaukolämmön tuotannossa
käytettävä hake ostetaan
paikallisilta metsänomistajilta.

LUUMÄKI // GREENREALITY NETWORK // 57

Uusiutuvasta energiasta
elinvoimaa Luumäelle
LUUMÄEN KAUKOLÄMPÖ TUOTETAAN 95-PROSENTTISESTI PUULLA.
Biolämpölaitoksen toiminta käynnistyi Luumäellä vuonna
2016. Entinen maakaasulaitos jäi tuolloin varavoimalaksi.
Samalla Luumäen kunnan energiaomavaraisuus nousi
huimasti, sillä kaukolämpö tuotetaan 95-prosenttisesti
hakkeella.

Ennen biolämpölaitoksen rakentamista selvitettiin myös
uusiutuvan energian käytön vaikutuksia ympäristön tilaan.
– Oma ympäristönsuojelusihteeri on tässä avainasemassa. Puhdas luonto ja järvet ovat vahvuuksiamme, sanoo
Ukkonen.

Raaka-aineena käytetään paikallisilta metsänomistajilta
ostettua energiapuuta.

Uusiutuvan energian käyttö on pienelle kunnalle myös
imagotekijä. Lappeenrannan suuntaan parantuva valtatie
6 ja nykyaikaiset energiaratkaisut saattavat yhdessä lisätä
kiinnostusta muuttaa Luumäelle.

Biolämpölaitoksen tuotantoketjussa ovat mukana paikalliset metsäomistajat, kone- ja kuljetusyrittäjät sekä metsänhoitoyhdistys, joka vastaa puunhankinnasta.
– Energiaomavaraisuuden työllistävä vaikutus on pienelle
kunnalle tärkeää, sanoo kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

Kunta pitää uusiutuvia energiamuotoja ja paikallisten
yritysten osaamista esillä muun muassa vuosittain järjes
tettävillä ”tonttimarkkinoilla”.

Paikallisten yritysten kanssa on selvitetty muun muassa
aurinkoenergian käytön lisäämistä sekä mahdollisuuksia
tuottaa biokaasua.

LUUMÄELLÄ ON NOIN 5 000 ASUKASTA. KESÄLLÄ VÄKILUKU KOLMINKERTAISTUU
KESÄASUKKAIDEN ANSIOSTA. KUNNAN TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS ON YLI 80
PROSENTTIA. METSÄTALOUS ON MERKITTÄVÄ ELINKEINO.

>> www.luumaki.fi
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Metsä Fibre Joutsenon
tehtaan sähköomavaraisuusaste on 175 %.

METSÄ FIBRE // GREENREALITY NETWORK // 59

Metsä Fibre valmistaa
biotuotteita biopolttoaineilla
MAAILMAN SUURIMMAN YKSILINJAISEN HAVUSELLUTEHTAAN SÄHKÖ
OMAVARAISUUS ON 175 PROSENTTIA. FOSSIILISIA POLTTOAINEITA EI
NORMAALIKÄYNNIN AIKANA KÄYTETÄ LAINKAAN.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Joutsenon tehdasalueella jalostetaan vuosittain 3,5 miljoonaa kuutiometriä
havupuuta selluksi, energiaksi ja biokemikaaleiksi.
Integraatin toiminta perustuu korkeaan materiaali- ja
energiatehokkuuteen.
Sellun raaka-aineena käytettävän havupuun kuoresta valmistetaan biokaasua meesauunin polttoaineeksi. Sooda
kattilan tuottama sähkö ja lämpöenergia hyödynnetään
tehtaan tuotannossa, ja ylijäävä osuus myydään. Prosessissa ylijäävä lämpö otetaan tehokkaasti talteen ja käytetään
muun muassa hakesiilon lämmitykseen.
Sellunkeitossa syntyvän mäntyöljyn ja tärpätin lisäksi
myytäväksi riittää myös vihreää sähköä, jota tuotetaan

noin 75 prosenttia yli oman tarpeen.
– Määrä vastaa Lappeenrannan seudun yksityistalouksien
ja maatalouden tarvitseman sähkön määrää, sanoo tehtaanjohtaja Jaakko Anttila.
Fossiilisia polttoaineita ei tuotannossa normaalikäynnin
aikana käytetä ollenkaan. Integraatin CO2 -päästöt ovat
vuoteen 2010 verrattuna vähentyneet 45 prosentilla.
Koko tehdas uusittiin 2000-luvun taitteessa. Eniten
hiilijalanjälkeä pienentänyt investointi on vuonna 2012
valmistunut kuoren kaasutuslaitos.
– Valmistamme biotuotteita biopolttoaineilla, Anttila
kiteyttää.

LAPPEENRANNAN JOUTSENOSSA TOIMIVA METSÄ FIBRE VALMISTAA SELLUA
SERTIFIOIDUSTA HAVUPUUSTA. SELLUTEHTAAN KAPASITEETTI ON 690 000 TN/V.
95 PROSENTTIA INTEGRAATIN TUOTANNOSTA VIEDÄÄN ULKOMAILLE.
INTEGRAATTI TYÖLLISTÄÄ N. 200 HENKILÖÄ.

>> www.metsafibre.com
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Kestävän kehityksen
globaali edelläkävijä
OUTOTEC KEHITTÄÄ EDISTYKSELLISTÄ TEKNOLOGIAA JA PALVELUJA MAAPALLON LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMISEEN. YHTIÖN LIIKETOIMINNAN YDIN ON KESTÄVÄ KEHITYS.
Maailman johtava mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittaja, Outotec, on vuosikymmenten ajan
kehittänyt uraauurtavia teknologioita. Alun perin kaivos- ja
metallurgisen teollisuuden tarpeisiin kehitettyä osaamista
on sittemmin laajennettu teollisuusvesien käsittelyyn,
vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja
kemianteollisuuteen.

– Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on kehittää
resurssitehokkaita teknologioita ja erilaisia palveluja ml.
pitkäkestoiset käyttö- ja kunnossapitopalvelut teollisuuslaitosten ja prosessien elinkaaren kaikkiin vaiheisiin, jotka
vähentävät ympäristön ja koko maapallon kuormitusta,
sanoo johtaja Janne Kauppi Outotecin Lappeenrannan
yksiköstä.

Tuotteillaan ja palveluillaan Outotec auttaa asiakkaitaan
vastaamaan jatkuvasti tiukentuviin ympäristötehokkuuden,
työsuojelun ja yhteiskunnan vaatimuksiin.

Outotec on myös yksi Etelä-Karjalan veturiyrityksistä. Yhtiön
Lappeenrannan yksikössä toimivat suodattimiin liittyvä
vedenpoistoliiketoiminta ja palveluliiketoiminta. Uusi
tutkimus- ja teknologiakeskus avataan Lappeenrannassa
vuonna 2015.
– Haluamme on olla mukana kestävää kehitystä edistävässä maakunnallisessa verkostossa. Pystymme toimimaan
pienempien yritysten sparraajana eivätkä yhteiset hankkeetkaan ole pois suljettuja, sanoo Kauppi.

Teollisten prosessi- ja jätevesien käsittelyyn kehitettyjen
ratkaisujen avulla teollisuuden kiertovedet ja poistovedet
puhdistetaan joko prosessin vaatimusten tai ympäristösäädösten mukaisiksi. Samalla vesien kierrätys tehostuu, ja
veden ja energian kulutus sekä päästöt pienenevät.

OUTOTEC ON MAAILMAN JOHTAVA MINERAALIEN- JA METALLIENJALOSTUSTEKNOLOGIAN TOIMITTAJA, JOKA ON KEHITTÄNYT VUOSIKYMMENIEN AIKANA
LUKUISIA URAAUURTAVIA TEKNOLOGIOITA MYÖS TEOLLISUUSVESIEN KÄSITTELYYN, VAIHTOEHTOISTEN ENERGIALÄHTEIDEN HYÖDYNTÄMISEEN JA KEMIAN
TEOLLISUUTEEN. OUTOTECILLA ON LÄHES 5 000 ASIANTUNTIJAA 30 MAASSA.

>> www.outotec.com
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Hiilijalanjäljen vastakohta on
Outotecin kädenjälki.
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Yhtiön tavoitteena on säästää
vuosikulutustasolla 6 % energiaa
vuoteen 2025 mennessä.

PARIKKALAN VALO // GREENREALITY NETWORK // 63

Alueellinen energiayhtiö
ottaa huomioon ympäristövaikutukset
PARIKKALAN VALO OY HUOMIOI KAIKESSA TOIMINNASSAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
JA PYRKII TOIMENPITEILLÄÄN VÄHENTÄMÄÄN YMPÄRISTÖKUORMAA.
Parikkalan Valo Oy myy sähköä eri puolille Suomea. Sähkönmyyntituotteet on nimetty Piika-sähkönmyyntituotteiksi.
Perussähkönmyyntituotteiden lisäksi asiakkaat voivat valita
ViherPiika -sähkönmyyntituotteen, joka on tuotettu 100 %:sti
uusiutuvalla energialla. Sähkön lisäksi Parikkalan Valo Oy tarjoaa asiakkailleen energiatehokkuuden seurantaan liittyviä
työkaluja ja palveluja. Asiakkaita kannustetaan oman uusiutuvan energian tuottamiseen ostamalla heiltä ylijäämäsähkö.
Parikkalan Valo Oy on muiden vastuullisten energian
käyttäjien joukossa mukana energiatehokkuussopimuksessa. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen

PARIKKALAN VALO OY ON VUONNA 1936 PERUSTETTU,
PAIKALLINEN ASIAKKAIDEN OMISTAMA ENERGIAYHTIÖ.

>> www.parikkalanvalo.fi

energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää
energian tehokasta käyttöä Suomessa.
– Vastuullinen ja tehokas energian käyttö vähentää
ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on saavuttaa vuosikulutustasolla 6 % energian
säästö vuoteen 2025 mennessä, sanoo toimitusjohtaja
Janne Rouvinen.
Parikkalan Valo Oy on osakkaana useissa tuulivoimapuis
toissa ja tuulivoimapuistohankkeissa. Tuulivoimapuisto
hankkeiden lisäksi Parikkalan Valo Oy on mukana myös
muussa hiilidioksidivapaassa sähkön tuotannossa.

POSITIIVISTA ENERGIAA

64 // GREENREALITY NETWORK // PROHEAT

Maalämmöllä harpataan kohti
energiaomavaraisuutta
PROHEAT TOIMITTAA ENERGIATEHOKKAAT MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT SUURIEN
KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSEEN JA JÄÄHDYTYKSEEN. KIINTEISTÖÖN OPTIMOITU
GEOENERGIAJÄRJESTELMÄ TUO INVESTOINNILLE PARHAIMMILLAAN JOPA 14%:N TUOTON.
Maalämpökaivosta pumpattava maalämpö on maan uumeniin varastoitunutta auringon tuottamaa lämpöenergiaa.
Samasta geoenergiajärjestelmästä saadaan lämmityksen
lisäksi myös jäähdytys lähes ilmaiseksi. Mitä enemmän
kesällä jäähdytetään, sitä enemmän talvella säästetään.
– Maalämmön takaisinmaksuajat ovat nopeita nykyisillä
energian hinnoilla, sanoo Proheat:n omistaja Timo
Lappalainen.
Tulevaisuudessa energiakustannusten osuus kiinteistöjen
käyttötalousmenoista tulee vain nousemaan. Energian
käytössä ei voida säästää loputtomasti.
– Parhaiten energiakustannuksiin voidaan vaikuttaa lisäämällä omavaraisuutta, kuten ottamalla käyttöön maalämpö,
ja samalla kiinteistön arvo nousee. sanoo Lappalainen.

Maalämpö on ympäristöä säästävä ratkaisu, sen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin fossiilissa polttoaineissa. Maalämpö on täysin kytkettävissä hybridijärjestelmiin kuten lämmöntalteenottoon, ja aurinkoenergiaan.
– Pelkkä suunnitelma maalämpöön siirtymisestä ei vielä
säästä yhtään mitään, joten tuumasta kannattaa ryhtyä
toimeen!
Asiakkaamme voivat keskittyä täysillä omaan liiketoimintaansa, tarjoamme koko maalämpöpaketin vaivattomasti
avaimet käteen periaatteella - palveluihimme kuuluvat
investointilaskelmat, suunnittelu, toteutus ja ylläpito.

PROHEAT OY ON LAPPEENRANTALAINEN VUONNA 2005 PERUSTETTU
YRITYS, JONKA ERIKOISALAA OVAT ENERGIATEHOKKAAT LVI-JÄRJESTELMÄT.
PROHEATIN KOKONAISPALVELUUN KUULUVAT LVI-JÄRJESTELMIEN
KUNTOKARTOITUS, SUUNNITTELU, ASENNUS JA HUOLTO. RATKAISU JA
TOTEUTETAAN YRITYS- JA YKSITYISASIAKKAILLE JA TALOYHTIÖILLE.

>> www.proheat.fi
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Jäähdytysenergia saadaan energia
kaivoista samalla, kun niitä ladataan
talven lämmityskäyttöä varten.
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Ratkaisumme säästävät resursseja
ja vähentävät henkilöriippuvuutta.

REJLERS // GREENREALITY NETWORK // 67

Pohjoismainen energia-asiantuntija
hallitsee johdot ja johtamisen
ENERGIATEHOKKUUDEN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUT
OVAT REJLERSIN ERIKOISALAA.
Rejlers on laatinut uusiutuvan energian investointioppaan
Lappeenrannan kaupungille. Oppaassa muun muassa 
kerrotaan, millaisia uusiutuvan energian ratkaisuja
kaupungin eri alueille voidaan rakentaa.
– Karttojen lisäksi opas sisältää kaavoitukseen, rakenta
miseen ja muuhun viranomaisyhteistyöhön liittyvää
informaatiota, kertoo Rejlersin Lappeenrannan toimiston
vetäjä Juha Tuominen.
Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen ratkaisuihin
erikoistunut Rejlers on yksi Pohjoismaiden suurimmista
insinööritoimistoista.
Ruotsalainen perheyritys aloitti vuonna 1942 sähköistä
misprojektien toteuttajana. Nykyisin pörssiin listattu
kansainvälinen Rejlers konsultoi, suunnittelee ja toteuttaa
myös teollisuuden, infra- ja ympäristöalojen sekä rakentamisen projekteja.

– Palveluliiketoiminnan kehittäminen on tärkeimpiä
kehityssuuntiamme, sanoo Tuominen.
Rejlersin kehittämän eManagerin avulla asiakasorganisaatiot voivat parantaa energia-, ympäristö- ja työturvallisuusasioiden johtamistaan.
Kokonaispalveluna toteutettavassa prosessissa selvitetään ensin asiakkaan konkreettiset säästövaihtoehdot ja
mahdollisuudet kilpailukyvyn parantamiseen.
Sen jälkeen räätälöidään asiakkaan tavoitteisiin soveltuvat
ratkaisut, ja toteutetaan ne joko erillisinä projekteina tai
jatkuvana palveluna.
– Toiminnan jatkuvan kehittämisen lisäksi tavoitteena on
säästää resursseja ja vähentää henkilöriippuvuutta, sanoo
Tuominen.

REJLERS ON KANSAINVÄLINEN INSINÖÖRITOIMISTO, JOLLA ON
SUOMESSA TOIMISTOT 18 PAIKKAKUNNALLA. SUOMESSA HENKILÖKUNTAA ON NOIN 500 JA LIIKEVAIHTO ON 38 MILJOONAA EUROA.
LAPPEENRANNAN TOIMISTO ON PERUSTETTU VUONNA 2016.

>> www.rejlers.fi
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Vain aidot tarpeet synnyttävät
oikeita innovaatioita.

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU // GREENREALITY NETWORK // 69

Ihmisen kokoisia sovelluksia
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVIÄ
RATKAISUJA ARKEEN JA LIIKE-ELÄMÄÄN.
Korkeakoulun ja yritysten NECO-yhteishankkeessa kehitetään uusia menetelmiä energian tuotannon ja kulutuksen
hallintaan. Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan
amk) hallinnoimassa projektissa ovat mukana kestävän
kehityksen asiantuntijayritys, energia- ja ympäristöalan
tietojärjestelmätoimittaja sekä asiakkuusanalyysejä tekevä
yritys. Hankkeella kannustetaan yrityksiä yhdistämään
osaamistaan palvelutuotteiksi, ja edistetään niiden pääsyä
laajemmille markkinoille.
Saimaan amk:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja ihmisten arkeen ja
liiketoimintaan. Hankkeiden lähtökohtana ovat asiakkaan
ja käyttäjän tarpeet.
– Uskomme, että vain aidot tarpeet synnyttävät oikeita
innovaatioita, sanoo tutkimuspäällikkö Henri Karppinen.

Eri koulutusalojen yhteistyöllä kehitetään uuteen teknologiaan perustuvia sovelluksia, jotka lisäävät hyvinvointia
energiatehokkaasti ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.
Yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa liittyy myös
pyrkimys luoda uusia työpaikkoja.
Saimaan amk:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
keskiössä ovat rakentaminen, konetekniikka sekä sosiaalija terveysala. Läpileikkaavia teemoja ovat digitaalisuus,
innovaatioiden kaupallistaminen ja luovien alojen osaaminen.
Koulun sosiaali- ja terveysalan simulaatiotilat ja tekniikan
laboratoriot ovat valtakunnallista huippua. Saimaan amk:n
tavoitteena on avata mahdollisuuksia uuden sukupolven
liiketoiminnassa ja toimia kumppanina tulevaisuuden
terveyspalvelujen luomisessa.

– Pääosassa on aina ihminen, hän muistuttaa.

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU ANTAA KOULUTUSTA VIIDELLÄ ERI ALALLA:
TEKNIIKKA, SOSIAALI- JA TERVEYSALA, LIIKETALOUS, HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA
SEKÄ KUVATAITEET. KAIKILLA KOULUTUSALOILLA TEHDÄÄN MYÖS TUTKIMUS- JA
KEHITYSTOIMINTAA. KOULUN ERITYISVAHVUUTENA ON VENÄJÄÄN LIITTYVÄ
OSAAMINEN. SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TOIMII LAPPEENRANNASSA JA
IMATRALLA. OPISKELIJOITA ON YLI 3 000, HENKILÖKUNTAA 300.

>> www.saimia.fi

70 // GREENREALITY NETWORK // SETCleanTech

Kokonaisvaltaisia jätehuolto
projekteja lajittelusta lämpöja sähköenergian tuotantoon
SOLID ENVIRONMENT TECHNOLOGIES OY (SETCleanTech) ON EKOLOGIAJA YMPÄRISTÖNSUOJELUALALLA TOIMIVA SUOMALAINEN YRITYS. YRITYKSEN
ASIANTUNTIJOILLA ON YLI 20 VUODEN KOKEMUS YMPÄRISTÖALALTA.
Yksi yhtiön päätoimialoista on kokonaisvaltaisten jätehuoltoprojektien toteuttaminen, mukaan lukien yhdyskuntajätteiden lajittelu ja käsittely, SRF (Solid Recovered
Fuel) polttoaineen, lämpö- ja sähköenergian tuotanto.
Jätteiden lajittelu ja muuntaminen sähköksi ja lämmöksi
on ympäristöystävällistä ja kannattavaa. Sen avulla
voidaan ratkaista kaikki jätteiden kierrätykseen liittyvät
ongelmat suurkaupungeissa ja myöskin parantaa
energiaomavaraisuutta pienimillä paikkakunnilla.
Lisäksi prosessi mahdollistaa lajiteltujen arvokkaiden
kierrätettävien materiaalien taltteenoton (esim. metalli,
muovi, kartonki, paperi, lasi, jne.).

Yhdyskuntajätteiden lajittelun ja prosessoinnin
jälkeen vain alle 10 prosenttia yhdyskuntajätteiden
kokonaismäärästä joutuu kaatopaikalle. Tämä parantaa
ympäristötilannetta huomattavasti, vähentää haitallisia
päästöjä ja säästää luonnonvaroja (kaasu ja öljy) tuleville
sukupolville.
Solid Environment Technologies Oy (SETCleanTech) on
ekologia- ja ympäristönsuojelualalla toimiva suomalainen
yritys. Yrityksen asiantuntijoilla on yli 20 vuoden kokemus
ympäristöalalta.

YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN LAJITTELUN JA PROSESSOINNIN JÄLKEEN VAIN ALLE 10 PROSENTTIA
YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ JOUTUU KAATOPAIKALLE. TÄMÄ PARANTAA
YMPÄRISTÖTILANNETTA HUOMATTAVASTI, VÄHENTÄÄ HAITALLISIA PÄÄSTÖJÄ JA SÄÄSTÄÄ
LUONNONVAROJA (KAASU JA ÖLJY) TULEVILLE SUKUPOLVILLE.

>> www.setcleantech.com
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Jätteiden lajittelu ja
muuntaminen sähköksi ja
lämmöksi on ympäristö
ystävällistä ja kannattavaa.
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Saimaanharju-Konstun alueelle
kehitetään uutta biolämpölaitosta.

TAIPALSAARI // GREENREALITY NETWORK // 73

Bioenergiaa lämmön tuotantoon,
aurinkosähköä koulukeskukseen
TAIPALSAAREN KUNTA SUHTAUTUU UUSIUTUVAAN ENERGIAAN ENNAKKOLUULOTTOMASTI.
Uusiutuvan energian hyödyntämistä pidetään Taipalsaarella tärkeänä. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen
mukaisesti kunta pyrkii toteuttamaan ratkaisuja, jotka
vuosittain pienentävät kasvihuonepäästöjä.
Myös julkisten kohteiden aurinkosähkön tuotanto
potentiaalia on tutkittu. Tutkimusten pohjalta on laadittu
suunnitelmia aurinkosähkön hyödyntämiseksi.
– Ensimmäinen iso kohde, missä aurinkosähköä tullaan
hyödyntämään, on Saimaanharjun koulukeskus, kertoo
tekninen johtaja Samuli Kakko.
Parhaillaan Saimaanharju-Konstun alueelle kehitetään
uutta biolämpölaitosta, jonka on tarkoitus toimia
uusiutuvalla energialla.
Taipalsaarella on suuret pohjavesivarannot, joiden suojelun kehittämistä, ylläpitoa ja seurantaa varten laaditaan

pohjavesien suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelma
valmistuu kesällä 2017.
Kunnan alueella on kuusi I-luokan pohjavesialuetta, 
17 II-luokan pohjavesialuetta sekä lukuisia III-luokan
pohjavesialueita.
– Puhdas vesi ja toimiva vesihuolto ovat elintärkeitä
asioita, Kakko sanoo.
Merkittävä veden laatuun vaikuttava hanke on Kivisalmen
pumppaamo. Taipalsaaren ja Lappeenrannan rajalle rakennettu pumppaamo parantaa Pien-Saimaan vedenkiertoa
ja puhdistumista. Toista pumppaamoa suunnitellaan
Kopinsalmeen lisäämään läntisen Pien-Saimaan vedenkiertoa.
Liikenteen ympäristövaikutuksia Taipalsaaren kunta
pyrkii vähentämään kehittämällä uusia liikenneratkaisuja
yhdessä naapurikuntien kanssa.

TAIPALSAARI ON NOIN 4 800 ASUKKAAN SAARISTOKUNTA LAPPEENRANNAN NAAPURISSA.
PUOLET KUNNAN PINTA-ALASTA ON SAIMAAN VESISTÖÄ. KESÄLLÄ KUNNAN VÄKILUKU
KOLMINKERTAISTUU KESÄASUKKAIDEN ANSIOSTA.

>> www.taipalsaari.fi
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The Switch ei keksinyt kestomagneettitekniikkaa, mutta toi
sen markkinoiden saataville.

THE SWITCH // GREENREALITY NETWORK // 75

Sähköä luonnosta
THE SWITCHIN JÄRJESTELMÄT TEKEVÄT TUULIENERGIASTA SÄHKÖÄ JA
ALENTAVAT KUSTANNUKSIAMERENKULUSSA JA TEOLLISUUDEN RATKAISUISSA.
Tuuli, aurinko ja meren aallot ovat energialähteitä, joiden
teho vaihtelee jatkuvasti. Uuden teknologian avulla
muuttuvatehoisesta energiasta saadaan käyttökelpoista ja
uusiutuvan energian tuotannosta kannattavaa.

– Ratkaisujamme käytetään eniten tuulivoimaloissa, mutta
marine- ja teollisuuden toimitusten osuus on ollut jo
pitkään kasvussa, kertoo The Switch:n sähkökoneyksikön
johtaja Matti Nikkinen.

Yaskawa-konserniin kuuluva The Switch on kehittyneen
voimansiirto- ja sähköntuotantoteknologian edelläkävijä,
joka tarjoaa tulevaisuuden sähkökäyttöratkaisuja.

The Switch:n innovatiiviset voimansiirto- ja sähkön
tuotantoratkaisut lisäävät voimantuotannon kannattavuutta ja vaikuttavat sähkönkäyttöön kustannuksia alentamalla.

Sen asennuskanta koostuu megawattiluokan
kestomagneettigeneraattori- ja tehonmuokkainpaketeista,
joita on toimitettu yli 13 gigawattia eri puolille maailmaa.
Yhtiön päätoimialoja ovat tuulivoima, merenkulkuala ja
erikoissovellukset teollisuuteen.

Japanilainen Yaskawa-konserni osti The Switchin vuonna
2014, ja tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden jatkuvaan tuote
kehitykseen ja innovointiin. Yaskawa Electric Corporation
on maailman johtavia liikkeenhallinnan, robottiauto
maation ja järjestelmäsuunnittelun teknologiatoimittajia.

YASKAWA ENVIRONMENTAL ENERGY / THE SWITCH SUUNNITTELEE
JA VALMISTAA LAPPEENRANNASSA TUOTTEITA KAIKKIIN YHTIÖN
PÄÄTOIMIALOIHIN. YHTIÖN PÄÄKONTTORI SIJAITSEE HELSINGISSÄ
JA TUOTANTOLAITOKSET SUOMESSA LAPPEENRANNASSA
JA VAASASSA. NOIN 98 % TUOTANNOSTA MENEE VIENTIIN.

>> www.theswitch.com

76 // GREENREALITY NETWORK // TIETOKOURA

Kulutusseuranta ohjaa
vihreämpään suuntaan
TIETOKOURAN JÄRJESTELMIEN TUOTTAMA INFORMAATIO OHJAA SEKÄ
YRITYKSIÄ ETTÄ KULUTTAJIA MUUTTAMAAN ENERGIAKÄYTTÄYTYMISTÄÄN.
Tietokoura Oy on sähkönmyynnin tietojärjestelmäpalveluiden sekä energia- ja vesiyhtiöiden viestipalvelujärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. Tietokouran tieto
järjestelmäpalveluja käyttävät muun muassa energia-alan
kattojärjestöt, yli 100 energia- ja vesiyhtiötä sekä välillisesti
sadattuhannet energia- ja vesiyhtiöiden asiakkaat.
Järjestelmiin liittyy voimakas neuvonta- ja informaatio
aspekti, joka tavoittaa myös loppukäyttäjät. Web-pohjaistenonline- ja raportointipalvelutuotteiden avulla asiakkaat
voivat seurata energiankulutustaan jopa tunnin tarkkuu

della. Kulutustietojen seuraaminen kannustaa niin yrityksiä
kuin kuluttajiakin muuttamaan kulutustottumuksiaan
energiatehokkaampaan suuntaan.
– Energiatehokkuuden lisääminen on paras tapa pienentää
hiilijalanjälkeä. Asiakkaamme käyttävät järjestelmiemme
tuottamaa informaatiota jopa laitevalintojen tukena, sanoo
toimitusjohtaja Jorma Laukkanen.
Omassa työympäristössään Tietokoura on sitoutunut
vihreisiin arvoihin ja pyrkii täysin paperittomaan
toimistoon.

TIETOKOURA OY ON KASVAVA IT-OHJELMISTO- JA PROJEKTITALO,
JOKA ON PERUSTETTU VUONNA 1996. YRITYKSEN PÄÄASIAKKAITA
OVAT ENERGIA- JA VESIHUOLTOALAN YRITYKSET SEKÄ ASIAKKAAT,
JOTKA TARVITSEVAT TOIMINNASSAAN WEB-POHJAISIA RATKAISUJA.

>> www.tietokoura.com
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Energiatehokkuuden
lisääminen on paras tapa
pienentää hiilijalanjälkeä.

78 // GREENREALITY NETWORK // TUULIMUUKKO

Raaka-aineena
ehtymätön energianlähde
TUULIMUUKKO TEKEE SÄHKÖÄ RAAKA-AINEESTA,
JOKA ON ILMAISTA EIKÄ LOPU KOSKAAN.
Kesällä 2012 käynnistynyt TuuliMuukko on Etelä-Karjalan
ensimmäinen tuulipuisto. Se tuottaa sähköä seitsemällä
tuuliturbiinilla, joiden teho on yhteensä 21 megawattia.
Kahden puolen Kuutostietä, tuuliolosuhteiltaan otolliselle
mäntykankaalle pystytettyjen turbiinien siivet pyörivät 150
metrin korkeudessa. Ohikulkijat näkevät omin silmin, miten
roottoreiden lavat pyöriessään tuottavat äänettömästi
uusiutuvaa energiaa.
– Tuulipuistosta on tullut suosittu tutustumiskohde.
Tuulipuiston toiminnan esitteleminen aidossa ympäristössä

on vihreän energian markkinointia parhaimmillaan, sanoo
toimitusjohtaja Juha Tuominen.
Tuulipuisto saavutti tuotantotavoitteensa jo ensimmäi
senä täytenä toimintavuotenaan. Seitsemän tuulivoimalan
tuottamalla sähköllä voidaan lämmittää vaikkapa 3 000
omakotitaloa.
Tuulivoimalla tuotettua sähköä myy Lappeenrannan
Energia Oy.

TUULIMUUKKO ON LÄHITAPIOLAN TUULIVOIMARAHASTON JA TUULI
SAIMAA OY:N YHTEISESTI OMISTAMA YRITYS. TUULIPUISTON RAKENTA
MISESTA ON VASTANNUT TUULISAIMAA, JOLLA ON M
 ENEILLÄÄN USEITA
TUULIPUISTOHANKKEITA ERI PUOLILLA SUOMEA. TUULISAIMAAN ERITYIS
OSAAMISTA ON TUULIVOIMAHANKKEIDEN KEHITYS JA TOTEUTUS.

>> www.tuulimuukko.fi
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TuuliMuukon vuosi
tuotanto riittää 3 000
sähkölämmitteisen omakotitalon käyttöön.
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Kaukaalla toimii maailman ensimmäinen
mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä
valmistava biojalostamo.

UPM KAUKAS // GREENREALITY NETWORK // 81

Yhteiskunnallisesti ja ekologisesti
kestävää liiketoimintaa
UPM KAUKAS VIRITTÄÄ ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKKUUDEN HUIPPUUNSA.
UPM Kaukaan maailman monipuolisimmassa metsäteollisuusintegraatissa jalostetaan vuosittain yli 5 miljoonaa
kuutiometriä puuta selluksi, paperiksi, sahatavaraksi,
biopolttoaineiksi ja energiaksi. Koska integraatin toiminta
perustuu korkeaan materiaali- ja energiatehokkuuteen,
myös tuotannossa syntyvät sivuaineet hyödynnetään.
Sellunkeiton tähteeksi jäävästä mäntyöljystä on tammi
kuusta 2015 lähtien valmistettu uusiutuvaa dieseliä ja
naftaa. Biojalostamo edustaa materiaalitehokkuuden
huippua ja on lajissaan maailman ensimmäinen.
Sahatavaraksi, paperiksi ja selluksi jalostetuista rungoista
jäävä kuori puolestaan poltetaan biovoimalassa. Voimalan
kattilaan päätyy myös integraatin biologisella jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimala tuottaa sähköä ja höyryä
koko tehdasalueelle sekä lämpöä ja sähköä voimalan toisen omistajan, Lappeenrannan Energia Oy:n, asiakkaille.
Soodakattilan tuottama sähkö ja höyry hyödynnetään
sellutehtaan kuivauslinjoilla ja paperitehtaalla.
– Tuotantomme on tarkkaan integroitua. Tehdasalueen
kierrätysaste on 90 prosenttia, ja tuotamme reilusti yli 
90 prosenttia tarvitsemastamme lämpöenergiasta bio
polttoaineilla, kertoo tehtaanjohtaja Teuvo Solismaa.
UPM Kaukas käyttää kaiken tehdasalueella tuottamansa
vihreän energian omiin tarpeisiinsa.

UPM KAUKAS VALMISTAA LAPPEENRANNASSA SAHATAVARAA, SELLUA,
PAPERIA, ENERGIAA, UUSIUTUVAA DIESELIÄ JA UUSIUTUVAA NAFTAA.
TEHDASALUEELLA TOIMIVA BIOVOIMALA TUOTTAA SÄHKÖÄ JA HÖYRYÄ
TEHTAALLE SEKÄ LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ LAPPEENRANNAN ENERGIALLE.
TEHDASALUEELLA TYÖSKENTELEE NOIN 1 000 HENKILÖÄ.

>> www.upm.com

82 // GREENREALITY NETWORK // WIMAO

ViitaCon hallitsee kestävän kehityksen
energia- ja kiertotalousratkaisut
TEOLLISUUDESSA HYVÄKSI HAVAITTUJA ENERGIA- JA
YMPÄRISTÖRATKAISUJA ON AIKA SIIRTÄÄ ARKIELÄMÄÄN.
– Asumisen laatua parantavien ratkaisujen toteuttamisessa
riittää työsarkaa, sanoo ViitaConin perustaja Osmo
Viitasaari.
Uudet mittaustekniikat ja langattomat tiedonsiirtoratkaisut
tarjoavat mahdollisuuksia asuinolosuhteiden seuraamiseen.
Sisätilamittauksista, ilman laadun, energian ja veden
kulutuksen seuraaminen kannattaa, sillä ihanteellisiksi
säädetyistä olosuhteista hyötyvät sekä asukkaat että
rakennuskanta.
– Asuinrakennuksissa on paljon mahdollisuuksia tuottaa
uusiutuvaa energiaa, parantaa sisäilman laatua ja säästää
energiaa, sanoo Viitasaari.
Suunnittelulla ja yhteistyöllä voidaan kaukolämmön piirissä
olevissa kohteissa sovittaa yhteen sekä asuinympäristön
että paikallisen energiayhtiön edut ja tarpeet.

Keskeisiä ratkaisuja ovat asuinrakennusten aurinkosähkön
tuotanto, sisäilman olosuhteiden hallinta, lämmön
talteenotto ja lämpöverkoston säätäminen sekä avoimen
sähkö- ja kaukolämpöverkon ratkaisut pientuottajille.
Edellä mainittujen toimenpiteiden suunnittelu- ja
toteutusratkaisut ovat ViitaConin osaamisalaa.
ViitaCon on kehittänyt partnerimalliin perustuvia
suunnittelu- ja toteutusratkaisuja yhdyskuntien ja
teollisuuden hukka- ja jätevirtojen hyödyntämiseen.
Esimerkiksi Etelä-Karjalassa hukkaan meneviä
puolilämpimiä jäte- ja prosessivesiä voitaisiin
hyödyntää kasvihuoneviljelyssä. Kiertotalouden ja
materiaalitehokkuuden lisääminen parantaisi samalla
ruuan tuotannon omavaraisuutta.

VIITACON ON ASUMISVIIHTYISYYDEN, ALUEIDEN ELINVOIMAISUUDEN JA TEOLLISUUDEN
TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN ERIKOISTUNUT KONSULTTIYRITYS. YRITYKSEN
YDINOSAAMISTA OVAT ENERGIA-, YMPÄRISTÖ- JA KIERTOTALOUSRATKAISUT.
ASIAKKAITA OVAT ASUNTOYHTIÖT, KAUPUNGIT, KUNNAT SEKÄ PROSESSITEOLLISUUS.

>> www.viitacon.fi
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Asumisen energia- ja
sisäilmaratkaisut tarjoavat
rajattomasti mahdollisuuksia
uuteen liiketoimintaan.
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Investointeja tehtäessä olisi
ajateltava sijoitetun pääoman
tuottoa eikä takaisinmaksuaikaa.
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WSP Proko: Kiinteistöjen energian
hallinassa paljon parannettavaa
OIKEIN VALITUT KIINTEISTÖPALVELUT PARANTAVAT ENERGIATEHOKKUUTTA
JA VÄHENTÄVÄT RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUSTA.
Vain muutama prosentti Suomen rakennuskannasta
uusiutuu vuosittain. Parannusta saadaan kuitenkin aikaan
vanhojen kiinteistöjen ylläpitoon vaikuttavilla ratkaisuilla.
Yksi tärkeimmistä rakennusten ympäristökuormaan
vaikuttavista tekijöistä on energiatehokkuus, jota voidaan
parantaa optimoimalla nykyisiä järjestelmiä.
– Energiainvestoinnit vaikuttavat kiinteistön koko
elinkaaren ajan. Investointeja tehtäessä olisikin ajateltava
sijoitetun pääoman tuottoa eikä takaisinmaksuaikaa, sanoo
WSP Proko Oy:n Lappeenrannan paikallisjohtaja Tomi
Käiväräinen.
WSP Finland Oy:hyn kuuluvan WSP Prokon palveluketju
kattaa rakennuksen koko elinkaaren. Kiinteistöpalveluihin
kuuluvat suunnittelu, rakennuttaminen, työmaavalvonta ja
kiinteistöjen ylläpitopalvelut.

– Isoilla organisaatioillakin on kiinteistöjen energiahallinnassa paljon oppimista, sanoo Käiväräinen. Hän toivoo,
että yritykset ja kunnat ryhtyisivät tekemään myös energiaa
tuottavia investointeja. Lappeenrannan kaupunki on jo
alkanut asentaa aurinkokeräimiä uudisrakennusten katoille.
WSP Proko edustaa Greenreality Networkissä koko
WSP-konsernia.
– Haemme verkostosta ennakkoluulottomia
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme testata uusia
innovaatioita, sanoo Käiväräinen.
Tuottovaikutusten arvioimiseksi WSP Proko suunnittelee
pitkäkestoisen pilottihankkeen käynnistämistä jonkin
vaihtoehtoisen energiamuodon ympärille.

WSP PROKO OY:LLÄ ON TOIMIPAIKAT 12 PAIKKAKUNNALLA.
WSP-KONSERNIIN KUULUVAN PROKON ASIAKKAAT OVAT TEOLLISUUSJA RAKENNUSALAN YRITYKSIÄ SEKÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖITÄ.

>> www.wsp.com
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Ekologinen komposiitti säästää
ympäristöä ja tuotantokustannuksia
WIMAO SUUNNITTELEE JA VALMISTAA KIERRÄTYSMATERIAALEISTA
EKOLOGISIA KOMPOSIITTEJA.
Tuotanto Wimao Oy:n pilottitehtaassa Joutsenon Kukkuroinmäellä käynnistyy kesällä 2017.

aineet ovat muilta jäänyttä jätettä, joka muuten menisi
poltettavaksi tai kaatopaikalle.

Viimeiset kaksi vuotta lappeenrantalainen start up -yritys
on kehittänyt kierrätysmateriaaleista komposiittimateriaaleja ja -tuotteita erilaisiin tarkoituksiin, ja markkinoinut
osaamistaan eri toimialoille.
– Komposiittituotteille löytyy käyttöä esimerkiksi rakennus-,
ajoneuvo- ja valaisinteollisuudesta sekä pakkaus- ja logistiikkateollisuudesta, sanoo toimitusjohtaja Ville Immonen.

Tuotekehitystä tehdään yhdessä asiakasyritysten kanssa.
– Komposiitista valmistettu tuote on edullisempi kuin neitseellisestä materiaalista valmistettu vastaava tuote. Lisäksi
komposiitti vähentää painonsa verran hiilidioksidipäästöjä,
sanoo Immonen.

Komposiitti on ekologinen vaihtoehto muoville, puulle ja
jopa metallille.
Komposiittien raaka-aineina käytetään puuta, muoveja
sekä muun muassa mineraali- ja tekstiilikuituja. Raaka-

Wimaon käyttämä teknologia on kansainvälisesti paten
toitu. Immonen sanoo, ettei ole törmännyt samalla
konseptilla toimivaan yritykseen.
Lappeenrantalaisyrityksen tavoitteena on kansainvälistyä
nopeasti ja nousta alansa edelläkävijäksi maailmalla.

WIMAO OY SUUNNITTELEE JA VALMISTAA KIERRÄTYSMATERIAALEISTA
KOMPOSIITTIMATERIAALEJA JA -TUOTTEITA ASIAKASYRITYSTEN TARPEISIIN.
VUONNA 2015 PERUSTETTU WIMAO TOIMII LAPPEENRANNASSA.

>> www.wimao.fi
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Komposiitista valmistettu
tuote vähentää painonsa
verran CO2-päästöjä.

HALUATKO MUKAAN TOIMINTAAN
TAI LISÄTIETOA VERKOSTOSTA?

Wirma yrityspalvelut
Lappeenrannan kaupunki
puh. 05 616 3400
wirma@lappeenranta.fi

www.greenreality.fi/network

