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The purpose of the thesis was to work out the amount of off-duty electricity consump-
tion in KiiltoClean Ltd's factory in Turku. The thesis also searched and reviewed differ-
ent ways of reducing the consumption of electricity. The work was based on an energy 
analysis that was made to the factory. The thesis reviewed how the consumption of elec-
tricity divided between different factories, processes and building systems.  
 
Based on the results the thesis worked out which appliances were consuming electricity 
at nights and weekends. The work was done in cooperation with factory employees and 
by using schematics. The factory was also visited after production times to find out 
which appliances were actually consuming electricity. 
 
Many ways were found to reduce the consumption. The biggest saving potential was on 
switching off the main powers on the process appliances. Other electricity consumers 
were office equipment, heat distribution pumps, air conditioning equipment, extra heat 
plovers and lighting. At best the yearly electricity consumption could be reduced by up 
to 20 %. Some of the results are based on estimates and the true savings will show when 
the economy measures are done. 
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DNA teleoperaattori 

W watti 

kW kilowatti 

kWh kilowattitunti 

MWh megawattitunti 

GWh gigawattitunti 

kV kilovoltti 

kVA kilovolttiampeeri 

d päivä 

a vuosi 

P teho 

E energia 

t aika 

h tunti 



  6 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Energiankulutus on Suomessa jatkuvassa kasvussa, vaikka tavoitteena on kulutuksen 

vähentäminen. Energiankulutuksesta puhuttaessa tarkoitetaan kaiken kulutetun energian 

määrää. Energiatehokkuuteen on panostettu viime vuosina erittäin paljon, mutta siitä 

huolimatta kaikilla toimijoilla on vielä paljon parannettavaa.  Yritysten ja yhteisöjen 

kannalta energiatehokkuuteen panostaminen on erittäin järkevää, koska se tuo taloudel-

lista hyötyä ja samalla päästöt ympäristöön vähenevät. (Ympäristöministeriö 2011.) 

 

Vuonna 2010 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1,46 miljoonaa terajoulea. Säh-

könkulutus vuonna 2010 oli puolestaan 87,7 terawattituntia. Kulutus on ollut jatkuvassa 

kasvussa, suurimman osan tästä vie teollisuus (Kuvio 1). (Suomen virallinen tilasto 

(SVT) 2011.)  

 

  
KUVIO 1 Sähkönkulutus sektoreittain 1970–2010 (Suomen virallinen tilasto (SVT) 

2011.) 

 

Teollisuuden osuus Suomen sähkönkulutuksesta on siis selvästi suurin, ja tämän takia 

sähkönkulutuksen vähentämiselle on tarvetta. Kuviossa 1 esiintyvä sähkönkulutuksen 

notkahdus vuonna 2009 selittyy maailmantalouden taantumalla. 

 

KiiltoClean Oy on solminut kaudelle 2008–2016 vapaaehtoisen energiatehokkuussopi-

muksen, jonka tarkoituksena on edistää energiatehokkuutta Suomessa. Sopimuksella on 

olennainen rooli kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, joka vastaa Suomelle ase-
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tettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. (Motiva 

Oy 2011.) 

 

KiiltoCleanin Turun tehtailla on teetetty energia-analyysi, jossa selvitettiin energian 

kokonaiskulutusta. Tämän pohjalta yritys on halunnut selvittää tehtaiden tuotannon ul-

kopuolisen sähkönkulutuksen määrää ja jakautumista. Tämän työn tarkoituksena onkin 

selvittää KiiltoClean Oy:n Turun tehtaiden tuotannon ulkopuolista sähkönkulutusta sekä 

keinoja sen vähentämiseksi. Opinnäytetyössä tarkoitetaan tuotannon ulkopuolisella säh-

könkulutuksella säännöllisen työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin tapahtuvaa säh-

könkulutusta. 

 

Opinnäytetyössä selvitetään kulutuksen jakautumista tehtaalla sekä yksittäisiä kulutus-

kohteita. Työssä myös etsitään keinoja tuotannon ulkopuolisen sähkönkulutuksen vä-

hentämiseksi ja esitetään mahdollinen säästöpotentiaali. Työ ei kuitenkaan ota kantaa 

säästöjen toteuttamisen kustannuksiin tai takaisinmaksuaikaan. Tuotannon ulkopuolisen 

sähkönkulutuksen suuruutta selvitettiin aluksi tekemällä kahden viikon mittainen seu-

ranta kulutuksesta. Kulutuksen jakautumista ja mahdollisia kulutuskohteita selvitettiin 

ensin sähkökuvien ja tehtaan henkilökunnan avulla. Tehdasympäristöä seurattiin myös 

tuotannon loputtua iltaisin kulutuskohteiden selvittämiseksi. 
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2 KIILTOCLEAN OY 

 

 

KiiltoClean on johtava suomalainen puhtaus- ja hygieniaratkaisujen toimittaja sekä 

myös kansainvälisesti vahva toimija. Liiketoiminta-alueisiin kuuluvat alkutuotanto, 

elintarvikehygienia, keittiöhygienia, siivous- ja sairaalahygienia, pesula-, metalli- ja 

puunjalostusteollisuus sekä kuluttajatuotteet henkilökohtaisen hygienian, pyykinpesun 

ja kodinhoidon alueilla. Yrityksen palveluksessa on yli 300 henkilöä kuudessa eri maas-

sa. (KiiltoClean 2011.) 

 

KiiltoClean kannattaa vahvasti vastuullista tuottamista. Yritys on tuonut ensimmäisenä 

markkinoille ammattikäyttöön tarkoitetut joutsenmerkityt tuotteet ja Kiilto puhdistus- ja 

hoitoaineista jo yli 40 % on joutsenmerkittyjä. KiiltoClean on myös tehnyt pioneerityötä 

allergia- ja astmaliiton kanssa tuomalla terveydenhuollon osaamisen kuluttajatuotteisiin 

herkän ihon Erisan tuotteilla. (KiiltoClean 2011.)  

 

Yrityksen toiminta on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä-, ISO 14001 ympäristöjär-

jestelmä- sekä OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin mu-

kaisesti. KiiltoClean on mukana myös kansainvälisessä Responsible Care – Vastuu 

Huomisesta ohjelmassa, joka on kemianteollisuuden omaehtoinen ympäristö-, terveys-, 

ja turvallisuusohjelma sekä A.I.S.E Charter- ohjelmassa, joka on Euroopan pesu- ja 

puhdistusaineteollisuuden kestävän kehityksen ohjelma. (KiiltoClean 2011.) 

 

 

2.1 Historia 

 

KiiltoClean Oy:n historia alkaa jo vuodesta 1919, jolloin Tampereen Pispalassa perus-

tettiin Teknokemiallinen Tehdas O/Y Santalahti. Yritys valmisti kosmeettisia aineita, 

maaleja kenkätehtaille, kiillokkeita, vahoja ja liimoja sekä spriilakkoja ja kiillokkeita 

huonekalukauppiaille. Vuonna 1924 yhtiön nimi muutettiin Kiilto Oy:ksi. Vuoden 2002 

lopulla Kiilto Oy osti Primator Oy:n, joka oli perustettu vuonna 1963. Vuoden 2003 

alussa Kiilto Oy ja Primator Oy yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi ja näin syntyi KiiltoClean 

Oy. (KiiltoClean 2010.) 
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KiiltoCleanin Turun tehdas toimi aiemmin Farmos Oy:n nimellä. Farmoksen juuret joh-

tavat vuoteen 1947, jolloin perustettiin Lääke Oy. Nimi Farmos otettiin käyttöön vuon-

na 1958, jolloin yhtiön lääke- ja teknokemian liiketoiminnat erotettiin toisistaan. 1990-

luvun alkupuolella Farmoksen toiminta keskitettiin Orionin omistaman Noiron suurku-

luttajayksiköksi. Vuonna 2005 Noiron nimeksi tuli LumeneGroup ja vuonna 2008 Far-

mos irtautui Lumenesta täysin omaksi yritykseksi. Tehtaan nimi muuttui KiiltoCleanik-

si, kun vuonna 2010 KiiltoClean osti Farmoksen. (KiiltoClean 2010.) 

 

 

2.2 Turun tehdas 

 

KiiltoClean Oy:n Turun tehdas työllistää noin 160 henkilöä. Tuotantolaitos muodostuu 

liuostehtaasta, pesujauhetehtaasta ja aerosolitehtaasta. Tehtaan alueella sijaitsee myös 

voima-asema, joka kuuluu Turku Energialle. Voima-asema tuottaa tehtaalla tarvittavan 

lämmön ja höyryn. Höyryä tarvitaan liuostehtaalla sekä aerosolitehtaalla tuotteiden 

valmistamiseen. Lisäksi alueella sijaitsevat myös raaka-ainevarasto, korjaamo sekä van-

ha saunarakennus. 

 

Liuostehtaalla raaka-aineet varastoidaan joko kiinteinä aineina tai nesteinä. Varastoista 

raaka-aineet siirretään valmistamoihin, joissa ne syötetään valmistuskattiloihin. Katti-

loissa tuotteita sekoitetaan sekä tuotteesta riippuen lämmitetään höyryllä ja jäähdytetään 

kuntavedellä. Panoksen valmistuttua ne annostellaan tuotekohtaisiin pakkauksiin ja pa-

kataan myyntilavoille. 

 

Pesujauhetehtaalla raaka-aineet tuodaan autoilla siiloihin. Siiloista raaka-aineet ohjataan 

punnituksen ja sekoituksen kautta säkitykseen. Säkkeihin pakatut valmiit tuotteet annos-

tellaan tuotekohtaisiin pakkauksiin sekä punnitaan ja pakataan tuotelavoille. 

 

Aerosolitehtaalla valmistetaan muun muassa erityyppisiä hygieniatuotteita kuten esi-

merkiksi käsidesejä ja silmätippoja. Prosessi jakaantuu valmistamoon ja pakkaamoon. 

Valmistamossa on kaksi kiinteää valmistuskattilaa, joita tarvittaessa lämmitetään höy-

ryllä. Pakkaamossa tuotteet pakataan myyntipakkauksiin ja niihin kiinnitetään etiketit. 
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3 TEHDASVERKKO 

 

 

Turun tehtaiden sähkönsyöttö tapahtuu Turku Energia Sähköverkot Oy:n sähkönjakelu-

verkosta 10 kV:n jännitteellä. Tehtaalla on kaksi muuntamoa ja myös kaksi 10/0,4 kV 

muuntajaa, yksi liuostehtaalla ja yksi pesujauhetehtaalla. Molempien muuntajien teho 

on 1000 kVA.  Pääsyöttö tapahtuu liuostehtaan muuntamolle, josta on yhteys pesujau-

hetehtaan muuntamoon. Sähköenergia mitataan liuostehtaan muuntamolla ennen muun-

tajia 10 kV puolelta. Varasyöttöyhteys tehtaalle on rakennettu pesujauhetehtaan muun-

tamon kautta. Tehtaan muuntamoilta sähkönsä ottavat myös Turku Energian voima-

asema sekä DNA:n tukiasema. 

 

Tehtaan sisäistä sähkönkulutusta seurataan erittäin aktiivisesti kuukausitasolla. Sähkö-

mittareita on useassa paikassa ympäri tehtaita. Mittareiden sijainti ja mittauksen tarkoi-

tus on koottu taulukkoon 1. Tehdasalueen kartta on esitetty liitteessä 1. Kartasta selviä-

vät tehtaiden sijainnit tehdasalueella. 
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TAULUKKO 1. Sähkömittareiden sijainti, tunnus ja mittaustarkoitus  

 

Sijainti Mittari Mittaus

1.1 Koko tehdas

1.2 Koko tehtaan loisteho

2 Liuostehtaan kokonaiskulutus

2.1 Prosessi

2.2 Sauna, Varasto V11

3 Kompressori

HNL6-EPA Hyörynkehitys

4 Aerosolitehtaan kokonaiskulutus

4.1 Prosessi

4.2 Aerosolitehtaan loisteho

5 Prosessi, DNA, 5.1
5.1 Korjaamo, voima-asema
6 Prosessi
7 Kiinteistö
8 Kiinteistö
9 Paineilmakompressori

DNA DNA tukiasema
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uu
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a1
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Taulukossa 1 on esitetty sähkömittareiden sijainti, mittarin numero sekä mittaustarkoi-

tus. Muuntamon Ma1 mittareilla mitataan koko tehtaan pätö- ja loistehon kulutusta. 

Liuostehtaalla mitataan erikseen kokonaiskulutus, prosessien sekä saunarakennuksen ja 

varaston kulutus. Mittauksien perusteella voidaan laskea kiinteistölaitteiden sähkönku-

lutus. Myös aerosolitehtaalla mitataan kokonaiskulutus ja prosessin kulutus erikseen. 

Pesujauhetehtaalla mitataan sen oman sähkönkulutuksen lisäksi DNA:n tukiaseman ja 

voima-aseman kokonaiskulutus. Voima-asemalla mitataan erikseen höyryn kehityksen  

ja asemalla sijaitsevan paineilmakompressorin kulutus. 
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4 SÄHKÖNKULUTUS 

 

 

Sähkölaitteen kuluttama energia riippuu laitteen ottamasta tehosta ja käyttöajasta. Kun 

tiedetään sähkönkulutuksen määrä tiettynä aikana, voidaan laskea teho energian kulu-

tuksen ja ajan suhteella: 

 

   𝑃 = 𝐸
𝑡
   (1) 

 

jossa P on teho, E on energia ja t on aika (Kreith & Goswami 2007, 14–26). 

 

Asiaa voidaan havainnollistaa kuviolla 1, jossa viivoitettu alue kuvaa sähköenergiaa. 

 
KUVIO 1. Sähköenergia 

 

Kuviossa 1 pystyakselilla on teho ja vaaka-akselilla aika. Tehon ja ajan muodostamalla 

pinta-alalla kuvataan sähköenergian määrää.   

 

 

4.1 Tehtaan kokonaissähkönkulutus 

 

Turun tehtaan kokonaissähkönkulutus vuonna 2011 oli 1591 MWh, josta täytyy vähen-

tää voima-aseman sähkönkulutus 154 MWh sekä teleoperaattori DNA:n tukiaseman 

sähkönkulutus 6 MWh. Tällöin Turun tehtaan omaksi kulutukseksi saadaan 1431 MWh. 

Kokonaissähkönkulutus kattaa kaikki sähköllä toimivat laitteet. (KiiltoClean 2012.) 
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Sähkönkokonaiskulutus on laskenut hieman vuodesta 2004. Kulutuksen pienenemiseen 

vaikuttavat muun muassa prosessien uudistamiset. Vuosittaiset erot selittyvät tuotanto-

määrien vaihtelulla. Kulutuksessa on mukana Turku Energian voima-aseman ja DNA 

tukiaseman kulutus. (Kuvio 2).  

 

 
KUVIO 2. Vuosittainen kokonaissähkönkulutus (KiiltoClean 2012.) 

 

Kuviossa 2 pystyakselilla on sähkönkulutus megawattitunneissa ja vaaka-akselilla vuo-

det. Siniset palkit kuvaavat kulutuksen määrää vuosittain. 

 

 

4.2 Kustannukset 

 

Vuonna 2011 Turun tehtaan sähköenergian kustannukset siirtomaksuineen olivat 69,44 

€/MWh eli yhteensä 99368,64 €. Sähkön hinnan keskiarvo vuosina 2004–2011 on noin 

70 €/MWh. (KiiltoClean 2012.) Tätä keskiarvoa tullaan käyttämään laskettaessa sähkö-

energian kustannuksia opinnäytetyössä tästä eteenpäin.  

 

Sähkönkulutusta ja kustannuksia on seurattu vuodesta 2004 lähtien. Kulutus on vähen-

tynyt alun 1843 megawattitunnista 1585 megawattituntiin eli noin 14 %. Vaikka kulutus 
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on vähentynyt, sähköenergian kokonaiskustannusten trendi on ollut nouseva. Sähkön 

hinta on lähtenyt laskuun vasta viime vuosina. (Kuvio 3).  

 

 
KUVIO 3. Kulutuksen ja kustannusten muutokset (KiiltoClean 2012) 

 

Kuviossa 3 vasemmalla pystyakselilla on sähkönkulutus kilowattitunteina. Oikealla 

pystyakselilla on kustannukset euroina ja vaaka-akselilla päivämäärät. Tietojen perus-

teella on laadittu kuvio, jossa musta suora viiva on sähkönkulutuksen keskiarvo ja pu-

nainen suora viiva kustannusten keskiarvo.  

 

 

4.3 Kulutuksen jakautuminen 

 

Kuviosta 4 nähdään Turun tehtaan sähkönkulutuksen jakautuminen vuonna 2011. Tar-

kastelua varten kokonaissähkönkulutuksesta on vähennetty Turku Energian voima-

aseman kulutus ja DNA:n tukiaseman kulutus. Yli puolet sähköenergiasta kuluu liuos-

tehtaalla (751 MWh). Toiseksi suurin kuluttaja on pesujauhetehdas (492 MWh). Ae-

rosolitehtaan osuus on 10 % (140 MWh). Sauna, varasto V11 ja muu kulutus muodosta-

vat yhdessä 3 % kulutuksesta (48 MWh). (KiiltoClean 2012.) 
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KUVIO 4. Kulutuksen jakautuminen tehtaalla (KiiltoClean 2012.) 

 

Suurimpia kuluttajia koko tehtaan alueella ovat liuostehtaan toimistotilojen ja tuotannon 

kiinteistölaitteet, paineilmakompressori sekä pesujauhetehtaan pakkaamo ja tuotanto. 

Suurimman osan kulutuksesta muodostavat valaistus (28 %) ja ilmavaihtokoneet (19 %) 

(Huuhka & Eskelinen 2011, 14). 

 

Pesujauhetehtaalla kulutus koostuu valaistuksesta, ilmanvaihdosta, pölynpoistolaitteis-

tosta ja pakkauskoneen sähkövastuslämmitteisestä uunista. Tuotannossa on lähinnä 

useita pieniä sähkömoottoreita. 

 

Liuostehtaalla kulutus muodostuu ilmanvaihtokoneista, kylmäkoneista, valaistuksesta 

sekä lämmitys- ja kiertovesipumpuista. Tuotannossa on lähinnä sekoittajia sekä pump-

puja. 
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5 TUOTANNON ULKOPUOLINEN SÄHKÖNKULUTUS 

 

 

5.1 Sähkönkulutuksen määrä 

 

Tuotannon ulkopuolista sähkönkulutusta lähdettiin selvittämään seuraamalla tehtaan 

päivittäistä sähkönkulutusta. Seuranta tehtiin lukemalla tehtaan sisäisten kilowattitunti-

mittareiden lukemia kahden viikon ajan 23.1.2012–6.2.2012. Lukema kirjattiin ylös 

aamulla noin klo 7.30 ja iltapäivällä noin klo 15.30. Seurannan avulla saatiin laskettua 

tuotannon aikainen sähkönkulutus ja tuotannon ulkopuolinen sähkönkulutus.  

 

Tuotantoteho ja tuotannon ulkopuolinen teho määritettiin kaavan 1 mukaisesti. Kuviosta 

5 nähdään tehon jakautuminen seurantajaksolla. Tuotantotehoa on 400–450 kW ja tuo-

tannon ulkopuolista tehoa 150–200 kW. Tuotantoteho verrattuna tuotannon ulkopuoli-

seen tehoon vuositasolla on erittäin lyhytaikaista, vain noin 8 tuntia päivässä arkisin.  

 

 
KUVIO 5. Tuotannon ja tuotannon ulkopuolisen kulutuksen jakautuminen 

 

Kuviossa 5 pystyakselilla on teho kilowateissa ja vaaka-akselilla mittausten päivämää-

rät. Sininen viiva kuvaa tehon vaihtelua tuotannon aikana ja sen ulkopuolella. Tuotan-

non aikainen teho näkyy kuvaajasta viivan ollessa huipussaan ja tuotannon ulkopuoli-
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nen teho näkyy viivan ollessa alhaalla. Kuvaajassa on siis esitetty arkipäivien tehon 

vaihtelu (lyhyet välit) ja viikonlopun aikainen teho (pitkät välit). 

 

Seurantajakson pituus oli verrattain lyhyt. Jos tämän perusteella laskettaisiin tehtaan 

päivittäinen sähkönkulutus, saataisiin 5317 kWh/d. Tehtaan sisäisen kokonaiskulutuk-

sen seurannan tuloksena vuodelta 2011 päivittäiseksi kulutukseksi saadaan kuitenkin 

noin 4500 kWh/d (Taulukko 2). (KiiltoClean 2012.)  

 

Taulukko 2. Päiväkulutuksen keskiarvo kuukausittain vuonna 2011 (KiiltoClean 2012.) 

 

Kuukausi kWh/d
Tammi 5303
Helmi 5383
Maalis 4958
Huhti 4066
Touko 4208
Kesä 4259
Heinä 3623
Elo 4216
Syys 4420
Loka 4418
Marras 4629
Joulu 4468
Keskiarvo 4496  
 

Taulukossa 2 on esitetty kuukaudet ja kuukauden päiväkulutuksen keskiarvo. Kaikkien 

kuukausien kulutuksien määrästä on lopuksi laskettu keskiarvo, jota on käytetty kaavas-

sa 2. 

 

Kuten kuviosta 6 nähdään, sähkönkulutus vaihtelee vuodenajan mukaan ja noudattaa 

tiettyä säännönmukaisuutta. Kulutus on korkeimmillaan alkuvuodesta, johon myös tämä 

seurantajakso sijoittuu. Alhaisimmillaan kulutus on loma-aikaan kesällä. 
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 KUVIO 6. Eri kuukausien sähkön keskikulutus vuodelta 2011 ja 2010 (KiiltoClean 

2012) 

 

Kuviossa 6 pystyakselilla nähdään kilowattitunnit päivää kohden ja vaaka-akselilla 

kuukaudet tammikuusta joulukuuhun. Sinisellä viivalla on esitetty vuoden 2011 ja pu-

naisella vuoden 2010 päiväkulutuksen vaihtelu kuukausittain. 

 

Koska seurantajakso ajoittuu alkuvuoden korkeimman kulutuksen ajalle, tehojen tasoit-

tamiseksi on laskettava korjauskerroin k. Kerroin saadaan jakamalla vuoden 2011 päi-

väkulutuksen arvo seurantajaksolla saadun keskiarvon mukaan. 

 

  k = 4500 kWh
5317 kWh

= 0,85   (2) 

 

Seurantajakson perusteella saatu tuotannon ulkopuolinen teho (175 kW) täytyy kertoa 

kertoimella k, jotta saadaan selville tehon koko vuoden keskiarvo. Tulokseksi saadaan 

noin 149 kW. 

 

Jotta saadaan selville pelkkä tehtaan oma tuotannon ulkopuolinen teho, tulee 149 kilo-

watista vähentää Turku Energian voima-aseman teho 15 kW sekä DNA:n tukiaseman 

teho noin 1 kW. Tällöin tehtaan omaksi keskiarvotehoksi saadaan 133 kW. 
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Tuotannon ulkopuolisen tehon ollessa 133 kW muodostaa se vuodessa 885 MWh kulu-

tuksen, joka vastaa noin 62 % tehtaan omasta sähkönkulutuksesta. Kustannuksia aiheu-

tuu 61950 € vuodessa sähkön hinnan ollessa 70 €/MWh. 

 

 

5.2 Sähkönkulutuksen jakautuminen 

 

Kuviossa 7 on esitetty tuotannon ulkopuolisen sähkönkulutuksen jakautuminen. Tarkas-

telua varten kulutuksesta on vähennetty Turku Energian voima-aseman ja DNA tu-

kiaseman kulutus. Tuotannon ulkopuolinen sähkönkulutus jakautuu lähes samalla taval-

la kuin kokonaiskulutus. Suurin osa sähköenergiasta kuluu liuostehtaalla. 

 

 
KUVIO 7. Tuotannon ulkopuolisen kulutuksen jakautuminen 

 

Seuraavissa osioissa sähkönkulutusta on jaettu tarkemmin tuotannon ja kiinteistön kulu-

tukseen eri tehtaiden välillä. Kulutuksen jakautuminen ei kuitenkaan ole aivan yksiselit-

teistä, sillä tehtaille on tehty lisäyksiä ja muutoksia, jolloin sähkö on otettu lähimmästä 
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sähkökeskuksesta. Selvästi suurin osa tuotannon ulkopuolisesta kulutuksesta on kuiten-

kin kiinteistöllä. 

 

 

5.2.1 Liuostehdas 

 

Liuostehtaalla selvästi suurin kulutus on kiinteistöllä (68 %). Myös prosessiin kuluu 

sähköä, vaikka tuotantoa ei öisin olekaan. (Taulukko 3)  

 

TAULUKKO 3. Liuostehtaan kulutuksen jakautuminen 

 

kWh/d kW %
Kokonaiskulutus 1548,5 96,8 100 %
Prosessi 442,4 27,6 29 %
Sauna, Varasto V11 53,9 3,4 12 %
Kiinteistö 1052,2 65,8 68 %

Liuostehdas

 
 

Taulukosta 3 nähdään liuostehtaan kokonaiskulutus ja jakautuminen prosessi- ja kiin-

teistölaitteille, saunarakennukselle sekä varastolle. Kulutuksen määrä on esitetty kilo-

wattitunteina päivässä, tehona kilowateissa sekä prosentuaalisena osuutena kyseisen 

tehtaan kulutuksesta.  

 

 

5.2.2 Aerosolitehdas 

 

Aerosolitehtaan kulutus jakautuu lähes tasan kiinteistön ja prosessin välillä. Myöskään 

aerosolitehtaassa ei ole tuotantoa öisin, mutta silti sähköä kuluu prosessiin. (Taulukko 

4) 

 

TAULUKKO 4. Aerosolitehtaan kulutuksen jakautuminen 

 

kWh/d kW %
Kokonaiskulutus 250,0 15,6 100 %
Prosessi 112,3 7,0 45 %
Kiinteistö 137,8 8,6 55 %

Aerosolitehdas
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Taulukossa 4 on esitetty aerosolitehtaan kokonaiskulutus ja sen jakautuminen prosessi-

laitteille sekä kiinteistölaitteille. Kulutuksen määrä on esitetty kilowattitunteina päiväs-

sä, tehona kilowateissa sekä prosentuaalisena osuutena kyseisen tehtaan kulutuksesta.  

 

 

5.2.3 Pesujauhetehdas 

 

Pesujauhetehtaan osalta kulutuksen jakautumista on vaikeampi selvittää, koska mittauk-

sien jälkeen olevissa keskuksissa ei ole pelkästään prosessin tai kiinteistön laitteita, 

vaan niitä on sekaisin. Esimerkiksi mittarin numero 7 (Taulukko 1) jälkeen on pääasias-

sa kiinteistön kuormaa, mutta myös tuotantoon kuuluvaa kuormaa kuten valmiiden tuot-

teiden lavaaja. Tuotantoa ei pesujauhetehtaallakaan ole öisin, mutta sähköä prosessiin 

kuluu silti. (Taulukko 5) 

 

TAULUKKO 5. Pesujauhetehtaan kulutuksen jakautuminen 

        

  Pesujauhetehdas 

  kWh/d kW % 

Kokonaiskulutus 563,5 35,2 100 % 

Prosessi 376,9 23,6 67 % 

Kiinteistö 175,9 11,0 31 % 

 

Taulukossa 5 on esitetty pesujauhetehtaan kokonaiskulutus ja kulutuksen jakautuminen 

prosessilaitteille sekä kiinteistölaitteille. Kulutuksen määrä on esitetty kilowattitunteina 

päivässä, tehona kilowateissa sekä prosentuaalisena osuutena kyseisen tehtaan kulutuk-

sesta.  
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6 TUOTANNON ULKOPUOLISEN SÄHKÖNKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN 

 

 

6.1 Toimistolaitteet 

 

Tietokoneet ja oheislaitteet voivat kuluttaa yhtä paljon sähköä kuin koko toimiston va-

laistus. Toimistolaitteiden sähkönkulutusta voidaan tehokkaasti vähentää ottamalla 

käyttöön niiden energiansäästötilat. Usein näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan tunneta ja 

niistä saattaa olla vääriä käsityksiä. Esimerkiksi näytönsäästäjä ei säästä sähköä, vaan 

estää paikallaan pysyvien kuvaelementtien palamisen ruutuun. (Motiva Oy 2010a.)  

 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Valtion teknillisellä tutkimuslaitoksella ja Motiva 

Oy:llä teettämän selvityksen mukaan toimisto- ja ATK-laitteiden sähkönkulutusta voi-

daan pienentää 15 prosentista jopa 50 prosenttiin ottamalla energiansäästöominaisuudet 

tehokkaasti käyttöön. (Suomen ympäristökeskus 2005.) 

 

Tutkimuksen perusteella suurin säästöpotentiaali saadaan tietokoneiden, näyttöjen ja 

kopiokoneiden energiansäästöasetuksilla sekä valitsemalla energiatehokkaampia laittei-

ta. Esimerkiksi kannettavat tietokoneet vievät 15–25 % vähemmän sähköä kuin perin-

teiset pöytäkoneet. Taulukkoon 6 on koottu uusimpien työasemien ja näyttöjen keski-

määräiset kulutuslukemat eri toimitiloissa. (Motiva Oy 2010c, 6.) 

 

TAULUKKO 6. Uusimpien työasemien ja näyttöjen keskimääräisiä kulutuksia eri toi-

mitiloissa (Motiva Oy 2010b, 7-8.) 
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Taulukossa 6 on esitetty työaseman ja näytön tyyppi. Eri tyyppisille laitteille on esitetty 

kulutuslukemat normaalisti päällä ollessa, virransäästötilassa ja kun laite on kokonaan 

pois päältä. 

 

Paras tapa vähentää toimistolaitteiden sähkönkulutusta on yksinkertaisesti sammuttaa ne 

yöksi, viikonlopuksi ja esimerkiksi pidemmän kokouksen ajaksi. Tietokoneet ja oheis-

laitteet olisi hyvä sijoittaa siten, että ne on helppo kytkeä kokonaan irti verkosta, sillä ne 

kuluttavat sähköä myös sammutettuina (Taulukko 6). Yksinkertaisimmillaan tämän voi-

si toteuttaa kytkimellä varustetulla jatkojohdolla. (Motiva Oy 2010b, 7.) 

 

KiiltoCleanin Turun tehtaalla ei ole olemassa erillistä ohjeistusta tietokoneiden sammut-

tamisesta työpäivän jälkeen. Henkilökuntaa tulisi ohjeistaa sammuttamaan kaikki lait-

teet yöksi ja varsinkin viikonlopuksi energian säästämiseksi. Lisäksi energiansäästöase-

tukset tulisi ottaa tehokkaaseen käyttöön niin tietokoneissa kuin oheislaitteissakin, jol-

loin sähköä säästyisi myös työpäivän aikana. Toimistolaitteiden sähkönsäästökeinoja 

kuvataan hyvin kuviossa 8, jossa on kuvattu askelmaisesti säästötoimenpiteiden toteut-

taminen. 

 

 
KUVIO 8. Toimistolaitteiden sähkönsäästön toimenpiteet (Motiva Oy 2010b, 3.)  

 

Käyttämällä taulukon 6 arvoja voidaan laskea esimerkki tietokoneiden sähkönkulutuk-

sesta. Mikäli 20 tietokonetta näyttöineen on päällä 16 tuntia vuorokaudessa arkisin ja 48 

tuntia viikonloppuisin, kokonaiskulutukseksi tulee 9,6 MWh vuodessa. Kustannukset 

sähkön hinnalla 70 €/MWh ovat 672 €/a. Virransäästöominaisuudet käyttöönottamalla, 

kulutusta voitaisiin pienentää 4 MWh/a eli 5,6 megawattituntiin vuodessa. Säästöjä voi-
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taisiin saada vuositasolla virransäästöominaisuuksilla 280 € ja jopa 672 €, jos koneet 

sammutettaisiin kokonaan. 

 

 

6.2 Valaistus 

 

Tehtaan valaistus sammutetaan aina työpäivän päätteeksi. Ainoat päälle jäävät valot 

ovat kulkuvalot vartijan kulkua varten. Toimiston osalta valaistus saattaa toisinaan jäädä 

päälle työpäivän päätteeksi. Näin oli myös tuotannon ulkopuolista sähkönkulutusta sel-

vitettäessä. Valaistuksen ohjauksen liittämistä rakennusautomaatiojärjestelmään voisi 

toimiston osalta harkita. Näin valaistus ei jäisi vahingossa päälle.  

 

Ulkovalaistus on liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään. Valaistuksen päälläoloaika 

vaihtelee vuodenajan mukaan. Pimeimpään aikaan marraskuusta helmikuuhun valot 

ovat päällä 10 h vuorokaudessa. Syys-, loka-, maalis- ja huhtikuussa valoja pidetään 

päällä 8 h vuorokaudessa. Kesäaikaan toukokuusta syyskuuhun valot ovat päällä vain 5 

h vuorokaudessa.  

 

Ulkovalaistuksen kokonaisteho on 5,35 kW ja valot ovat päällä vuodessa 2792 tuntia. 

Kokonaisuudessaan valaistukseen kuluu siis noin 15 MWh/a. Valaistuksesta aiheutuu 

kustannuksia 1050 €/a sähkön hinnan ollessa 70 €/MWh. 

 

Ulkovalaistuksen osalta voitaisiin harkita valojen päälläoloajan lyhentämistä tai valais-

tuksen vähentämistä. Vartiointitoiminta sekä talvella lumen auraus asettavat rajoituksia 

valaistuksen vähentämiselle. Esimerkiksi kesän valoisimpaan aikaan valot voitaisiin 

ottaa kokonaan pois päältä. Jos valaistuksen päälläoloaikoja voitaisiin lyhentää puolella, 

säästö olisi 525 €/a. 

 

 

6.3 Lämmönjako- ja kiertovesipumput 

 

Ympäri tehdasta on useita kiertovesi- ja lämmönjakopumppuja. Pumppujen tehot ovat 

pieniä (20–200 W) ja ne ovat suoraan verkkoon kytkettyjä sähkönkuluttajia, jotka ovat 

aina päällä. Koko tehtaan pumppujen yhteisteho on noin 1,4 kW. 
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Liuostehtaalla sijaitsee lisäksi lämmönjakokeskus, jossa on lämmitysjärjestelmän kier-

tovesipumppuja. Pumppuja on neljä kappaletta; 1,5 kW, 3 kW, 0,55 kW ja 0,2kW, ko-

konaisteholtaan 5,25 kW. Vuotuinen käyttöaika pumpuille on 8760 h, koska ne ovat 

aina päällä. Vuotuinen sähkönkulutus on noin 46 MWh, josta aiheutuu 3220 € vuosittai-

set kustannukset sähkönhinnan ollessa 70 €/MWh. 

 

Lämmönjakokeskuksen kiertovesipumput voitaisiin varustaa esimerkiksi paine-eroon 

perustuvalla taajuusmuuttajaohjauksella. Suurimmat säästöt taajuusmuuttajalla saadaan 

nimenomaan pumpuissa ja puhaltimissa, joiden vastamomenttikäyrä on neliöllinen 

(Mäkinen & Kallio 2004, 137). Tämä tarkoittaa, että kuormitus lisääntyy pyörimisno-

peuden neliössä ja tehon kulutus pyörimisnopeuden kuutiossa (Mäkinen & Kallio 2004, 

137). Taajuusmuuttajan avulla pumppujen pyörimisnopeutta voidaan säätää portaatto-

masti eikä nestettä tarvitse työntää putkistoon tarpeettomasti. Tämä myös lisää putkisto-

jen elinikää. 

 

Taajuusmuuttajalla toteutetulla pumppujen ohjauksella voidaan saavuttaa jopa 60 % 

energiansäästö. Pumppujen nopeuden pudottaminen puoleen laskee sähkönkulutusta 

kahdeksasosaan normaalista. (Saari, J. 2008, 13.)  Taajuusmuuttajakäytössä täytyy 

muistaa, että pienillä kierrosluvuilla moottorin jatkuva kuormitettavuus on pienempi 

kuin moottorin nimellinen kuormitettavuus. Tämä johtuu moottorin tuuletuksen heiken-

tymisestä, jota voidaan tehostaan tarvittaessa erillisellä puhaltimella. Moottoria voidaan 

kuormittaa jatkuvasti nimellismomentilla 30–50 Hz lähtötaajuuksilla. (Mäkinen & Kal-

lio 2004, 138.) Jos lasketaan, että taajuusmuuttajilla saataisiin 45 % prosentin sähkön-

säästö, tarkoittaisi tämä 20,7 MWh ja 1449 € säästöä vuodessa. 

 

Pienempiä ympäri tehdasta olevia lämmönjako- ja kiertovesipumppuja ei ole järkevää 

alkaa erikseen varustamaan taajuusmuuttajilla. Pumppujen huoltotöiden ja niiden rik-

koutumisen yhteydessä ne voitaisiin kuitenkin korvata taajuusmuuttajapumpuilla, joissa 

taajuusmuuttaja on integroitu pumppuun.  
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6.4 Ilmanvaihto 

 

Tehtaalla lähes kaikkia ilmanvaihtokoneita ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän 

kautta. Aerosolitehtaalla on lisäksi muutama kello-ohjauksella toimiva ilmanvaihtoko-

ne. Ilmanvaihdon käyntiaikoja on tehtaalla lyhennetty runsaasti. Osa ilmanvaihtokoneis-

ta on aikaisemmin käynyt iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Käyntiaikoja tarkistamalla ja 

lyhentämällä on yksin saatu aikaan noin 8000 € vuotuiset säästöt. Jotkin pienemmät 

poistoilmapuhaltimet käyvät yhä aina, mutta tuotannon ulkopuolella vain puolella no-

peudella. Tuotannon ulkopuolista sähkönkulutusta selvitettäessä tuli ilmi, että joitain 

ilmanvaihtokoneita oli yhä päällä klo 17.00 jälkeen. Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja 

tulisi vielä tarkistaa ja tehdä tarvittavia korjauksia. 

 

Ilmanvaihdon päällä oloa tutkittaessa kävi ilmi, että yhden poistopuhaltimen moottoris-

sa esiintyy niin sanottuja laakerivirtoja. Moottorin käyntiääni oli epänormaali ja tehtaal-

la pitkään toimineen sähkömiehen mukaan kyseessä oli laakerivirrat. Taajuusmuuttajan 

lähtöpulssien suurtaajuuskomponentit aiheuttavat hajakapasitanssissa moottorin vuoto-

virtoja, jotka voivat synnyttää laakereissa laakerivirtoja. Laakerivirrat lyhentävät laake-

reiden elinikää ja ne voidaan estää asentamalla eristävä laakeri moottorin puhaltimen 

puoleiseen päähän. Virtoja voidaan pienentää myös oikeanlaisella moottorikaapelin 

vaipan maadoituksella tai asentamalla niin sanottu yhteismuotoinen kuristin moottori-

lähtöön. (Mäkinen & Kallio 2004, 138.)   

 

 

6.4.1 Ilmanvaihdon pumput 

 

Ilmanvaihtokoneiden yhteydessä on useita pieniä 20–200 W lämmönjakopumppuja. 

Pumput jäävät päälle, vaikka varsinainen kone sammuu. Pumppujen tehtävänä on kier-

rättää lämmintä vettä ilmanvaihtokoneessa. Talvella tämä estää jäätymisen, mutta läm-

pimään aikaan pumput voisivat olla pois päältä.  

 

Pumppuja voitaisiin ohjata termostaatin avulla, jolloin ne lähtisivät päälle vasta kun 

lämpötila on tarpeeksi alhainen. Tällä tavalla pumppujen päällä olo ajasta voitaisiin kar-

sia jopa puolet. Pumppujen tyyppi asettaa kuitenkin rajoituksia. Mikäli kyseessä on 

märkämoottori-tyyppinen pumppu, akselin laakereiden voitelu tapahtuu vedellä. Tämän 

vuoksi moottorin olisi hyvä olla päällä aina. Jos pumput kuitenkin sammutetaan lämpi-
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mään aikaan, tulisi niitä käynnistää kerran kuukaudessa pumpun jumiutumisen estämi-

seksi. Kuivamoottori-tyyppisellä pumpulla akselitiiviste voi puolestaan vaurioitua. 

(VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 2003.) 

 

Pumpuissa voitaisiin myös käyttää termostaatilla ohjattuja taajuusmuuttajia. Näin 

pumppuja voitaisiin pyörittää pienellä nopeudella lämpimään aikaan, jolloin moottorin 

jumiutumisen riskiä ei olisi. Tämä vaatisi termostaattien lisäksi myös taajuusmuuttajien 

hankintaa.  

 

Koko tehtaan ilmanvaihtokoneiden yhteydessä olevien pumppujen yhteisteho on noin 

1,5 kW. Vuodessa kulutusta aiheutuu 13 MWh. Mikäli tästä saataisiin karsittua puolet 

pois, säästö olisi noin 450 €/a. Säästön toteuttamista pumppujen sammuttamisella ke-

säksi kannattaa kuitenkin harkita, koska pumppujen ollessa pysähdyksissä riskinä on 

pumppujen rikkoutuminen. Tämän lisäksi veden kierto putkistossa ehkäisee putkiston 

korroosiota. 

 

 

6.4.2 Ilmanvaihdon taajuusmuuttajat 

 

Ilmanvaihtokoneita ohjataan taajuusmuuttajilla. Ilmanvaihtokoneiden yhteydessä olevia 

taajuusmuuttajia on tehtaalla 22 kappaletta. Koneiden sammuessa taajuusmuuttajat jää-

vät päälle. Taajuusmuuttajat kuluttavat sähköä tyhjäkäynnilläkin. Esimerkiksi ABB 

ACS 355 -sarjan taajuusmuuttajat kuluttavat tyhjäkäynnissä koosta riippuen (0,5-10 

kW) 25–60 W tehoa (ABB 2010, 350).  

 

Taajuusmuuttajia ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmällä tai vaihtoehtoisesti kello-

ohjauksella. Tähän yhteyteen olisi helppo lisätä kontaktori, joka katkaisisi virran myös 

taajuusmuuttajalta ilmastointikoneen sammuessa. Näin tuotannon ulkopuolista sähkön-

kulutusta saataisiin vähennettyä. Taajuusmuuttajien yhteenlaskettu tuotannon ulkopuo-

linen sähkönkulutus yhden taajuusmuuttajan ottaessa 60 W tyhjäkäyntitehon on noin 8,8 

MWh/a. Kustannukset tässä tapauksessa ovat 615 €/a. 
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6.5 Lämpöpuhaltimet 

 

Talvisin liuostehtaalla on käytössä lisälämmittiminä sähkövastuslämmitteisiä lämpöpu-

haltimia. Puhaltimia käytetään tilan lämmittämiseen sekä putkikanavan lämmittämiseen 

liuostehtaan ja säiliövaraston välillä. Lämpöpuhaltimia on käytössä talvisin myös pesu-

jauhetehtaalla.  

 

Lämpöpuhaltimien käyttöä tulisi välttää, koska ne vievät paljon sähköä. Puhaltimien 

käyttö tehtailla vaihtelee. Esimerkiksi 3 kpl pätöteholtaan 2 kW puhaltimia vie täydellä 

teholla vuorokaudessa 144 kWh sähköä. Jos lasketaan, että 3 kpl 2 kW puhaltimia on 

päällä ympärivuorokautisesti 4 kuukautta vuodessa, ne kuluttavat yhteensä noin 17 

MWh sähköä. Sähkön hinnan ollessa 70€/MWh aiheutuu puhaltimien käytöstä 1190 

euron kustannukset neljän kuukauden aikana. 

 

Puhaltimien käytön sijaan pitäisi tilojen eristystä parantaa ja patterilämmitystä sekä il-

manvaihdon kautta tulevaa lämmintä ilmaa lisätä. Puhaltimien lisäksi myös muiden 

lisälämmittimien, kuten sähköpattereiden, käyttöä tulisi pyrkiä välttämään. 

 

 

6.6 Lämpökaapelit 

 

Liuostehtaan säiliöalueen putkistoissa on saattolämmitys. Lämmitys on toteutettu läm-

pökaapeleilla, joita on yhteensä 5 kappaletta. Lämpökaapeleiden sähkönkulutuksen vä-

hentämiseksi ei tarvitse tehdä mitään, koska putket ovat jo hyvin eristettyjä. Ainoa 

mahdollinen säästö voisi olla kaapeleiden mitoituksen tarkistaminen. Kaapelit kulutta-

vat sähköä ympärivuorokautisesti syyskuusta toukokuuhun. Esimerkiksi lipeän lämpöti-

lan täytyy pysyä 14 celsiusasteessa. Liuostehtaan lämpökaapeleiden lisäksi kaapeleita 

on ränneissä ja toimiston katolla estämässä jään muodostumista keväisin. 

 

 

6.7 Prosessilaitteet 

 

Suuri osa tehtaan tuotannon ulkopuolisesta sähkönkulutuksesta on prosessilaitteilla. 

Kun lasketaan yhteen taulukoista 3–5 liuostehtaan, aerosolitehtaan ja pesujauhetehtaan 

prosessilaitteiden tuotannon ulkopuolinen sähkönkulutus, saadaan 309 MWh vuodessa.  
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Tämä vastaa 22 % tehtaan vuoden kokonaiskulutuksesta ja 35 % tuotannon ulkopuoli-

sesta kulutuksesta. 

 

Tehtaalla ei ole prosesseja käynnissä öisin tai viikonloppuisin, mutta sähkönkulutus on 

silti huomattavan suurta. Kulutusta selvitettäessä tuli ilmi, että lähes kaikki tuotantoon 

ja prosesseihin liittyvät laitteet olivat valmiustilassa. Kuten kodin elektroniikka, myös 

nämä laitteet kuluttavat sähköä valmiustilassa.  

 

Tehtaalla on myös prosesseja, joiden tulee toimia myös tuotannon loppuessa. Tällaisia 

laitteita ovat aerosoli- ja liuostehtaalla olevat puhdistetun veden kiertojärjestelmät, jois-

sa veden tulee kiertää jatkuvasti. 

 

Kaikista laitteista, joiden ei tarvitse olla päällä öisin, tulisi sammuttaa päävirrat tuotan-

non loppuessa. Automaatioväylässä olevien laitteiden, kuten taajuusmuuttajien, sam-

muttaminen aiheuttaa kuitenkin hälytyksiä järjestelmään. Tässäkin tapauksessa auto-

maatio-ohjelmaan voitaisiin tehdä muutos, jolla hälytykset voitaisiin tuotannon jatkues-

sa kuitata pois. Kuten luvussa 6.4.2 mainittiin, taajuusmuuttajat kuluttavat sähköä myös 

ollessaan päällä ilman kuormaa. Tehtaalla niitä on useita kymmeniä kappaleita. 

 

Jos kaikki tuotannon ulkopuolella prosessilaitteisiin kuluva sähkö saataisiin karsittua 

kokonaan pois, säästöksi saataisiin vuodessa 21600 euroa sähkön hinnan ollessa 70 

€/MWh. Kaikkea sähkönkulutusta ei kuitenkaan saada karsittua pois, joten realistisem-

paa on tavoitella 50-70 % säästöä (154,5–216,3 MWh), jolloin säästettävä summa olisi 

10800–15100 € vuodessa. Tämä olisi jo merkittävä säästö. Säästön määrä perustuu puh-

taasti arvioon tuotannon ulkopuolisen sähkönkulutuksen seurantajakson ja tehtaalla tuo-

tannon ulkopuolella käymisen pohjalta. Todellinen säästön suuruus selviää vasta, kun 

säästöä lähdetään toteuttamaan. 

 

 

6.8 Muu sähkönkulutus 

 

Tehtaalla on myös muuta sähkönkulutusta, johon ei voida vaikuttaa. Pesujauhe-, liuos- 

ja aerosolitehtaalla on kaikilla sähkötrukkien latauspisteitä, joissa trukkeja ladataan tuo-

tannon loputtua. Tehdasalueella on lisäksi jääkaappeja, lämminvesivaraajia hätäsuih-
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kuissa, lämpö- ja olosuhdekaappeja, kulkuvaloja sekä muuta pientä kulutusta, jota ei 

voida vähentää. 
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7 SÄÄSTÖT 

 

 

Taulukkoon 7 on koottu edellä mainitut säästöt ja niiden toteutustapa yhdeksi kokonai-

suudeksi. Tietokoneiden osalta on esitetty kaksi eri vaihtoehtoa toteuttaa säästö. En-

simmäinen on tietokoneiden sammutus kokonaan yöksi sekä viikonlopuksi ja toinen on 

lepotila-asetusten käyttöönotto. 

 

TAULUKKO 7 Säästöjen toimenpide-ehdotukset ja säästö 

  

Toimenpide
MWh €

Tietokoneiden sammuttaminen 9,6 672
Tietokoneiden lepotilan käyttöönotto 4 280

Ulkovalaistuksen vähentäminen 7,5 525

Lämmönjakopumppujen varustaminen taajuusmuuttajilla 20,7 1449

Ilmanvaihdon käyntiaikojen tarkastaminen

Ilmanvaihdon yhteydessä olevat kiertovesipumput 6,5 450

Ilmanvaihdon yhteydessä olevat taajuusmuuttajat 8,8 615

Ylimääräiset lämpöpuhaltimet 17 1190

Prosessilaitteiden valmiustilat 154,5-216,3 10800-15100

YHTEENSÄ 224,6-286,4 15701-20001

Säästö vuodessa

 

Tietokoneiden sammuttamisen lisäksi toimistossa tulisi sammuttaa kaikki oheislaitteet, 

jolloin mahdollinen säästö voisi olla vielä suurempi. Ilmanvaihdon käyntiaikoja tarkis-

tamalla voitaisiin mahdollisesti saada aikaan pieniä säästöjä, joita on vaikea arvioida. 

Ilmanvaihdon yhteydessä olevien kiertovesipumppujen osalta säästön toteutusta kannat-

taa harkita, koska vaarana voi olla pumppujen rikkoutuminen. Prosessilaitteiden päävir-

rat sammuttamalla voitaisiin saada aikaan huomattavia säästöjä.  

 

Kokonaisuutena tehtaalla voitaisiin tuotannon ulkopuolista sähkönkulutusta karsimalla 

saada aikaan jopa 290 MWh ja 20000 € vuotuiset säästöt. Tehtaan kokonaissähkönkulu-
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tus vähenisi 1431 megawattitunnista 1141 megawattituntiin eli 20 %. Tuotannon ulko-

puolinen sähkönkulutus vähenisi 885 megawattitunnista 595 megawattituntiin eli 33 %. 

Jos ei oteta huomioon prosessilaitteiden sammuttamisen tuomaa mahdollista säästöä, 

saataisiin muilla toimenpiteillä aikaan yksin jo 70 MWh ja 5181 € vuotuiset säästöt. 

Tämä vastaa noin 5 % tehtaan vuotuisesta sähkönkulutuksesta. On huomattava, että 

kaikkien säästötoimenpiteiden osalta todellisen säästön sekä kulutuksen vähentymisen 

määrä selviää vasta, kun säästöjä lähdetään toteuttamaan. 
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8 POHDINTA 

 

 

Työn tuloksena voidaan huomata, että tuotannon ulkopuolinen sähkönkulutus koostuu 

useista pienistä kuluttajista. Suurimpana säästökohteena tuli esiin prosessilaitteiden 

päävirtojen sammuttaminen, jossa yksinkertaisilla toimenpiteillä voitaisiin säästää jopa 

15000 € vuodessa. Sähkönkulutuksen vähentämiseksi teollisuudessa on siis muitakin 

keinoja kuin prosessien tehostaminen.  

 

Osa työssä esitetyistä tuloksista perustuu arvioihin. Tarkkojen mittausten tekeminen 

tässä kohteessa olisi ollut erittäin haastavaa ja aikaa vievää sekä lukuisten muutosten 

myötä osittain mahdotonta. Myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukemat energia-

katselmukset perustuvat useilta osin arvioihin - näin myös KiiltoCleanille teetetyssä 

analyysissa. Se, kuinka hyvin säästöt toteutuvat, saadaan selville vasta, kun opinnäyte-

työn tuloksena selvitettyjä säästötoimenpiteitä otetaan käyttöön. 

 

Selvitystä tehtäessä kävi ilmi, kuinka tärkeää on dokumentoida pienetkin muutokset 

sähkökuviin. Kuvat tulisi myös olla talletettuna vähintäänkin paperiversioina yhteen 

paikkaan, jolloin niitä olisi ulkopuolistenkin tarpeen mukaan helppo tutkia ja saada sel-

ville mitä laitteita missäkin on. Paras tietolähde oli tehtaalla jo pitkään työskennellyt 

sähkö/huoltomies, joka oli osaltaan ollut mukana toteuttamassa laitteiden uusimisia ja 

muutosprojekteja. Kokonaisuudessaan työn tekeminen oli melko haastavaa. Tehdas-

verkkoon tutustumisessa ja kokonaiskuvan saamisessa kului runsaasti aikaa.  

 

Energiatehokkuus on entistä tärkeämpää jatkuvan energian hinnan nousun takia. Ener-

giatehokkuusasiat ovat voimakkaasti esillä mediassa, mikä myös osaltaan luo yrityksille 

paineita energian käytön parantamiseen. Yksi osa energian käytön parantamisesta on 

sähkönkulutuksen vähentäminen. Helpoin tapa on karsia täysin tarpeeton kulutus koko-

naan pois. Usein pelkästään työntekijöiden opastuksella ja käyttötottumuksien muutta-

misella voidaan saada aikaan merkittäviäkin säästöjä. 

 

Kuten alussa mainittiin, KilltoClean Oy on solminut vapaaehtoisen energiatehokkuus-

sopimuksen. Sopimus jakautuu aloittain ja eri aloilla on erilaiset tavoitteet. Kemianteol-

lisuuden sopimusyritykset ovat asettaneet kokonaisenergiansäästötavoitteeksi 116 GWh 

vuoteen 2016 mennessä. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana tästä on saavutettu noin 
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10 %. (Motiva Oy 2010b, 35.) Sähkönkulutuksen vähentäminen pienentää myös yrityk-

sen hiilidioksidipäästöjä, joiden vähentäminen on osa energiatehokkuussopimusta. 

 

Energiatehokkuuteen panostetaan siis yhä enemmän. Esimerkiksi suomalainen energia- 

ja ympäristöalalla toimiva strategista tutkimustoimintaa sekä tutkimusyhteistyötä har-

joittava Cleen Oy on käynnistänyt tutkimusohjelman energian käytön tehokkuudesta. 

Ohjelman laajuus on viisi vuotta ja 12 miljoonaa euroa. Tutkimuksen toteuttaa laaja 

joukko yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Yrityksistä mukana on sekä laitevalmistajia että 

energiateollisuutta, isoimpina ABB ja Fortum. (Cleen Oy 2012.) 
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