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Kilpailukykyä!
Maailmantalouden heilahtelut ja mark
kinatilanteen yleinen epävarmuus
näyttää tulleen enemmänkin pysyväk
si olotilaksi kuin hetkelliseksi häiriöksi.
Tulevaisuuteen katsominen muodos
tuu yhä harvempien edelläkävijöiden
kilpailueduksi ja varsinkin positiivista
visionäärisyyttä tuntuu olevan yhä vä
hemmän liikkeellä. Median uutisoinnis
ta välittyy taas masentava tunnelma ja
markkinasentimentti on painunut var
sin alas. Elomatic News ei osallistu tä
hän laman lietsontaan vaan keskittyy
tuomaan esille mielenkiintoisia ja edis
tyksellisiä johtoajatuksia.
Visionäärisyyttä ja keskittymistä oi
keisiin asioihin tarvitaan siis varsinkin
silloin, kun markkinoiden epävarmuus
painaa tulosennusteita. Voittajat syn
tyvät kuitenkin niistä ihmisistä ja yri
tyksistä, jotka pystyvät ratsastamaan
lamasta ulos ensimmäisillä aallonhar
joilla. Investoinnit operaatioiden tai
tuotteiden kehitykseen ovat kustannuk
sia, joilla on takaisinmaksuaika. Kehit
tämisellä varmistetaan yrityksen kil
pailukyky ja edesautetaan toiminnan
säilymistä Suomessa. Tässä Elomatic
Newsissä esitetyt artikkelit tuovat esille
positiivisia keinoja säästää ja tehostaa
yrityksen toimintaa. Seuraavassa vain
muutamia esimerkkejä:
■■ Oikeat investoinnit tuote
kehitysprosessin alku
päähän säästävät
prototyyppi- ja nol
lasarjakustannuk
sia. Teknisen ana
lyysin ja laskennan
avulla on saavutetta
vissa moninaisia pa
rannuksia esimerkiksi
paremman esisuun
nittelun keinoin.
■■ Kustannustehokkuutta
voidaan myös saavuttaa
hajauttamalla suunnitte
luprojekteja eri lokaatioi
hin siten, että paras osaa
minen saadaan valjastettua
projekteille. Oikein käytetty
nä moniosaajatiimit tuovat
lisäarvoa asiakkaalle inno
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Sisällys
■■

■■

vatiivisuuden kautta ja huomioimal
la projektin eri ulottuvuudet.
Energiakatselmus ja siitä seuraa
vat kehitystoimenpiteet edesautta
vat kustannustehokkuuden kehitys
tä ja antavat siis suoraa kilpailuetua
asiakkaalle.
Taloushallinnon ja projektitoimin
nan yhteistyöllä pystytään luomaan
taloudellista lisäarvoa projektin ar
voketjun tehokkuutta parantamalla.

Tässä vain muutamia esimerkkejä tä
män Elomatic Newsin sisällöstä. Mah
dollisuuksia on, tarvitaan vain visio
näärisyyttä ja aktiivista otetta.
Lopuksi positiivista markkinaindi
kaatiota Shanghaista. Tulin juuri Ma
rintec China -messuilta, joka on alan
suurin tapahtuma Aasiassa. Ensim
mäisenä päivänä messut olivat täyn
nä vierailijoita ja kaikki viisi messuhal
lia täynnä toinen toistaan hienompia
esityksiä. Lamaa ei näkynyt paikalla.
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Kuvassa on esitetty tuulikuorman vaikutus rakennukseen.
Teknistä laskentaa voidaan
hyödyntää esimerkiksi rakennussuunnittelun alkuvaiheessa
ja kaupungin mikroilmastoa
tutkittaessa.

Virtauksista värähtelyihin
– Elomatic on Suomen suurin numeerisen laskennan osaaja
Teksti: Petteri Mero
Monet ovat vähintään kuulleet
nykyaikaisessa tuotekehitys- ja
suunnittelutyössä käytettävistä
työkaluista ja menetelmistä, kuten kolmiulotteisista CAD-suunnittelumalleista ja FEM-menetelmää
hyödyntävästä lujuuslaskennasta.
Harvemmat kuitenkaan tuntevat
merkittäväksi teknisen laskennan
menetelmäksi noussutta virtauslaskentaa. Mistä siinä on kyse?

L

ähes kaikki mikä virtaa, voidaan
laskea. Virtauslaskennan ja lu
juuslaskennan tuomat edut tuotekehi
tyksessä ja ongelmien ratkaisemises
sa ovat merkittävät, kertoo tekniikan
tohtori Simo Nurmi.
Nurmi on virtauslaskennan eli CFD:n
(computational fluid dynamics) johtava
asiantuntija konsultti- ja insinööritoimis
to Elomaticissa, jossa virtauslaskennan
merkityksen nousu sekä kotimaassa
että ulkomailla on huomattu. Elomati

cista onkin tullut suurin numeerisen las
kennan toimittaja Suomessa.
Elomaticissa teknisen laskennan
parissa työskentelee lähes kolmikym
menpäinen asiantuntijoiden joukko,
joista neljä on keskittynyt virtaus
laskentaan. Tekninen laskenta vaatii
korkeasti koulutettua tekijäkuntaa ja
Elomaticissa huomioidaankin jatko
koulutus ja osaamisen kehittäminen
muun muassa omilla innovatiivisilla
kehityshankkeilla.
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▲▲ DI Leo Siipola toimii teknisen las-

►► Erilaiset liitokset voidaan luotet-

Ihmisen ja koneen
yhteistyötä

– Koneenrakennuksen ja prosessi
teollisuuden lisäksi virtauksilla on
merkittävä rooli myös esimerkiksi LVIalalla. CFD:n käyttö rakennussuun
nittelussa tuottaa viihtyisämpiä, toi
mivampia ja energiatehokkaampia
työskentelytiloja, asuntoja ja parkki
halleja, Simo Nurmi kertoo.
Virtauslaskennan lisäksi Elomaticis
sa hyödynnetään FEM-menetelmää
lujuuslaskennassa. FEM on lyhenne
sanoista finite element method. Mene
telmällä selvitetään tyypillisesti raken
teiden muodonmuutoksia sekä jänni
tyksiä ja tulosten perusteella saadaan
selville kestävätkö rakenteet. Mene
telmän mahdollisuudet ovat kuitenkin
huomattavasti laajemmat ja nykyään
tutkitaan myös mm. rakenteiden väräh
telykäyttäytymistä ja väsymistä.
– Värähtelyjä hallitsemalla voidaan
pienentää esimerkiksi koneiden ja lait
teiden tuottamaa melua sekä pidentää
käyttöikää, sanoo Nurmi.

kennan asiantuntijana Elomaticissa.

Virtaus- ja lujuuslaskentaa tehtäessä
tarvitaan kohteesta virtuaalinen kol
miulotteinen malli. Tuotekehityksessä
käytetään suoraan suunnittelun poh
jana olevaa CAD-mallia, mutta myös
kokonaisia ympäristöjä tai rakennus
arkkitehtuureja mallinnetaan.
– 3D-malli jaetaan pieniin osatila
vuuksiin, joissa jokaisessa toteutetaan
fysiikan lakeihin ja kokeellisiin havain
toihin perustuvat tasapainoyhtälöt,
Nurmi opastaa.
Laskenta vaatii suuret määrät ko
netehoa ja tuottaa vielä suuremman
määrän dataa. Tämä data kuitenkin
visualisoidaan näkyvään muotoon,
joka paljastaa virtauslaskennassa
muun muassa virtauksen nopeuden,
suunnan, lämpötilan ja paineen eri
sijainneissa. Mallinnus voi sisältää
myös lämmönsiirron, virtausten vuo
rovaikutuksen sekä kemialliset reak
tiot kuten palamisen.
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tavasti mitoittaa FEM-analyysin
avulla kestämään käytöstä aiheutuvat rasitukset.

Tärkeä osa tuotekehittelyä
Teknisessä laskennassa käytetyt ohjel
mistot, kuten ANSYS ja Abaqus, voivat
suoraan käyttää hyödyksi CAD-malle
ja. Virtaus- ja lujuuslaskennasta onkin
tullut olennainen osa nykyaikaista tuo
tekehitysprosessia, koska ne voivat toi
mia saumattomana osana virtuaalises
ti tapahtuvaa suunnittelutyötä.
– Simuloimalla eri ominaisuuksia
virtuaalisesti voidaan tuotekehitykses
sä saavuttaa merkittäviä säästöjä, Nur
mi sanoo.
– Aineiden virtauksen ja tuotteen
rakenteen vuorovaikutuksen tuntemi
nen jo suunnitteluvaiheessa nopeut
taa koko tuotantoprosessia ja parantaa
mm. tuotteen toimivuutta ja energiate
hokkuutta.
Laskentamenetelmien avulla tuote
voidaan testata jo ennen prototyypin
valmistamista. On mahdollista saavut
taa tilanne, jossa tuotteesta tarvitsee
tehdä vain yksi prototyyppi ennen sen
siirtymistä tuotantoon.
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▲▲ Tekniikan tohtori Simo Nurmi on

virtauslaskennan eli CFD:n johtava asiantuntija Elomaticissa.

– Prototyyppien valmistus ja mitta
uslaitteilla testaaminen on kallista. Näi
den kulujen minimoinnin lisäksi CFD ja
FEM-menetelmien avulla onnistumme
usein pienentämään materiaalimenek
kiä, Nurmi kertoo.
Parhaillaan suunnittelupöydällä ole
van testilaitteen kestävyyden määrittä
minen ei olisi mahdollista ilman FEMmenetelmän käyttöä. Testilaitteissa on
tärkeää varmistua siitä, että kappalet
ta pystytään luotettavasti testaamaan.
On siis etukäteen laskettava laitteen
lujuudet, värähtelykäyttäytyminen ja
kestoikä. Näiden selvittämiseksi lait
teesta on muodostettava hyvin tarkka
laskentamalli.
Myös kokeilevia suunnitelmia voi
daan testata lukuisia kertoja virtuaa
lisesti ilman tuotantokuluja tai turval
lisuusriskejä. Simo Nurmi näkeekin
laskentavaiheen tiiviinä osana kehi
tysprosessia:
– Sen lisäksi, että voimme virtaus
ja lujuuslaskelmien avulla paikallistaa
suunnitelman ongelmakohdat, voimme

asiakkaan niin toivoessa tehdä opti
moinnit suoraan suunnitelmaan ja tes
tata uudestaan.
CFD ja FEM-menetelmä
näkevät saavuttamattomiinkin
paikkoihin
Virtaus ja lujuuslaskennan sovellus
kohteet eivät rajoitu pelkästään uusi
en tuotteiden tai ympäristöjen kehi
tykseen, vaan toinen merkittävä osa
Elomaticin asiantuntijoiden arkipäivää
ovat erilaiset ongelmanratkaisuun ja
optimointiin liittyvät työt jo olemassa
olevissa kohteissa.
– Numeeriset menetelmät saattavat
joissakin tapauksissa olla jopa ainoa
mahdollinen keino paikallistaa ongel
mia huonosti toimivassa kohteessa,
Nurmi sanoo.
Monilla aloilla, kuten paperiteolli
suudessa, on käytössä laitteita, joi
den sammuttaminen vianetsinnän tai
huoltotyön ajaksi on kallista. Tietyissä

Esimerkkejä
tutkittavista ilmiöistä
CFD
■■ Painehäviöt
■■ Palaminen
■■ Virtaushäiriöt
■■ Lämmönsiirto
■■ Sekoittuminen
■■ Kavitaatio
■■ Faasimuutokset
■■ Monifaasivirtaukset
■■ Ei Newtonin lain mukaiset
virtaukset
■■ Virtaukset huokoisessa
aineessa
FEM
Muodonmuutokset
Jännitykset
Värähtelyt
Väsyminen
Stabiliteetti
Lämpötilajakaumat

■■
■■
■■
■■
■■
■■
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►► Pumppujen kavitointi on yleinen

ongelma, joka on lähes mahdotonta mitata. Virtaussimuloinnilla
voidaan osoittaa pumpun toimivuus ennen prototyypin rakentamista.

tilanteissa mittausten tekeminen voi
olla erittäin vaikeaa tai kannattama
tonta. Virtauslaskennan avulla ongel
mat voidaan paikallistaa virtuaalisesti
ja mallin pohjalta esittää parhaimmat
korjausratkaisut. Yhdistettynä lujuus
laskennan mahdollisuuksiin palvelujen
kirjo kasvaa.
– “Trouble shooting” -tyyppisissä ta
pauksissa voimme vianetsinnän lisäksi
antaa esimerkiksi luotettavat kestoikä
arviot tai määrittää uudelleen rakentei
den kuormankantokyvyn, Nurmi lisää.
Numeerinen laskenta
tänään ja huomenna
Aikana, jolloin tietokonejärjestelmien
laskentateho oli vähäisempi, CFD ja
FEM-laskelmat olivat kaikkea muuta
kuin arkipäivää. Nykyään tilanne on
toinen: Elomaticin oma laskentaklus
teri jauhaa lukuja kaiken kokoisille pro
jekteille.
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– Laskentatehon kasvu on kasvat
tanut sovelluskohteiden määrää. Mut
ta virtaus- ja lujuuslaskenta ei todel
lakaan ole pelkästään massiivisten
suunnitelmien työkalu. Oikeastaan niin
pientä projektia ei olekaan, ettemme
voisi olla merkittävällä tavalla hyödyk
si, kertoo Simo Nurmi.
– Vanhat mielikuvat liian kalliista
palvelusta ovat valitettavasti vielä voi
missaan. Tai sitten asiakkaat eivät yk
sinkertaisesti löydä tekijöitä!
Asia on kovaa vauhtia muuttumas
sa. Suomen suurimpana kaupallisten
laskentapalvelujen tuottajana Elomati
cissa on käynnissä lukuisia kotimaisia
ja kansainvälisiä projekteja ja uusia on
jatkuvasti käynnistymässä.
– Työvälineinä virtauslaskenta ja
FEM-menetelmä yleistyvät insinöö
rityössä yhä enemmän. Energiate
hokkuus, ympäristöystävällisyys ja
nopeammat tuotekehityssyklit ovat
kasvavasti asiakkaidemme vaatimus
listalla.

– Tulevaisuudessa saattaa olla
mahdollista tehdä analyyseja reaaliai
kaisesti, Simo Nurmi paljastaa.

Esimerkkejä
teknisen laskennan
sovelluskohteista

■■ Koneenrakennus
■■ Prosessiteollisuuden
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

optimointi
Tuotantolaitteet
Elektroniikkateollisuus
LVI
Laivateollisuus
Lentokoneteollisuus
Energiantuotanto
Pakokaasujen ja päästöjen
analysointi
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EPCM-palvelukonsepti
vastaus vaativiin
asiakasprojekteihin
Yrityksien halu keskittyä omaan
ydinosaamiseensa sekä EPCMkonseptilla toteutettavista projekteista saavutettava aikasäästö ja
asiakkaiden omien resurssien rajallisuus, ovat syitä miksi EPCM-toimitustavalla toteutettavat projektit
ovat lisääntyneet.

E

PCM on johdettu EPC-sopimus
mallista, jossa yksi toimittaja
vastaa hankkeen suunnittelu-, han
kinta- ja rakennustöistä. EPCM-toi
mituksessa on kyse palvelun tuotta
misesta asiakkaalle. EPCM-toimittaja
toimii tilaajan edustajana projektissa
ja tekee päätöksen tilaajan antamalla
mandaatilla. EPCM-toimittaja vastaa
tilaajan puolesta projektinjohtamises
ta ja on tilaajan puolesta yhteydessä
sidosryhmiin.
Rakentaminen ja hankinnat ovat
kustannusmielessä merkittävimmät
osuudet investointiprojektissa. EPCMtoimitustapa antaa tilaajalle mahdolli

suuden säilyttää oman päätäntävaltan
sa koskien näitä tekijöitä.
EPCM-konsepti Elomaticissa
EPCM-toimittajan tehtävinä perinteisen
määrityksen mukaan ovat suunnittelu-,
hankinta- ja rakentamisen valvontako
konaisuudet. Näiden lisäksi Elomati
cissa nähdään projektin onnistumisen
kannalta merkittävänä kokonaisuute
na projektinjohtopalvelu ja laadunvar
mistus.
Suunnittelutehtäviin sisältyy Eloma
ticin tutut palvelut; prosessi-, laitos-,
mekaaninen suunnittelu, rakenne-, LVIsuunnittelu, sähkö- ja instrumentointi-,
automaatiojärjestelmä- sekä tietojär
jestelmäsuunnittelu. Hankintapalvelut
käsittävät palvelut ensimmäisistä tar
jouspyynnöistä laitteen hyväksyttyyn
käyttöönottoon.
Rakentamisen valvonta tai yleisem
min toteutusvaiheen valvonta ja käyt
töönottotehtävät sisältävät rakenta

misen aikaiset valvontatehtävät sekä
laitoksen käyttöönottoon liittyvät teh
tävät.
Projektinjohtoon sisältyy projek
tin kokonaistavoitteen saavuttamisen
varmistaminen. Se toteutuu projektin
edistymisen seurannan sekä projektin
osatekijöiden hallinnan kautta. Näitä
tekijöitä ovat projektin laajuus, aika
taulu, kustannukset, riskit, resurssit ja
yhteistoiminta.
Näiden tehtävien lisäksi projektin
johtoon kuuluu suunnittelu-, hankinta
tehtävät ja rakentamisen/toteutuksen

EPCM (Engineering, Procurement and Construction
Management) on palvelu,
jossa asiakkaille tarjotaan
suunnittelu, hankinta sekä
rakentamisen valvontaan
liittyvät projektinjohtopalvelut samasta paikasta.
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◄◄ Aulis Rajala on kokenut EPCMprojektien vetäjä.

valvonnan osa-alueiden yhteensovit
taminen.
Räätälöitävyys
EPCM-projekti kuten muutkin palvelut
on kokonaisuus, joka syntyy yhteis
suorituksena asiakkaan kanssa. Pro
jektikohtaisesti osa-alueista ja niihin
liittyvistä tehtävistä räätälöidään ti
laajalle soveltuva kokonaisuus. Toimi
tuksen laajuuteen vaikuttaa merkittä
vimmin tilaajan oma organisaatio ja
tilaajan oma osaamiskompetenssi pro
jektin osa-alueilta. Kokonaisuus voi
daan räätälöidä asiakkaan tarpeiden
mukaiseksi ja sellaisia osioita, joissa
tilaajalla on vahvaa omaa osaamista,
voidaan jättää niin sovittaessa tilaajan
itsensä hoidettavaksi.
Projektinjohtoon sisältyy aina tiettyjä
tehtäviä, mutta osa tehtävistä on myös
määriteltävissä projektikohtaisesti. Pro
jektinjohtopalveluun sisältyy myös toi
minta tilaajan edustajana sovittujen
osa-alueiden osalta hoitaen tilaajan
puolesta tilaajalle nimettyjä tehtäviä,
kuten viranomaisasiat (mm. lupa-asi
at) ja rakentamisen aikaiset turvalli
suustehtävät.

8

Case Cytomed
Cytomedin tekninen johtaja Alexey
Chernyshev otti Elomaticiin yhteyttä
elokuussa 2010 koskien uuden Lap
peenrannan lääketehtaan suunnittelua
ja toteutusta. Sopimusta alettiin poh
justamaan EPCM-konseptiajatuksen
pohjalta.
Sopimus Cytomedin kanssa alle
kirjoitettiin lokakuun puolessa välissä.
Sopimus jaettiin kahteen osaan. Toinen
osa sisälsi tehtaan varsinaiset suunnit
telutehtävät ja toinen sopimus projek
tin hoitamiseen liittyvät tehtävät.
Uusi lääketehdas rakennettaisiin jo
olemassa olevaan tehdashalliin, jota ei
varsinaisesti ollut vielä otettu käyttöön.
Cytomed oli jo vuoden 2010 kesällä
ostanut tehdashallin ja tarkoituksena
oli muuttaa tehdashalli lääketehtaak
si, joka toimisi kahdessa kerroksessa.
Hieman yli kuusi metriä korkea teh
dashalli oli riittävän korkea, jotta kak
si kerrosta voitiin toteuttaa. Monessa
kohdassa jouduttiin kuitenkin teke
mään erikoisratkaisuja, jotta kaikki lää
ketehtaan tekniset järjestelmät saatiin
mahtumaan rakennukseen.
Erittäin ahtaiden tilojen suunnittelu
tehtiin käyttämällä Cadmatic 3D-ohjel
maa, jonka avulla tilat voitiin etukäteen

havainnollistaa. Samalla voitiin myös
varmistua siitä, että suunnitellut tilat
täyttävät kunnossapidon edellyttämät
tilavaatimukset. Yhtenä lääketehtaan
moitteettoman toiminnan edellytykse
nä onkin ennakoiva huoltotoiminta.
Koska Cytomedilla ei projektin alku
vaiheessa ollut sellaista henkilökuntaa
Suomessa, joka olisi pystynyt osallis
tumaan projektin toteuttamiseen, jäi
toteutusvastuu lähes kokonaan Elo
maticin hoidettavaksi. Cytomedin tek
ninen henkilökunta Pietarissa osaa
Case: Cytomed
Laajuus: EPCM palvelu
Sopimukset erikseen E ja PCM
osuuksista
Tehtävät osa-aluieilta:
■■ suunnittelu
■■ projektinjohto
■■ tilaajan edustajana
toimiminen
■■ lupa-asiat
■■ hankinnat
■■ asennusten valvonta
■■ työmaan hallinta
■■ validointipalvelut
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►► EPCM-toimitustapa

Projektinjohtopalvelut
Suunnittelupalvelut

Hankintapalvelut

Rakentamisen
valvontapalvelut

Laadunvarmistus

►► Cytomedin lääketehtaan suunnittelussa käytettiin Cadmatic 3D
-ohjelmaa, jonka avulla voitiin optimoida tilankäyttö.

hyvin englantia, ja siten tekniset läh
tötiedot saatiin hyvin hoidettua Cyto
medin kanssa.
Koska tehdas rakennetaan Suo
meen, kaikki vaadittavat lupa-asiat
kirjoitettiin suomeksi. Elomatic laati
kaikki tehtaan vaatimat lupa-asiakir
jat kuten ympäristöluvan, kemikaali
en käyttöluvan ja rakennusluvan. Näi
den peruslupien lisäksi Elomatic auttoi
Cytomedia myös lääkevalmistusluvan
hakemisessa. Elomatic hoiti myös ELYkeskukselle lähetettävän avustushake
muksen
Cytomed hankki itse pääosan lää
ketehtaan tuotantolaitteista. Elomaticin
hankintatoiminta kattoi rakennukseen
liittyvien urakoiden hankkimisen lisäk
si lääketehtaan puhdastilojen, puhdas
tilailmastoinnin ja puhdastilojen val
vontajärjestelmien hankinnat, kaikkien
lääketuotannossa tarvittavien puhdas
hyödykkeiden, kuten puhtaan veden
(PW) ja kaikkien muiden teknisten hyö
dykkeiden hankinnat.
Elomaticin tehtäviin kuuluu myös
kaikkien asennusten valvonta ja työ
maan hallinta. Tavallisen rakentamisen
ja lääketehtaan puhdastilojen ja muiden
erityisjärjestelmien asentaminen edel
lyttää tarkkaa aikatauluttamista ja asen
nusjärjestysten tiukkaa noudattamista.

Mikäli huolimattomuudesta johtuen joku
puhdastila- tai erityisjärjestelmien kom
ponentti vahingoittuu asennuksen yh
teydessä, se voi aiheuttaa merkittäviä
lisäkustannuksia ja viivästyttää huomat
tavasti projektiaikataulua.

Lääketehdasprojektin erityispiir
teenä on tuotantolaitteiden ja kriittis
ten järjestelmien validointi. Validointiin
liittyvien dokumenttien laadinta ja va
lidoinnin suorittaminen on myös osa
Elomaticin toimeksiantoa.

Kirjoittajasta

Aulis Rajala
Prosessitekniikan DI
Aulis Rajala on valmistunut Åbo
Akademista. Hän on työskennel
lyt erilaisissa konsultointitehtävissä
lähes 35 vuoden ajan. Hänen eri
tyisosaamisalueensa on lääke- ja

bioteollisuuden prosessien asian
tuntemus.
Uransa aikana hän on osallistu
nut yli 80 lääke- ja bioalan inves
tointiprojektin suunnitteluun ja to
teutukseen. Viime vuosina hän on
osallistunut asiantuntijana Eloma
ticin Mumbaissa, Intiassa, sijaitse
van toimiston lääke- ja bioprojek
teihin. Intian lääke- ja bioteollisuus
on tällä hetkellä erittäin nopeassa
kasvuvaiheessa.
Aulis Rajala aloitti Elomaticin
palveluksessa vuonna 1988 ja toi
mii tällä hetkellä Bio & Lääke -liike
toiminta-alueen johtajana.
aulis.rajala@elomatic.com
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Kuva 1: Maailmanlaajuisen
projektin hajautus CoDesigner-ohjelmistolla

Alihankkija

Suunnittelutoimisto

Suunnittelutoimisto

Varustamo
Telakka

Cadmaticin CoDesignerin
avulla suunnitteluresurssit
tehokäyttöön
Suunnitteluprojektien hajauttaminen globaalisti niihin paikkoihin,
joissa on tarjolla parasta osaamista ja kustannustehokkuutta, ei enää
ole pelkkää luksusta, vaan monesti
vallitsevan kilpailutilanteen edellyttämä välttämättömyys. On useita
eri tekijöitä, jotka lisäävät tarvetta
hajauttaa esimerkiksi laivaprojekteja eri paikkoihin.
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ritysten toimipisteet sijaitsevat
eri maissa ja monesti etenkin
kustannuspaineet pakottavat hankki
maan työvoimaa matalan kustannus
tason maista. Eri tehtävissä vaadittava
erityisosaaminen saattaakin löytyä eri
paikkakunnalta, kuin missä suunnittelu
pääasiassa tehdään.
Suurten ja globaalisti hajautettujen
projektien hoitaminen saumattomasti
edellyttää edistyksellisiä ohjelmistoja.
Järjestelmä on rakennettava sellaisek
si, ettei se vaadi kohtuuttoman nopeaa
internetyhteyttä toimiakseen. Toisaalta

myös luotettavuus on keskeinen tekijä,
kun halutaan varmistua siitä, että pro
jekti valmistuu tiukkojen aikataulujen
puitteissa.
Projektien maailmanlaajuinen
hajauttaminen NupasCadmatic CoDesignertuotteella
Nupas-Cadmatic-ohjelmiston V5-tek
nologia näki päivänvalon muuta
ma vuosi sitten. Sen tarkoituksena
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◄◄ Projektin hajautus maailmanlaajuisesti CoDesigner-tuotteella

►► Suunnitteluprojektin hajautusperiaate Genesis-projektissa: Nupas-Cadmatic-palvelin sijaitsi
telakalla toimien samalla projektin master-tietokantana. Telakan
master-tietokannasta luotiin useita replika-tietokantoja eri suunnitteluyritysten tarpeisiin.

Turun telakka
Master-tietokanta

Yritys A
Replikatietokanta

Yritys B
Replikatietokanta

Alihankkija 1
Replikan
Replikatietokanta

Alihankkija 2
Replikan
Replikatietokanta

Yritys D
Replikatietokanta

Yritys C
Replikatietokanta

Alihankkija 3
Replikan
Replikatietokanta

Alihankkija 4
Replikan
Replikatietokanta

Online-yhteys
Offline-yhteys

on edesauttaa suunnitteluprojektien
hajauttamista. Nupas-Cadmatic Co
Designer-tuote soveltuu hyvin laiva
suunnitteluprojektien tehokkaaseen
maailmanlaajuiseen hajauttamiseen
myös syrjäisiin paikkoihin. Nettipoh
jainen 3D-tuotemallien jakaminen on
saumatonta CoDesigner-tuotteella ja
se tapahtuu joko reaaliaikaisesti tai
offline-tilassa. Projektien suunnitteluja katselmusajat lyhenevät. Se tukee
myös vahvasti saman 3D-tuotemallin
tietokannan käyttöä laivojen elinkaa
ren hallinnassa aina esisuunnittelusta
operointiin ja käytöstä poistoon.
CoDesigner-ratkaisu perustuu
älykkääseen tietokantapohjaiseen
palvelinjärjestelmään, joka tallen
taa tehokkaasti 3D-mallit, projektin
tiedot ja asiakirjat tietokantapalveli
mella ylläpidettäviin tietokantoihin.
CoDesigner-ohjelmiston keskeiset
ominaisuudet ovat Nupas-Cadmatictuotemallien tietokantojen ja asiakir
jatiedostojen replikointi sekä projek
titiedon omistajuuden hallinta. Lisäksi
järjestelmä suorittaa automaattisesti
tietojen varmuuskopioinnin, ylläpitää
tapahtumalokeja ja muita ominaisuuk
sia, joita tarvitaan suunnitteluprojektin

tietojen turvalliseen jakamiseen ym
päri maailmaa.
Tietojen synkronointi
tietyin aikavälein
Maailmanlaajuisesti hajautetuissa pro
jekteissa tieto päivitetään eri paikko
jen välillä tietyin väliajoin online-verk
kojen, kuten Internetin välityksellä, tai
lähettämällä tiedostot sähköpostin liit
teenä. Suunnittelijat voivat luottaa sii
hen, että automaattinen replikointijär
jestelmä hoitaa tietojen synkronoinnin
ja siten varmistutaan, että suunnitte
lutunteja ei kulu hukkaan virheellisten
tietojen takia.
Projektin tiedot replikoidaan
eri suunnittelupaikkojen
välillä
Samanaikainen suunnittelujohto ja
suunnittelutietojen replikointi tapah
tuu helposti Nupas-Cadmaticin avul
la. Kun jossakin projektissa mukana
olevassa suunnitteluyrityksessä rei
titetään putkistoja, tehdään jotain

muutoksia tai luodaan uusia kom
ponentteja tietokantaan, niin mal
li tallentuu paikalliselle palvelimelle
ja tulokset replikoituvat automaatti
sesti projektin master-tietokannan
kautta muiden suunnittelijoiden näh
täväksi. Tämä nopeuttaa suunnitte
luprosessia ja varmistaa sen, että
kaikilla projektin osapuolilla on päivi
tettyä ja asianmukaista tietoa käytet
tävissään koko ajan. Virheiden määrä
vähentyy merkittävästi ja suunnittelun
ohjaaminen helpottuu.
Luksusristeilijä
suunniteltiin hajautetusti
Nupas-Cadmatic-ohjelmiston hajaute
tut suunnitteluominaisuudet joutuivat
tulikokeeseen Royal Caribbean Inter
nationalin ”Genesis”-projektissa vuon
na 2008, kun ohjelmistoa käytettiin laa
jasti suunnitteluun sekä hajautuksen
ohjaamiseen monissa eri suunnittelu
yrityksissä.
STX Finland Oy:n Turun telakka
käytti jopa 32 suunnittelutoimittajaa
jättimäisen projektin toteuttamiseksi
oman suunnitteluhenkilöstönsä lisäksi.
11
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Nupas-Cadmaticilla suunniteltiin suu
rin osa laivan konetiloista, ilmastointi
huoneista ja laivan yleisistä tiloista yh
deksässä eri suunnitteluyrityksessä.
Suunnitteluprojektin replikointi kaikkien
mukana olleiden yritysten välillä toteu
tettiin CoDesigner-toiminnallisuudella.
Projektin toteutus onnistui hienosti
ja se asetti tason laajojen hajautettujen
suunnitteluprojektien hallinnalle. Nu
pas-Cadmatic on nopeasti niittämäs
sä mainetta siitä, että se on maailman
paras järjestelmä hajautettuun suun
nitteluun.
Damen-konserni
hyödyntää hajautetun
suunnittelun etuja
Damen Group on laivanrakentaja
konserni, joka hyödyntää laajasti ha
jautettua suunnittelua suuren yri
tysverkostonsa sisällä ja valittujen
alihankkijoiden kanssa maailmanlaa
juisesti. Kesäkuussa 2011 Damenillä
oli yli sata aktiivista Nupas-Cadmaticprojektia meneillään.
12

Damen päivitti ohjelmistonsa Nu
pas-Cadmatic V4:stä V5:een vuon
na 2006, jonka jälkeen CoDesignerin
käyttö ja suunnitteluprojektien määrä
on kasvanut huomattavasti. Tällä het
kellä Damen käyttää uusinta V6-ohjel
mistopäivitystä, jonka uusi käyttöliitty
mä entisestään helpottaa järjestelmän
omaksumista uusien käyttäjien ja yri
tysten joukossa.
Damen on luonut hyvän organisaa
tion ohjelmiston käyttäjistä. He huoleh
tivat ohjelmiston ylläpidosta. Järjestel
män pääkäyttäjät hallitsevat konsernin
keskeisiä käyttäjiä, jotka vastaavat jär
jestelmän käytöstä paikallisesti suun
nittelutyömailla.
Hajautettu suunnittelu
on Wärtsilä Ship Designin
normaali tapa toimia
Wärtsilä Ship Design (WSD) on jo pit
kään hajauttanut suunnittelunsa Nu
pas-Cadmatic-ohjelmistolla, eikä työ
tapaa pidetä mitenkään erikoisena;
se on itse asiassa yrityksen normaali

tapa toimia. Uusiin projekteihin perus
tetaan yleisesti master-palvelin, josta
luodaan replika-palvelimet Wärtsilän
eri toimistoihin maailmanlaajuisesti
ja tarvittaessa myös alihankkijoiden
toimistoihin.
Joustavuus on keskeistä
samanaikaisissa projekteissa
Nupas-Cadmaticin hajautettu suunnit
telujärjestelmä vähentää huomattavasti
matkustus-, majoittumis- ja päiväraha
kuluja WSD:llä, koska resursseja ei tar
vitse siirtää paikasta toiseen. Hajaute
tun suunnittelun mallissa suunnittelija
voi CoDesignerin avulla muodostaa
yhteyden järjestelmään muutamassa
minuutissa ja alkaa työstää projektia –
sijainnista riippumatta.
Mahdollisuus käyttää hyväksi re
surssien joustavuutta korostuu entises
tään, kun huomioidaan, että WSD:llä
on usein meneillään Nupas-Cadmaticjärjestelmässä useita rinnakkaisia pro
jekteja, jopa 15–20. Projektien siirtyes
sä vaiheesta toiseen resurssien tarve

Elomatic News

◄◄ Nupas-Cadmatic eBrowser on

tärkeä työkalu hajautetuissa projekteissa, koska se helpottaa kommunikaatiota. Laivanvarustajalla,
projektinjohdolla ja asennushenkilökunnalla on kaikilla käytössään
tuorein eBrowser-malli ja he voivat
kommunikoida keskenään kommentoimalla esimerkiksi pumppujen sijoittamista käyttämällä
markup-työkalua.

Hajautettu suunnittelu CoDesignerillä lyhyesti

■■ Mahdollistaa eri paikoissa toimi

vien käyttäjien yhteistyön samas
sa projektissa online 24/7

■■ Ainutlaatuinen, resurssiystäväl
linen ja älykäs hajautetun 3Dsuunnittelun periaate

■■ Tasapainottaa suunnittelukapa

siteetin käyttöä ja hallitsee kus
tannuksia

■■ Maksimoi tehokkaan resurssien
käytön ympäri maailman

■■ Hajauttaa suunnittelutyön tehok
kaimpiin paikkoihin

■■ Automaattisesti hallittu projektitie

tojen synkronointi projektin mas
ter- ja replika-tietokantojen välillä

■■ Mahdollistaa pääsyn tuoreimpiin
hyväksyttyihin projektitietoihin

■■ Suojaa tietojen luvattomalta muut
tamiselta

■■ Hyödyntää tavanomaisia Internetyhteyksiä keskitasoisilla kaistan
leveyksillä

Kirjoittajasta
muuttuu ja samalla syntyy tarve hen
kilöiden siirtämiseen saumattomasti
projektista toiseen.

kilö tekee tarvittavat mittaukset ja pa
latessaan toimistoon hän muodostaa
yhteyden verkostoon ja päivittää muu
tokset.

Projektireplikointi
laivassa tapahtuvaa
asennustyötä varten

Luotettava ja
helppokäyttöinen järjestelmä

Päivittäisen, eri WSD-toimistojen ja ali
hankkijoiden suunnitteluprojektien vä
lillä tapahtuvan hajauttamisen lisäksi
loppukäyttäjät pyytävät usein suun
nittelijoita työskentelemään laivas
sa rakennus- ja asennustyön aikana.
Tällaisissa tapauksissa replika-koh
de luodaan työmaalle pitkäksi aikaa.
Kohteessa suunnittelijat toimivat yh
teistyössä asiakkaan kanssa tehden
muutoksia tämän pyyntöjen mukaises
ti. Järjestelmä toimii hyvin, vaikka työ
tä tehdään usein monilla eri aikavyö
hykkeillä.
Toisinaan järjestelmää käytetään
myös offline-tilassa, esimerkiksi luota
essa as-build dokumentaatiota. Siinä
tapauksessa henkilö lähetetään tela
kalle ilman online-replikaatiota. Hen

Laivasuunnitteluprojektien hajautta
minen maailmanlaajuisesti on haaste,
kun käytetään 3D-suunnittelutyökaluja.
Jos työ tehdään lähettämällä manuaa
lisesti tiedostoja ja tietokantoja edes
takaisin työpisteiden välillä, voi tulla
virheitä ja toisaalta tähän joudutaan
käyttämään paljon aikaa.
CoDesigner-teknologian avulla pro
jektin hajauttaminen voidaan toteuttaa
helposti, virheettömästi, automatisoi
dusti ja nopeasti. CoDesignerin oh
jelmistokehityksessä tavoite oli luoda
vankka järjestelmä, joka kuitenkin oli
si mahdollisimman helppokäyttöinen.
Useat asiakkaiden toteuttamat vaativat
projektit CoDesigner-ratkaisulla ovat
osoittaneet, että tämä tavoite saavu
tettiin onnistuneesti.

Matti Juntunen
DI, JOKO-tutkinto
Matti Juntusella on pitkä kokemus
Cadmatic Oy:ssä 3D CAD:n pa
rissa erilaisissa tehtävissä vuo
desta 1989.
Juntunen on toiminut Cadma
ticin varatoimitusjohtajana vuo
desta 2001 ja johtaa Cadmaticin
markkinointiosastoa Cadmaticin
pääkonttorissa Turussa.
matti.juntunen@cadmatic.com
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Biokaasulaitoksien
tulevaisuus Suomessa
Uusiutuvan energian tulevaisuuden tuotantomuotoja on vaikeaa
ennustaa – vaihtoehtoja on monia ja useimpien tuotantomuotojen käyttö voidaan perustella. Lähitulevaisuuden ilmastotalkoista ei
kuitenkaan selvitä yhden energiatuotantomuodon suosimisella vaan
useiden energialähteiden hyödyntämisellä siten, että se on kansantaloudellisesti edullisinta.

E

U-velvoitteen mukainen uusiu
tuvan energian osuus tulisi olla

14

maassamme 38 % vuonna 2020. Tämä
on kova tavoite, kun huomioidaan met
säalan teollisuustuotannon supistumi
nen. Metsäteollisuutemme on suurin
uusiutuvan energian tuottaja ja käyttä
jä. Vuonna 2010 uusiutuvan energian
osuus maamme kokonaiskulutuksesta
oli 26,3 %.
Merkittävimmät keinot ympäristö
päästöjen pienentämistavoitteiden
saavuttamiseksi Suomessa ovat:
■■ energian säästö
■■ energiatehokkuuden nosto
■■ vähemmän saastuttavien energia
muotojen osuuden lisääminen (eri

■■

tyisesti uusiutuvat energialähteet,
joista bioenergia edustaa 80 %)
investoiminen energia- ja ympäris
töteknologian kehittämiseen ja tut
kimukseen
Biokaasun tuotanto
ja kulutus Suomessa

Jätepohjainen ja muu kuin ruokakas
vipohjainen biokaasutuotanto nauttii
EU:n säätämän RES-direktiivin suosi
tuimmuusasemasta. Jäte- ja puupoh
jaisilla biopolttoaineilla tuotettu energia
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►► Biovakan biokaasulaitos Vehmaal-

Kuva: Petteri Kitti

la.

huomioidaan direktiivin mukaan kak
sinkertaisena laskettaessa uusiutuvan
energian kokonaiskäytön osuutta.
Biokaasutuotanto on huomioitu
kansallisessa ilmasto-ohjelmassam
me, jossa biokaasutuotantoa ohjattai
siin yhdistetyllä lämmön- ja sähköntuo
tannolle myönnettävällä syöttötariffilla.
Ohjelman mukaisesti biokaasun käyt
töä lisätään 0,7 TWh:iin vuoteen 2020
mennessä.
Vertailun vuoksi voidaan todeta,
että vuonna 2009 biokaasua tuotet
tiin 144,5 milj. m3 eli 0,65 TWh. Tästä
energiasta käyttöön meni 67 % ja loput
poltettiin ylijäämänä. Suurin osa ylijää
mäpoltosta voidaan selittää kaatopaik
kalaitosten ylijäämäpoltolla. Haasteet
tai mahdollisuudet ovat käytön tehos
tamisessa ja uusien yhteismädätyslai
tosten käyttöönotossa. Sen jälkeen kun
yhteiskunnan helposti hyödynnettävät
jätevirrat on hyödynnetty, on mahdolli
suus alkaa viljellä energiakasveja var
ta vasten biokaasun- ja bionergian
tuotantoon.
Biokaasutuotannon edut
Biokaasun tärkeimpiä etuja ovat sen
monipuoliset käyttöominaisuudet. Kun
raakakaasusta poistetaan rikki, hiilidi
oksidi, happijäämät ja vesi, voidaan
biokaasua hyödyntää yhdistetyn säh
kön ja lämmön tuotannossa, teolli
suuden höyryn tuotannossa ja maa
kaasuverkkoon syötössä. Lisäksi sitä
voidaan käyttää liikennepolttoainee

na ja polttokennojen polttoaineena.
Huomionarvoisia ovat myös biokaa
suprosessissa talteen saatavat typpi
ja fosfori, jotka voidaan jalostaa lan
noitteeksi ja palauttaa takaisin pelloille.
Energiakasveista tuotettu biokaasu ei
siis köyhdytä maaperää kuten esimer
kiksi energiapuun poltto.
Hiilidioksidi on vielä pitkälti hyödyn
tämätön biokaasulaitoksen sivutuote.
Sitä voidaan jalostaa lukuisiksi erilai
siksi arkipäivän hyödykkeiksi kuten
kylmäkoneiden jäähdytysaineiksi, hit
saussuojakaasuksi, virvoitusjuomien
hiilihapoksi, elintarvikkeiden suojakaa
suksi, uimahallien- ja prosessivesien
pH-säätöön jne. Puhdistetun biokaa
sun eli biometaanin poltossa syntyvät
hiilidioksidipitoiset savukaasut voidaan
hyödyntää kasvihuoneiden hiilidioksi
dilannoituksessa. Biokaasun ja sen si
vutuotteiden kirjo on laaja. Tulevaisuu
den energiamarkkinoilla kilpailtaessa
nämä sivutuotteet voivat siivittää bio
kaasutuotannon menestykseen.
Liikenteen päästöt ovat Suomessa
toiseksi pahin kasvihuonepäästöjen ai
heuttaja. Päästöjä voidaan pienentää
jalostamalla lähes hiilidioksidineutraa
li biokaasu liikennekäyttöön sopivaksi.
Elinkaarivertailussa biokaasu pärjää
hyvin niin fossiilisille kuin myös muil
le biopohjaisille liikennepolttoaineille.
Esim. bioetanolin ja biodieselin tuo
tanto sitoo peltopinta-alaa 2–4 ker
taa niin paljon kuin biokaasun tuotan
to. Biokaasu soveltuu hyvin nykyisille
bensiini- ja dieselmoottoreille. Toisin
kuin bensiiniä ja etanolia, biokaasua

voidaan syöttää moottorin sylinteriin
sellaisenaan, ilman polttonesteen
kaasutusvaihetta. Ja mikä tärkeintä,
biokaasun oktaaniluku on yli 140 eli
vielä korkeampi kuin puhtaan metaa
nin, johtuen biokaasun sisältämän hii
lidioksidin oktaanilukua korottavasta
vaikutuksesta. Biokaasun käyttö ajo
neuvon polttoaineena on helpoiten to
teutettavissa julkisen liikenteen piiris
sä, jossa ei tarvita laajaa polttoaineen
jakeluverkkoa.
Huomisen biokaasulaitoksia
Biokaasulaitosten toteutustapaan vai
kuttavat mm. raaka-aineiden saata
vuus ja laatu, lähiympäristön infra
struktuuri ja biokaasun kulutuskohteet.
Ilmasto-ohjelman mukainen biokaa
sun käytön lisäystavoite (n. 270 GWh)
voidaan täyttää viidellä Nastolaan
suunnitellun kaltaisella yhteismädä
tyslaitoksella. Laitoksen 120 000 ton
nin raaka-ainekapasiteetin on arvioitu
tuottavan metaanikaasua 50 GWh:n
edestä. Toteutuessaan Nastolan bio
kaasulaitos olisi Suomessa ensimmäi
nen laitos, joka syöttää puhdistetun
biokaasun maakaasuverkkoon ja siel
tä kuluttajille.
Maailmalla yleisin biokaasuproses
si on ns. märkämädätysprosessi, jossa
syötteen kuiva-ainepitoisuus on alhai
nen ja syöte on pumpattavassa muo
dossa. Tämän tyyppisen prosessin
haasteena on jätevesien hallinta. Sopi
valla raaka-ainesyötteellä biometaani
15
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voidaan tuottaa erityisissä kuivamädä
tysreaktoreissa. Prosessi vaatii oman
laisensa mädätysreaktorit, mutta ei
aiheuta kuormaa jätevedenkäsittely
laitokselle.
Jätevirtojen mukana kuljetetaan tyy
pillisesti reilusti vettä, joka pitkien ajo
matkojen vuoksi tekee kaukana sijait
sevien biokaasulaitosten toiminnasta
kannattamatonta. Harvaan asutussa
maassa pienemmän kapasiteetin lai
tokset voivatkin olla ratkaisu kuljetus
ongelmiin. Esimerksi Kiinassa on 40
miljoonaa biokaasulaitosta, jotka vas
taavat väkilukuun suhteutettuna Suo
messa 150 000 laitosta. Kiinan suuri
laitosluku selittyy maaseudun yhden
perheen minireaktoreilla, joiden tuot
tama kaasu käytetään ruoan valmis
tuksessa.
Vampulassa sijaitseva Vambion bio
kaasulaitos on esimerkki paikallises
ti tuotetusta ja käytetystä energiasta.
Osa raaka-aineesta saadaan laitok
selle naapuritilojen sikaloista putkea
pitkin. Tuotetulla kaasulla tyydytetään
sikaloiden koko lämmitystarve raken
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▲▲ Biokaasutuotanto Suomessa laitostyypeittäin vuonna 2009. Lähde: Biokaasulaitosrekisteri n:o 13.

nettua kaukolämpöverkkoa pitkin. In
tegraatiota ympäristöön täydentää 1,5
kilometriä pitkä kaasuputki, jota pitkin
Nordkalk Oy Ab ostaa biokaasua kom
bipolttimeensa.
EU-lainsäädäntö ei salli käsittele
mättömän biojätteen läjittämistä kaato
paikoille. Tämän vuoksi kaatopaikoille
ja muille sijoituspaikoille onkin odotet

tavissa EU:n alueella mädätyslaitosten
investointiaalto.
[Suomen Biokaasuyhdistyksen jä
senlehti 1/2011]

Kirjoittajasta

▼▼ Kuorman purku Biovakan biokaasulaitoksella.

Matti Reivonen
DI

Kuva: Roni Lehti

Matti Reivonen valmistui Tam
pereen teknillisestä yliopistosta
vuonna 2006 pääaineena ener
gia- ja prosessitekniikka ja sivuai
neena paperitekniikka.
Reivonen on toiminut Elomati
cin Turun konttorissa laitos- ja pro
sessisuunnittelijana monissa eri
projekteissa. Asiakkaina on ollut
yrityksiä muun muassa elintarvike
teollisuudesta ja petrokemianteol
lisuudesta.
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Kohti tehokasta
energian käyttöä
Energiankäyttöä halutaan tehostaa
yrityksissä entisestään ja samalla tavoitellaan kustannussäästöjä.
Yksi energiankäytön tehostamistapa on tehdä energiakatselmus,
kuten on tehty Bernerin Heinäveden tehtaalla. ”Säästöt ovat olleet
merkittäviä”, kertoo tehtaanjohtaja
Jari Puustinen.

E

nergiankäytön tehostamisesta on
huomattavaa hyötyä niin kulutta
jille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin.
Tehokkaasti energiaa käyttävä organi
saatio toimii myös yhteiskunnan kan
nalta vastuullisesti.
Euroopan unionin asettaman ta
voitteen mukaan primäärienergian
kulutusta tulisi vähentää 20 prosent
tia vuoteen 2020 mennessä. Suomi
kulkee unionin viitoittamaa tietä, josta

esimerkkinä on pitkän aikavälin ilmas
to- ja energiastrategia. Strategiaan on
asetettu Suomen tavoitteet energia
tehokkuuden ja uusiutuvan energian
edistämisestä.
Mainittavaa on myös, että poltto
aineiden verotus on kiristynyt vuoden
alusta alkaen. Entistä napakampi vero
tuslinjaus pyrkii toimimaan ohjauskei
nona, jolla uusiutuvien energiamuoto
jen kilpailukykyä kohennetaan. Näin
ollen lämmitysmuodon muuttaminen
on nyt ajankohtainen monessa laitok
sessa.
Yritysten halutaan entistä konkreet
tisemmin tulevan mukaan energiate
hokkuusajatteluun. EU-komissio antoi
kesäkuussa ehdotuksen uudesta ener
giatehokkuusdirektiivistä, jonka kaut
ta pyritään saamaan pienet ja keski
suuret yritykset entistä hanakammin
mukaan energiatehokkuustalkoisiin.
Direktiiviehdotus kattaa energian tuo

tannon ja käytön sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla.
Ehdotuksessa on esillä kansalliset
energiansäästöohjelmat, joiden avulla
energian jakelijoilta tai myyjiltä vaadit
taisiin vuosittain 1,5 prosentin sääs
tötoimia asiakkaidensa energiankäy
töstä.
Direktiivi painottaa myös suuryritys
ten kasvavaa roolia energiatehokkuu
den saralla. Suuryrityksille ehdotetaan
pakollisia energiakatselmuksia kolmen
vuoden välein.
Energiakatselmus
vastaa haasteisiin
Energiakatselmuksen tekeminen on
hyvä lähtökohta, kun tavoitellaan ener
giatehokkuuden parantamista. Ener
giakatselmuksessa kartoitetaan tar
kasteltavan kohteen tämänhetkinen
17
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◄◄ Energia-ajattelu on osa arkipäivää
Bernerin tehtaalla Heinävedellä.

◄◄ Tehtaan energiakatselmus tuotti

ehdotuksia kannattavista säästötoimista. Muun muassa sähkönkulutusta on onnistuttu pienentämään merkittävästi.

◄◄ Kaikkien tehtaan laitteistojen energiankulutus analysoitiin projektissa. Säästöjen lisäksi myös luonnon kuormittamisen vähentyminen
on merkittävää.
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energian ja veden kulutus sekä mer
kittävimmät kulutuskohteet.
Lisäksi katselmuksessa etsitään
kannattavat energiatehokkuustoimen
piteet ja lasketaan säästöpotentiaalit.
Toimenpiteiden avulla saavutetaankin
säästöjä, jotka maksavat sekä katsel
muksen että investoinnin kustannuk
set nopeasti takaisin. Panostamalla
energiatehokkuuteen turvataan yrityk
selle energiatehokas toiminta pitkäk
si aikaa.
Berner näyttää esimerkkiä
Suomen johtaviin kosmeettisten ja
henkilökohtaisten hygieniatuotteiden
valmistajiin lukeutuva Berner Oy tart
tui haasteeseen ja tilasi energiakat
selmuksen Elomaticista Heinäveden
tehtaalleen.
Tehtaanjohtaja Jari Puustinen ker
too, että tehtaalla herättiin energiaajatteluun kunnolla vuonna 2009, jol
loin tehdas siirtyi öljylämmityksestä
kaukolämpöön. Tuolloin syntyi myös
ajatus tehdä energiakatselmus, jossa
käydään kohta kohdalta ja perusteelli
sesti läpi tuotannon energian sekä ve
den käyttö.
Niiden käytön tehostamismahdolli
suuksiin paneutuva energiakatselmus
antoikin Heinäveden tehtaalle valmii
ta ehdotuksia kannattavista säästötoi
menpiteistä.
– Uusimme esimerkiksi paineilma
kompressorin, ja saimme sitä kautta
aikaan reiluja säästöjä sähkönkulutuk
seen. Saimme jopa 20 prosenttia säh
könkulutusta kuriin ja se on jo iso sääs
tö, Puustinen kertoo.
Puustisen mukaan Heinäveden teh
taan vuoden kestänyt energiakatsel
muksen kokoaminen oli iso työ, mutta
kannattava.
– Ensimmäinen asia oli saada yri
tyksen ja tehtaan väki sitoutumaan
projektiin. Tämän jälkeen kävimme
kaikki energiankulutuskohteet läpi. Se
oli todella hyvä asia, sillä saimme tie
toomme, mitä meidän energiankulu
tuksemme todellisuudessa on ja mitkä
asiat siihen vaikuttavat.
– Lisäksi koimme tärkeäksi viedä
vastuullisuutta askeleen eteenpäin.

Mitä vähemmän kuormitamme luon
toa, sitä parempi se on kaikille, Puus
tinen toteaa.

Kirjoittajista

Energiatehokkuutta
ajatellaan jatkossakin
Energiakatselmus saatiin Heinävedel
lä päätökseen syksyllä 2011 ja sen tu
loksia voidaan hyödyntää pitkään. Tär
keää on Puustisen mukaan myös se,
että katselmus loi hyvän pohjan ener
giatehokkuuden ylläpitämiselle myös
jatkossa.
– Olemme päättäneet, että toteu
tamme myös lastauslaiturin uusimisen.
Tärkeää on, ettei talvipakkasilla ovesta
karkaa lämpö pihalle, Puustinen kertoo
jatkosuunnitelmista.
– Energia-ajattelu on lisääntynyt
valtavasti meidän arjessamme. Minul
le esimiehenä on myös tärkeää, että
asiaa viedään jatkossakin eteenpäin.
Energiakatselmus on osa monen
suomalaisyrityksen arkea, mutta työtä
riittää vielä paljon. Katselmukset voi
vat tuntua aluksi haastavilta asian uu
tuuden vuoksi, mutta Puustisen koke
musten mukaan kyseessä on kuitenkin
erittäin kannattava investointi.
– Paljon varmasti pohditaan eri
yrityksissä, että maksaako katselmus
itsensä takaisin. Meillä se on mak
sanut. Onhan siinä vielä paljon haas
teita. Jo alkumetreillä olisikin syytä
painottaa, millaisia säästöjä katsel
muksella voi saada aikaan, Puusti
nen pohtii.
Energiakatselmuksien tekeminen
ei ole pelkästään yritysten talouden
harteilla. Sen tekemiseen on jokaisel
la organisaatiolla mahdollisuus saada
oman alueensa ELY-keskuksen kaut
ta tukea. Tukea voidaankin myöntää
jopa 40 prosenttia kokonaiskustan
nuksista.
Puustinen kertookin olevansa tilan
teeseen nyt erittäin tyytyväinen. Enää
ei energia karkaa harakoille.
– Perusasiat on meillä kunnossa ja
tämä asia menee myös omien arvojen
ja ajatustenkin kanssa aika lailla yh
teen, Puustinen iloitsee.

Kirsi Sivonen
FM (ympäristötiede- ja teknologia)
Kirsi Sivonen on työskennellyt eri
koissuunnittelijana ja projektipääl
likkönä Elomaticissa energiakon
sultoinnissa useamman vuoden,
pääasiassa uusiutuvan energian
kuntakatselmuksien ja energia
katselmuksien parissa. Sivosen
osaamisalueita ovat energiakat
selmukset ja kuntakatselmuk
set, energiatehokkuus, uusiutuva
energia ja bioenergia.
kirsi.sivonen@elomatic.com

Jukka Summanen
Energiatekniikan DI
Jukka Summanen on työsken
nellyt pitkään energiatekniikan ja
-konsultoinnin asiantuntijatehtävis
sä. Hänen erityisosaaminen kat
taa energiantuotantoon, energian
käyttöön ja tehokkuuteen liittyvät
hankeselvitykset sekä toteutus
hankkeiden konsultoinnin. Sum
manen aloitti Elomaticissa 1999
energiasuunnittelijana. Nykyisin
hän toimii Elomaticin energiatekni
sen konsultoinnin vetäjänä.
jukka.summanen@elomatic.com
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Controllerit
asiakaslisäarvon
vartijoina
Elomatic tunnetaan suunnittelu- ja
konsultointialalla menetelmäkehityksen edelläkävijäyrityksenä. Maine perustuu vahvaan tekniseen
osaamiseen ja sen hyödyntämiseen niin isoissa kuin pienissäkin asiakasprojekteissa. Teknisen
osaamisen lisäksi edelläkävijyyteen
tarvitaan muitakin voimavaroja.

E

lomaticissa taloudellista näkökul
maa asiakassuhteen hoitamises
sa korostetaan: ylivertainenkaan tek
ninen ratkaisu ei ole onnistunut, mikäli
asiakas ei hyödy siitä rahallisesti. Ta
loushallinnon osaajat operoivat tukitoi
minnoissa valvoen, että taloudelliset
20

tehokkuustavoitteet toteutuvat myös
asiakasprojekteissa.
Perinteisesti taloushallinto on nähty
yrityksissä viranomaisraporttien laatija
na ja sisäisenä kontrollifunktiona. Elo
maticissa talousosaston missio on toi
senlainen. Controllerien ensisijaisena
tehtävänä Elomaticissa on vahtia talou
dellisen lisäarvon luomista asiakkaalle.
Taloushallinnon ytimessä on te
hokkuuden edistäminen tuottamal
la ajantasaisia ja olennaisia raportte
ja johdolle ja projektipäälliköille sekä
haastamalla heidän ajatteluaan. Pro
jektien tehokas läpivienti on hyvä esi
merkki toiminnasta, jonka säästöistä
hyötyvät sekä konsultti että asiakas.

EloPro projektin
läpivalaisijana
Elomaticissa isojen ja erityisten pro
jektien johtamisessa käytetään EloProsovellusta. Kyseisen mallin mukaisesti
projektipäällikkö kerää tietoja ja laatii
arvioita projektin etenemiseen vaikut
tavista tekijöistä. Syöttämällä viikoittain
kymmenen tietoa järjestelmään, syntyy
kattava visuaalinen kuvaus siitä, miten
projekti etenee. Numeerisia yhteenve
totietoja ja graafeja voidaan hyödyn
tää projektipalavereissa ja asiakas
raportoinnissa. Elomaticin tekemissä
asiakastutkimuksissa on havaittu, että
säännöllinen yhteydenpito asiakkaa
seen on yksi projektin menestyksen
kulmakivistä. Tähän myös EloPro oh

Elomatic News

►► Kauppatieteiden lisensiaatti Tero-Seppo Tuomela korostaa budjetoinnin merkitystä liiketoimintaosaamisen kehittämisessä.

jaa ja samalla auttaa kommunikoimaan
projektin onnistumiseen olennaisesti
vaikuttavista tekijöistä. EloPron avulla
myös projektin valvoja ja liiketoiminta
vastaavat voivat tarkkailla, että projek
ti edistyy asiakkaan kanssa sovitulla
tavalla.
Asiakkaan tarve ohjaamassa
controllerin työtä
Tuomela itse on tehnyt lisensiaatin
tutkimuksen asiakaslähtöisen toimin
tatavan tukemisesta taloushallinnon
keinoin. Hänen tutkimuksessaan ke
hitettiin strateginen suoritusmittaristo
suomalaiselle ABB-yhtiölle tukemaan
asiakassuuntautuneisuutta. Elomati
cissa hän on jatkanut tätä työtä. Tuo
mela itse luonnehtii, että menetelmiä
tärkeämpää on se, miten niitä sovel
letaan. Nykyisessä työssään hän on
havainnut, että esimerkiksi budjetointi
voi toimia liiketoimintaosaamisen ke
hittäjänä asiakasta korostavalla taval
la. Elomaticissa on käytössä rullaava
budjetointijärjestelmä, jonka mukaises
ti vuosikolmanneksittain laaditaan rul
laava ennuste 12 kuukautta eteenpäin.

Tässä prosessissa polttopisteessä
ovat asiakkaiden kuulumiset ja uudet
asiakastarpeet. Samalla projektivasta
aville on tullut selväksi liiketoiminnan
kannattavuuden perusteet.
Controller-organisaatio liikkuu myös
konkreettisesti asiakasrajapinnas
sa. Taloushallinto ei voi keskittyä vain
oman organisaationsa kannattavuuden
parantamiseen. Organisaation tehtä
vänä on yhdessä asiakkaiden kans
sa löytää ratkaisuja, jotka parantavat
koko arvoketjun kustannustehokkuut
ta. Esimerkkinä voidaan mainita yh
teistyö, jossa avainasiakkaan kanssa
on haettu ratkaisuja suunnitteluohjel
mistojen tehokkaammaksi hyödyntämi
seksi koko jalostusketjussa. Elomaticin
kehittämä Cadmatic 3D -suunnittelu
ohjelmisto on tehnyt kansainvälisen lä
pimurron ja sitä käyttävät useat asia
kas- ja kilpailijayritykset jo 50 maassa
ympäri maailman. Kuitenkin myös mui
ta ratkaisuja mietitään.
Tyypillinen haaste controller-toimin
nolle on, että kaikki aika menee ra
porttien laatimiseen, eikä analysointiin
ja johdon päätöksenteon tukemiseen
jää riittävästi aikaa. Syksyllä Eloma
tic palkkasi kolme uutta controlleria

vahvistamaan liiketoiminnan kehittä
mistä. Kahdella uudella taloushallin
non ammattilaisella on pitkäaikaista
kokemusta Elomaticin avainasiakas
yritysten taloushallinnosta ja liiketoi
minnasta, mikä osaltaan lisää asiakas
näkökulmaa toiminnan kehittämisessä.
Kaikki tulokkaat parantavat taloushal
linnon edellytyksiä osallistua asiakas
lisäarvon vaalimiseen.
Elomaticissa controllerit ovat toi
sinaan kiinteästi mukana itse asia
kasprojekteissakin. Projektinhoidon
tukitehtävät ovat luonnollinen osa
controllerin tehtäväkenttää. Välillä asi
akkaat puolestaan tarvitsevat apua
esimerkiksi taloudellisten arvojen
määrittämisessä. Kustannushyötyjen
arvioinnissa talousosaaminen on arvo
kasta. Asiakkaat saattavat myös pyy
tää konsultointia, kun toimintaa ollaan
kehittämässä kokonaan tai osittain
yritysjärjestelyjen kautta. Tällöin asi
akkaan tarve kohdistuu varsin perin
teiseen taloushallinnon osaamisaluee
seen – yritysten arvonmääritykseen
– jolloin on luonnollista, että controlle
rit tulevat mukaan projektiin.
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Kuvat: Olli Tuomola

Päivänpolttava aihe on elinkaarikus
tannusten hallinta. Elomaticissa on
käynnissä useita tuotekehitysprojekte
ja, joissa luodaan menetelmiä ja inno
vatiivisia suunnitteluprosesseja tuotan
tolaitosten ja laivojen koko elinkaaren
aikaiseen kehittämiseen. Tiukkaan kil
paillulla suunnittelu- ja konsultointialal
la Elomatic pystyy erottumaan kilpaili
joistaan tarjoamalla asiakkaalleen koko
elinkaaren ajalle kustannustehokkaim
pia ratkaisuja. Osaava asiakas ymmär
tää, että suunnittelun kilpailuttaminen
ei voi perustua suunnittelu- ja konsult
tityön tunti- tai urakkahintaan, vaan nii
hin mahdollisuuksiin, joita hyvä valmis
telutyö antaa kokonaisnäkökulmasta.
Usein konsultoinnin ja esisuunnittelun
arvo koko hankkeesta on joitakin pro
sentteja, mutta innovatiivisilla suunnit
teluratkaisuilla voidaan säästää jopa
kymmeniä prosentteja laitoksen elin
kaarikustannuksista. Suunnittelutyön
tiukalla hintakilpailutuksella harvoin
päästään edullisimpaan kokonaisrat
kaisuun.
Elomatic tarjoaa asiakkailleen ko
konaisvaltaisia ratkaisuja, joissa talou
delliset näkökulmat ovat keskeisessä
roolissa. Tekniseen konsultointiin yh
distetään tarvittaessa myös control
ler-osaaminen. Elomatic on täyden
palvelun talo, jossa koko henkilöstön
saumaton yhteistyö tuottaa asiakkaille
ainutlaatuista lisäarvoa.

PLANNED
ACTUAL
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KTL Tero-Seppo Tuomela on lisen
siaatintutkimuksessaan kehittänyt
taloushallinnon kykyä tukea asia
kaslähtöistä toimintaa. Elomaticis
sa Tuomela toimi aluksi business
controllerina ja vuodesta 2006
lähtien talousjohtajana. Johdon
päätöksentekoa tukevat analyysit
ja asiakaslähtöisen toiminnan vah
vistaminen ovat myös Elomaticin
laatutoiminnoista vastaavan Tuo
melan erikoisosaamisalueita.
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Toinen lasku maksettu, kolmas lähtenyt.

Tero-Seppo Tuomela
KTL

tero-seppo.tuomela@elomatic.com

Elomatic News

Tulevaisuuden
tuotteet suunnitellaan
moniosaajatiimeissä
Miten projekteissa esiintyviä pullonkauloja voidaan ratkaista nopeasti? Miten ratkotaan tuotteen
valmistettavuuteen tai käytettävyyteen liittäviä ongelmia? Entä miten
tuote tuodaan nopeammin markkinoille tai vastataan kilpailijan IPRoikeuksiin?

T

ämänkaltaisia kysymyksiä poh
ditaan varmasti lähes jokaisessa
tuotantoyrityksessä. Yritykset tarvitse
vat näiden kysymysten ratkaisemiseen
täydentävää osaamista. Uuden osaa
jan kouluttaminen voi vaatia vuosia. Ul
kopuolisen osaamisen integroiminen
osaksi omaa henkilöstöä tai hankkeen
toteuttaminen suunnittelutoimiston
osaajatiimin avulla ovat hyviä vaihto

ehtoja silloin, kun yrityksen omat re
surssit eivät riitä.
Ulkopuolista tuotekehitysosaamista
käytetään moniin tarpeisiin. Yritysten
tuotekehitysprosessit ovat vakiintunei
ta ja ne on suunniteltu tietyn tyyppisten
tuotteiden kehittämiseen. Hankkimal
la lisäosaamista tarpeiden muuttues
sa yrityksen ulkopuolelta voidaan pa
rantaa suorituskykyä sekä etsiä uusia
linjoja ja näkemyksiä. Tavoiteltaessa
liiketoiminnan kasvua tai uusia mark
kinoita, voi ulkopuolisten asiantuntijoi
den käyttäminen olla menestymisen
edellytys.
Insinööritoimistojen suunnittelupal
velut tarjoavat ratkaisuja yksittäisiin
ongelmiin tai kehitystarpeisiin. Täy
dentävän osaamisen hankkiminen
erillisenä palveluna saattaa olla haas
tavaa, jos hankkeen rakenne on kovin

vyyhtimäinen ja osaamista tarvitaan
vaihtelevasti koko hankkeen ajan. Li
säksi teknologiaorientoitunut lähes
tymismalli näkee tuotekehityksen hy
vin usein teknisenä prosessina, joka
tuottaa sovitun lopputuloksen lähes
automaattisesti.
Tuotteiden kompleksisuuden, val
mistustekniikoiden kirjon sekä kan
sainvälisen kilpailun kasvaessa myös
tuotekehitystiimeihin kohdistuvat vaati
mukset ovat kasvaneet ja niiden luon
ne on muuttunut. Pelkät suunnittelu
kustannukset ja aikatauluvaatimukset
eivät ole keskeisiä tekijöitä, vaan pu
hutaan myös suunnitelmien laadusta,
innovatiivisuudesta sekä tavoitteiden
täyttymisestä.
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Tuotesuunnittelun
muuttuminen
Monialainen tuotesuunnittelu on ol
lut useiden merkittävien kansainvä
listen tuotekehitystoimistojen vastaus
haastavien projektien läpivientiin yli 20
vuoden ajan. Monet näistä toimistoista
ovat jo siirtyneet fyysisten tuotteiden
kehittämisestä kohti kokonaisvaltaista
palvelujen kehittämistä. Tällöin puhu
taan kokonaisten palvelukokonaisuuk
sien kehittämisestä, joissa fyysisellä
tuotteella on sivurooli ja varsinainen
palvelu koostuu vaikkapa netistä la
dattavista peleistä tai erilaisiin liiken
nemuotoihin liittyvistä palvelukokonai
suuksista.

Monialainen ajattelutapa on alka
nut vallata myös perinteisiä insinöö
ritoimistoja sitä mukaa kun kysyntä
laajempien ja paremmin hallittujen ko
konaisuuksien suunnittelulle on kas
vanut. Pelkän perinteisen insinööri
osaamisen avulla ei enää yksinään
pystytä täyttämään suunniteltavien
tuotteiden vaatimuksia. Varmasti tär
kein eri alojen osaajista koostuvan
ryhmän hyödyllisyyttä puoltava seikka
on suunnittelun tehostuminen. Mitta
vissa tuotekehityshankkeissa tällaiset
asiantuntijaryhmät kykenevät rakenta
maan hyvin monimutkaisia ja vaativia
tuotteita.
Perinteisillä ratkaisutavoilla ei enää
kyetä tuottamaan riittävän kilpailuky
kyisiä ideoita ja menestystä markki
noilla. Moniosaajista koostuvan suun
nittelutiimin voima on kyvyssä nähdä
asiat useammasta eri suunnasta ja
tunnistaa tärkeät tekijät. Ideat ja ide
oista synnytetyt ratkaisut tekevät tii
mistä innovatiivisen. Innovatiivisuus ei
ole itsestäänselvyys, joka voidaan saa
vuttaa pelkästään toteamalla sen ole
massaolo. Se on palkinto, jonka jou
tuu ansaitsemaan tuotekehitystyössä
joka päivä.
Suunnittelijasukupolvien
välistä yhteistyötä

Monialaisen suunnittelun tarvet
ta on kasvattanut myös valmistavan
teollisuuden ydinosaamiseen kristal
lisoituminen sekä jossain määrin ka
ventuminen. Käsitys ydinbisneksestä
on monille yrityksille erinäköinen kuin
20 vuotta sitten. Yhdysvalloissa mo
nialaisten toimistojen esiinmarssi tuli
ohjelmistotalojen vaatimuksista. Tar
vittiin hiiriä, kannettavien tietokonei
den saranoita, näyttöjä ynnä muita
esineitä, joiden piti miellyttää kulutta
jia, mutta toisaalta joiden suunnittelu
ei enää millään tavoin edustanut oh
jelmistoyritysten ydinosaamista. Tänä
päivänä globaali kilpailu asettaa sa
moja vaatimuksia yrityksille eripuolil
la maailmaa.
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Poikkitieteellisissä moniosaajatiimeis
sä arvostetaan kaikenlaista osaamis
ta. Henkilöiden koulutustausta saattaa
olla hyvinkin monimuotoinen. Mo
niosaajatiimi muodostuukin sopivasta
yhdistelmästä vahvaa käytännön osaa
mista, insinööritaitoa, käytettävyys
osaamista, matemaattisten analyysi
en hallintaa, visuaalista ja esteettistä
näkemystä ja niin edelleen. Hankkei
den erilaisista vaatimuksista johtuen
lista voisi jatkua loputtomiin.
Osa vanhoista työtavoista on kor
vaamattomia ja vaikka kynä on edel
leen tärkeä työkalu, ei voida enää
ajatella tuotteiden suunnittelua ilman
3D-ohjelmistoja ja tietokoneella tehtä
vää laskentaa tai analyysejä.
Kokeneen suunnittelijan ja nuo
remman suunnittelijan muodostamis
sa työpareissa yhdistyvät kokemus

tekniikasta, tuotteista, asiakkaista ja
valmistustekniikoista sekä nuorten
vahva ohjelmisto-osaaminen, into ja
ennakkoluuloton suhtautuminen erilai
siin ratkaisuihin. Tiimin tärkeä voima
vara on suunnitteluosaamisen lisäksi
innovatiivisuus, kyky luoda uusia rat
kaisuja ja nähdä vanhat asiat uudel
la tavalla.
Innovatiivisen ajattelun ja tuote
suunnittelukokemuksen yhdistelmä on
osoittautunut äärimmäisen tehokkaak
si ratkottaessa tuotesuunnitteluhank
keiden vaativia pullonkauloja. Usein
nuorten esittämistä lukuisista ideoista
pystyy kokemuksen kautta erottamaan
juuri sen idean, jonka toteuttaminen ei
ole mahdotonta, tai josta saattaa ke
hittämällä kasvaa ratkaiseva menes
tystekijä.
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Moniosaatiimin ja hyvien
ideoiden avulla tehokkuutta
prosesseihin
Isoissa hankkeissa ryhmä toimii tuot
tajan roolissa. Perinteisesti suunnitte
luhankkeita johdetaan: niille asetetaan
aikatauluja, tehdään vaatimusmääritte
lyjä ja muita tavoitteita. Tuotesuunnit
teluhankkeiden laatukriittisyys asettaa
vaatimuksia niiden johtamiselle. Aika
taulusta ei voida päätellä loppuasiak
kaan tyytyväisyyttä tuotteeseen, tai
sitä, tuntuuko kahva hyvältä kädessä
tai aiheuttaako käyttöliittymä verenpai
neennousua.
Kysymys onkin laatutekijöistä, joi
den arviointiin ja synnyttämiseen hank
keen sisällä on erilaiset lainalaisuudet
kuin joihin on kvantitatiivisessa projek
tijohtamisessa totuttu. Laadun ja sisäl
lön merkityksen korostuminen muuttaa
projektien vetäjien rooleja perintei
sestä toimitusprojektista lähemmäksi
elokuvien tuottamista ja ohjaamista.
Tuotekehitysprojektin johtaja joutuu ot
tamaan kantaa myös laatuun ja sisäl
töön, ei pelkästään aikatauluihin tai
resursointiin. Se on äärimmäisen vai
keaa ilman riittävää kokemusta ja kom
petenssia.
Suunnittelutyössä hyödynnettävät
toimintamallit pyritään rakentamaan in
novatiivisiksi erilaisten prosessimää
rittelyjen avulla. Prosesseissa voidaan
hyödyntää esimerkiksi stage-gate-ajat
telua, jossa innovaatiot muodostetaan
järjestelmällisesti tuotesuunnittelun
ohella vaihe vaiheelta.
Kärjistäen ilmaistuna pelkät proses
sit ovat kuitenkin osoittautuneet ruu
miiksi ilman sielua. Tarvitaan tahtoa,
innostusta ja tavoitteita, jotka on tar
koitus saavuttaa. Onnistuneessa toi
minnassa tehokkuuden ja innovatiivi
suuden välillä vallitsee synergia. Hyvät
ideat tuovat tehokkuutta ja helpottavat
projektin läpimenoa ja samalla paran
tavat lopputulosta.
Tuotekehityshankeen tavoitteiden
pitää olla saavutettavissa ja niiden pi
tää olla myös yrityksen liiketoiminnan
kannalta tärkeitä, mieluiten mullista
via. Mullistava sisältää yleensä riske
jä, mutta rohkeudella voidaan saavut
taa toivottua menestystä. Tavoitteisiin

liittyy monissa tuotteissa tunnettuja
”solmuja” eli tavoitteita, joita ei voi
saavuttaa. Näiden kaivamiseen vaa
timusmäärittelyistä ei voi nähdä liikaa
vaivaa, sillä ne ovat ikävä kyllä juuri
ne tavoitteet, joihin useimmin kom
pastutaan.

Tuotesuunnitteluhankkeissa tekijät
ovat yleensä hyvin motivoituneita, kos
ka tavoitteet ja hankkeissa syntyvä si
sältö ovat kiinnostavia. Pelkkä kiinnos
tus ei kuitenkaan riitä, kun tavoitteet
ovat haastavia. Hankkeet toteutetaan
yhdessä ja niiden tekijöiltä vaadi
taan samaa rohkeutta kuin urheilijoil
ta. Myös tilaajalta vaaditaan rohkeutta
vaatia tavoitteita, ja toisaalta valmiut
ta hyväksyä se, jos niitä ei saavute
ta. Suunnittelijoiden laittaessa itsensä
peliin, sitä vaaditaan myös tilaajilta ja
hankkeen johtajilta.
Isoissa hankkeissa moniosaamista
pystytään hallitsemaan projektin koos
ta syntyvän synergian avulla. Paljos
ta tekemisestä riittää kaikille ja pieni
odottelu ei vaikuta projektiin. Pienis
sä kehityshankkeissa rinnakkaisuuden
toteuttaminen on vaikeampaa yksit
täisten tehtävien lyhytkestoisuuden ja
suunnittelutiedon jonomaisen muodos
tumisen vuoksi.
Moniosaajan tehokkuus näkyy
pienissä hankkeissa. Samat ihmi
set voivat työskennellä eri tehtävis
sä prosessin eri kohdissa. Työ ja sen
valmiiksi saaminen ovat tärkeitä, eikä
niinkään se, kuka työn tekee. Mones

ti tiimeissä onkin hyödyntämättömiä
voimavaroja, joita voidaan kehittää
kouluttamalla.
Toisaalta on myös tehtäviä, jotka
muodostavat kehitysprosesseihin pul
lonkauloja. Esimerkiksi esimiehistä voi
daan helposti kouluttaa motivoitunutta
joustovaraa projektien tiukimpien koh
tien rutiinitehtäviin.
Tuotekehitysprojektien vetäjänä
Rami Rauteella on kokemusta tiimi
työskentelyn ja erityisesti monialais
ten ryhmien erinomaisuudesta. Hän
on ollut 10 vuoden ajan mukana mo
niosaajatiimeissä, joissa eri alojen
ammattilaiset ovat yhdessä toteutta
neet erilaisia tuotesuunnitteluhank
keita.
– Vaativaan hankkeeseen erillisenä
liitetty osaaminen muistuttaa laasta
ria; se suojaa, muttei paranna vaivaa.
Tottakai on olemassa kompromisseja,
ja voidaan käyttää erilaisia lähesty
mistapoja. Mutta osaamisen liittyvistä
kompromisseista ei ole apua, silloin
kun projektin vaatimukset ovat kovia.
Eri alojen ammattilaisten työn täytyy
mennä saumattomasti yhteen, Rau
te kuvailee.
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Kirjoittajista

Rami Raute
Konetekniikan insinööri
Rami Raute on työskennellyt
useissa suomalaisissa konsultti- ja
muotoilualan yrityksissä. Rautella
on 20 vuoden kokemus erilaisten
tuotteiden ja konseptien kehittä
misestä sekä tuotekehityshankkei
den johtamisesta.
Elomaticille Raute siirtyi vuoden
2011 alussa. Hän toimii Helsin
gin toimiston tuotekehitysosaston
päällikkönä ja ryhmänjohtajana.
rami.raute@elomatic.com

▲▲ Ajatuksen tie tuotteeseen on tunnettu jo melko pitkään. Ajatus työstetään

luonnoksiksi, luonnokset kehitetään suunnitelmiksi ja suunnitelmat tuotteiksi.

Tulevaisuus – tänään!
Jokainen suunnittelija muokkaa tu
levaisuutta. Hankkeet saattavat si
sältää asioita, jotka toteutuvat vasta
vuosien päästä siitä, kun olemme ne
ensimmäisen kerran paperille piirtä
neet. Monet hyvät ajatukset ovat jää
neet kokonaan toteuttamatta. Toisaal
ta monet rohkeasti esitetyt ajatukset
ovat löytäneet tiensä osaksi menes
tystuotteita.
Innovaatiot ja niiden kautta synty
neet menestystuotteet ovat tärkeitä
yrityksen liiketoiminnalle. Usein unoh
detaan, kuinka suuri vaikutus uusil
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la tuotteilla on käyttäjien arkipäivään.
Uuden käyttäytymistavan tai ilmiön
avulla muokkaamaamme tulevaisuu
den suuntaa. Tulevaisuuden tuotteet
ja liiketoiminta ovat hankkeiden käyn
nistäjien ja suunnittelijoiden käsissä.
Muodostamalla toimivia moniosaaja
tiimejä, joissa yhdistyy kaikki hankkei
den tarvitsema tuotekehitys- ja liiketoi
mintaosaaminen pystytään varmasti
luomaan kilpailukykyisiä tuotteita kai
kenlaisilla toimialoilla.

Anna-Liisa Syrilä
Konetekniikan DI
Anna-Liisa Syrilällä on poikkitie
teellinen tutkinto koneensuunnit
telusta, tuotekehitystekniikasta
ja teollisesta muotoilusta ja hän
on luovan insinöörisuunnittelun
osaaja.
Syrilä aloitti Elomaticissa vuon
na 2008. Hän toimii tällä hetkellä
Helsingin toimiston tuotekehitys
osastolla ja on erikoistunut kon
septisuunnitteluun.
anna-liisa.syrila@elomatic.com
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Verkostot turvaan maan alta

Laihian Nuuka Lämpö Oy halusi turvata toimintaansa ja otti käyttöön
Elomatic VerkostoInfon. VerkostoInfosta syntyi hetkessä menestys, jota
on kolmen vuoden aikana kehitetty
vastaamaan yhä paremmin yhtiön
tarvetta. Tiivis yhteistyö Elomaticin
kanssa on tuottanut myös uutta lisäarvoa ja sisältöä palveluun.

L

aihian Nuuka Lämpö Oy:n toimi
tusjohtaja Ari-Matti Mattila kertoo,
että yritys halusi turvata omaisuutensa,
joka sijaitsee maan alla ja samalla te
hostaa työskentelytapoja. Koko yhtiön
tulevaisuus ja hyvinvointi on maan alla
sijaitsevan omaisuuden varassa. Kyse
on kaukolämpöverkostoista, joita on
kilometreittäin Pohjanmaalla. Elomatic
vastasi haasteeseen ja yhtiöt aloittivat
yhdessä koko maanalaisen verkoston
dokumentoinnin.
VerkostoInfon jatkokehittämistar
peet tulivat esille yhteistyön käynnis
tyttyä. Palvelu räätälöitiinkin vastaa
maan Laihian Nuuka Lämpö Oy:n
tarpeisiin. Kehitysyhteistyö jatkuu vie
lä ja palvelua muokataan asiakkaan
muuttuviin ja kasvaviin tarpeisiin. Kau
kolämpöverkon hallinta on kehittynyt
vaivattomaan suuntaan.
Elomaticin Verkostoinfo on internet
pohjainen palvelu, jonka avulla kauko
lämpöverkoston tiedonhallinta tehos
tuu ja helpottuu. Palvelu kokoaa kaikki
kaukolämpöverkoston tiedot yhteen
paikkaan, usean käyttäjän hyödynnet

täväksi internetselaimen kautta. Tie
don kokoamisesta ja ylläpidosta vas
taa Elomatic, joten asiakkaan aikaa
ja resursseja säästyy huomattavasti.
Laihialla VerkostoInfon käyttäminen
on jokapäiväistä. Palvelu tarjoaa työn
tekijöille helposti esimerkiksi verkos
ton sijaintitiedot ja verkosto-osiin liitty
vät dokumentit. Kustannustehokkuus
lisääntyy ja toiminnan laatu paranee
merkittävästi.
Työsuunnittelu
helpommaksi
Koko henkilökunta Laihian Nuuka Läm
pö Oy:ssä on VerkostoInfon käyttäjiä.
Näin ollen kuka tahansa työntekijöistä
pääsee tarkastelemaan ja tarvittaes
sa muokkaamaan tietoja. Työ ja stres
si helpottuvat ja työnsuunnittelu muut
tuu vaivattomaksi. Työntekijät pääsevät
käsiksi tietoihin ja löytävät ajantasaiset
verkostokartat nopeasti.
– Seuraava suuri askel eteenpäin
otetaan siinä vaiheessa, kun järjes
telmään lisätään vielä ilmakuvat. Ver
kostoInfosta on ollut erityistä hyötyä,
etenkin huolto- ja kunnossapitotilan
teissa. Oleellinen tieto kohteesta ja sen
ominaisuuksista on ollut helppo löy
tää kyseisen palvelun avulla etenkin
ennalta arvaamattomissa tilanteissa,
Mattila kertoo.
– Näin me olemme lunastaneet
paikkamme tehokkaana ja uudenai
kaisena kaukolämpölaitoksena, Mattila
toteaa tyytyväisenä.

VerkostoInfo on tarjonnut Laihian
Nuuka Lämpö Oy:lle suuria helpotuk
sia myös riskienhallinnan näkökulmas
ta katsottuna.
– Olemme tehneet miljoonainves
tointeja ja suurin osa niihin liittyvistä
tiedoista on yleensä muistinvaraisia.
VerkostoInfo on mahdollistanut tie
don dokumentoinnin järkevällä taval
la. Vaikka sukupolvi yhtiössä vaihtuu,
on kaikki tieto tallessa ja siirtyy eteen
päin, Mattila huomauttaa.
– Elomatic tarjoaa tähänkin asiaan
osaamista ja ammattitaitoa. Ongelma
tilanteissa olemme laittaneet ajatukset
yhteen ja koko osaaminen on otettu
käyttöön, Mattila kiittää.
Yhteistyö Elomaticin kanssa on jat
kunut vuosia, ja jatkuu edelleen. Lai
hialla ollaan nyt ottamassa käyttöön
uutta kaukolämpölaitoksen käytön ja
huollon hallintapalvelua. Palvelu on
niin ikään kehitetty yhteistyössä Elo
maticin kanssa. Vastaavalla tavalla
kuin VerkostoInfossa, on kaukolämpö
laitosta koskeva tieto viety yhteen paik
kaan, josta se on Internetin välityksellä
helposti saatavilla. Laitekorttien ja lai
tedokumenttien lisäksi järjestelmästä
löytyy muun muassa ilmoitustaulu, kat
tilapäiväkirja sekä keskustelufoorumi.
Tärkeimpänä ominaisuutena järjestel
mässä on reaaliaikainen huolto-ohjel
ma, joka tehostaa jokapäiväistä työn
tekoa merkittävästi.
– VerkostoInfo on meillä tehokäytös
sä. Nyt myös huolto- ja kunnossapito
työt helpottuvat ja tiedottaminen te
hostuu, Mattila hehkuu tyytyväisyyttä.
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Virtauslaskenta
ympäristön suojelussa
Virtauslaskennasta (CFD) on tullut
suosittu työkalu yhdessä 3D CADmallinnuksen kanssa. Sovellusalueita ja -kohteita on lukematon määrä ja rajoittavana tekijänä on vain
insinöörien ja tilaajien mielikuvitus.

Y

mpäristönsuojelu, energian
säästö ja turvallisuus ovat avain
sanoja, kun mietitään uusia tuotteita
ja tuotantolaitoksia. Tosiasia kuitenkin
on, että ympäristö- ja turvallisuusris
kejä ei voida kokonaan poistaa, kun
käsitellään vaarallisia aineita tai suun
nitellaan uusia tuotantolaitoksia. Kes
keinen kysymys on se, miten minimoi
daan päästöjen aiheuttamat riskit ja
miten niitä arvioidaan.
Päästön aiheuttama riski voi olla
esimerkiksi ammoniakkivuoto junan
vaunusta ratapihalla tai vetyvuoto tuo
tantolaitoksen sisällä. Nämä ovat esi
merkkejä vakavista riskeistä, joihin
pitää olla varautunut ennakolta kaikin
mahdollisin tavoin.
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Teollisuuden sovelluksia
Voimalaitosten tai jätteenpolttolaitosten
rakentamisen yhteydessä keskustel
laan usein päästöistä ja niiden leviä
misestä ympäristöön. Tietokoneiden ja
laskentamenetelmien kehittyessä vir
tauslaskennasta on tullut erinomainen
työkalu, jolla voidaan entistä paremmin
arvioida päästöjen ja haitallisten ainei
den leviämistä.
Suunnittelun yhteydessä voidaan
laskea päästöjen leviäminen, kun tie
detään laitoksen päästöt ja ympäris
tön olosuhteet, kuten maaston muo
dot, ympärillä olevat rakennukset ja
vallitsevat tuuliolosuhteet.
Laitoksen sisäpuolella virtauslas
kentaa voidaan hyödyntää esimerkiksi
vaarallisten aineiden, pölyjen tai kaa
sujen leviämisen arvioinnissa. Myös
olemassa olevien laitosten ja raken
teiden tarpeisiin voidaan toteuttaa las
kentaprojekteja. Rajoitteita ei ole.

Apua rakennusten
suunnitteluun
Riskien ja päästöjen analysoinnin li
säksi virtauslaskentaa voidaan hyö
dyntää myös asuin- ja toimistoraken
tamisessa. Tuulen vaikutus tuulisilla
alueilla saattaa nousta tärkeäksi teki
jäksi suunniteltaessa uusia rakennuk
sia. Epähuomiossa tehty tuuliolosuhtei
ta korostava rakennusten sijoittelu voi
hyvinkin vähentää esimerkiksi asuin
alueen houkuttelevuutta.
Arkkitehdit voivatkin hyödyntää vir
tauslaskentaa jo suunnitteluvaiheessa
ja vaikuttaa rakennettavan alueen tuuli
olosuhteisiin rakennusten muotoilun ja
sijoittelun kautta. Myös koko kaupun
gin mikroilmaston huomioiminen on
tärkeää rakentamisessa.
Tuuliolosuhteilla voi olla merkit
täviä vaikutuksia myös rakennusten
energian
kulutukseen ja rakennemi
toitukseen. Kiristyvien energiansää
dösten aikana virtauslaskenta tarjoaa
oivan työkalun rakennusten energiate
hokkuuden parantamiseen.
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◄◄ Virtauslaskennalla voidaan tar-

kastella esimerkiksi aineiden pitoisuuksia ja leviämisnopeutta.
Laskennan tuottama tieto voi
auttaa viranomaisia esimerkiksi
laatimaan parhaan mahdollisen
pelastussuunnitelman onnettomuustilanteen varalle.

Kirjoittajasta

Simo Nurmi
Tekniikan tohtori
Simo Nurmi valmistui LVI- ja ener
giatekniikan insinööriksi (AMK)
vuonna 2000 ja energiatekniikan
DI:ksi vuonna 2003. Hän väitteli
tekniikan tohtoriksi vuonna 2009.
Nurmella on laaja kokemus pro
jektihallinnasta ja hänen erikois
osaamisalueita ovat muun muas
sa paperikoneen aerodynamiikka,
savunpoisto- ja LVI-sovellusten
virtausmallinnus.
Simo Nurmi on virtauslasken
nan eli CFD:n johtava asiantuntija
Elomaticissa.
simo.nurmi@elomatic.com
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Suunnittele alussa,
säästä lopussa
Investointiprojekteja voidaan hoitaa monella tavalla. Toiset projektit pysyvät kohtuullisesti sekä budjetissa että aikataulussa, kun taas
toiset venyvät ja ylittävät budjetin.
Missä on ero?

M

oni projekti alkaa kiirehtimällä ja
tekemällä mahdollisimman no
peasti jotain. Alussa asiat etenevätkin
nopeasti ja tilaaja saattaa saada sel
laisen vaikutelman, että projekti ete
nee vauhdilla ja ajateltua vähemmillä
resursseilla. Sitten alkavat ongelmat.
Miten mitoitetaan putket, kun emme
tiedä prosessin tarpeita? Miten sijoi
tetaan sähkökaapit, kun käytettävissä
oleva tila on jo täynnä? Kuka kirjoittaa
tarpeelliset hankinta-asiakirjat?
Tässä vaiheessa projektin keskeis
ten asioiden määrittely ja tavoitteiden
asettelu on paljon vaikeampaa kuin
projektin alussa. Resursseja on liian
vähän tai liian paljon, eri tahojen tavoit
teet projektissa voivat poiketa toisis
taan suurestikin ja projektin alkuperäi
sestä ajatuksesta voi olla vain hämärä
muistikuva jäljellä.
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Miten olisi pitänyt toimia?
Investointiprojekti aloitetaan määrit
telemällä projektin ydinkysymykset ja
vastaamalla niihin. Minkälainen pro
jektin lopputuloksen pitäisi olla? Koos
tuuko esimerkiksi tuleva tuotantolaitos
markkinoiden hienoimmista laitteista ja
automaatiojärjestelmästä vai standar
deja vastaavista käytetyistä laitteista?
Onko prosessi valmis laajamittaiseen
tuotantoon? Mihin projektin resurssit
riittävät? Milloin projekti on valmis ja
mitkä tavoitteet on silloin saavutettu?
Miten projekti rajataan ja mitkä asiat
eivät ole osa projektia? Kun laajuus ja
tavoitteet ovat määritelty voidaan ede
tä seuraavaan avainkohtaan.
Laadi yksityiskohtaiset
suunnitelmat
Ensimmäinen laadittava asiakirja on
projektin yksityiskohtainen aikataulu,
resurssi- sekä kustannusarvio. Asian
tuntijan arvio on vain arvio, mutta se
on paras käytettävissä oleva tieto en
nen lopputuloksen varmistumista. Pro

jektiryhmän kanssa pitää aina neuvo
tella aikataulusta. Projektin edetessä
pitää myös varmistua siitä, että aika
taulu toteutuu käytännössä.
Tämän jälkeen laaditaan projekti
suunnitelma ja muut tarvittavat doku
mentit. Suunnitelman sisällöstä on käy
tävä ilmi ainakin seuraavat seikat:
■■ projektin laajuus
■■ projektin rajaukset
■■ projektin tavoitteet
■■ projektin resurssit ja aikataulu
■■ toimintatavat ja kommunikointi
■■ tarkastajat ja hyväksyjät
Nämä samat asiat kannattaa pitää
mielessä jokaista dokumenttia laadit
taessa. Suunnitelmat vastaavat kysy
mykseen, miten projekti toteutetaan
tavoitteiden mukaisesti?
Todellisuudessa projektit muuttuvat,
eivätkä aina seuraa laadittuja suunni
telmia. Mutta kun suunnitelma on ker
ran määritelty yksityiskohtaisesti, on
paljon helpompaa tehdä muutoksia ja
määritellä, miten muutokset vaikutta
vat lopputulokseen. Tämän jälkeen voi
daan siirtyä viimeiseen kohtaan.
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Mitä olen
tekemässä?

Miksi olen
tekemässä?

Miten
toteutan?

▲▲ Kolme avainkysymystä (Lainaus
Tapio Hintsa, Lamican Oy)

Kvalifiointi
ja testaus

Kvalifiointi

►► Projektin alussa määrittelyihin ja

suunnitteluun käytetty aika vähentää merkittävästi projektin loppuvaiheessa testaukseen ja kvali
fiointiin tarvittavaa aikaa.

Käytä asiantuntevia
resursseja
Investointiprojektin alkuvaiheessa on
monta asiaa selvitettävänä. Osaa niis
tä ei useinkaan huomioida investointia
määritettäessä. Tällaisia seikkoja ovat
esimerkiksi
■■ lupa-asiat viranomaisten kanssa
■■ työturvallisuus uudessa laitoksessa
(esim. ATEX)
■■ materiaalitoimitukset laitokselle ja
sieltä pois
■■ tarvittavat resurssit ja niiden asian
tuntemus
■■ hyödykkeiden saanti laitokselle
(esim. sähkö, kaukolämpö ja -kyl
mä, vesi)
Kokenut asiantuntija osaa ottaa myös
nämä tekijät huomioon suunnittelun
alussa. Suunnitelmien on aina perus
tettava teknisiin laskelmiin, sillä ra
kenteiden kestävyys tai kapasiteet
tien riittävyys saattaa muodostua
ongelmaksi. Asiantuntijan laskelma
tai kommentti voi maksaa itsensä ta
kaisin monin verroin projektin loppu
vaiheessa.

Testaus
Hankinta ja asennus

Hankinta
ja asennus
Suunnittelu

Suunnittelu
Määrittelyt

Investointiprojekti vaatii yleensä
paljon työvoimaa suhteellisen lyhyek
si ajaksi. Asiantuntevan partnerin tai
yhteistyökumppanin käyttäminen työ
huipun tasaamiseen on perusteltua
ja kannattavaa. Samalla oma väki voi
keskittyä olennaiseen, eli projektin
valvontaan ja asiakirjojen hyväksyn
tään sekä organisaation kouluttami
seen.
Kaikkein tärkein henkilö on projek
tin vetäjä, jonka vastuulla on saada
muut projektin osallistujat toimimaan
suunnitelmien mukaan. Hyvät, doku
mentoidut suunnitelmat ovat projektin
vetäjän paras apu.

Onnistuneen
investointiprojektin
kolme avainkohtaa
1. Määrittele projektin laajuus
ja tavoitteet heti alussa
2. Laadi yksityiskohtaiset
suunnitelmat
3. Käytä asiantuntevia resursseja

Määrittelyt

Aika

Kirjoittajasta

Mona Åkerholm-Kaapro
Prosessitekniikan DI
Mona Åkerholm-Kaaprolla on
prosessitekniikan diplomi-insi
nöörin tutkinto Åbo Akademis
ta (1997). Valmistuttuaan hän on
työskennellyt prosessi- ja laitos
suunnitteluprojekteissa ja teh
nyt projektihallintaa kansainvälis
ten lääketeollisuuden asiakkaiden
kanssa. Åkerholm-Kaapro työs
kentelee myyntipäällikkönä Eloma
ticin Turun toimistossa.
mona.akerholm-kaapro@elomatic.com
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Painolastiveden
käsittelytekniikan valinta
Kansainvälisen painolastisopimuksen eli ”International Convention
for the Control and Management
of Ship’s Ballast Waters and Sediments 2004” voimaanastuminen
lyhyen ajan sisällä näyttää yhä todennäköisemmältä, koska vaadittu
määrä maita on jo ratifioinut sopimuksen. Tonnistovaatimukseen on
vielä jonkin matkaa.

T

ällä hetkellä sopimusta ratifioinei
den maiden tonnisto on runsas
26 % maailman kauppalaivaston ton
nistosta. Voimaanastuminen tapahtuu
kansainvälisen merenkulkuorganisaa
tion IMO:n periaatteiden mukaan vuosi
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sen jälkeen, kun vähintään 30 maata,
edustaen vähintään 35 % maailman
kauppalaivaston tonnistosta, on rati
fioinut sopimuksen. Mikäli esimerkiksi
Panama, jonka lipun alla purjehtii mer
kittävä määrä maailman kauppalaivas
tosta, ratifioi sopimuksen lähiaikoina,
täyttyy myös tonnistokriteeri.
Painolastia tarvitaan laivoissa pää
asiassa oikean kulkusyväyksen tai
-asennon saavuttamiseksi sekä laivan
runkopalkkiin kohdistuvien rasitusten
tasapainottamiseksi. Vuosittain siirre
tään maailmalla yli 10 miljardia tonnia
painolastivesiä.
IMO esitti jo vuonna 2004 yleissopi
muksen, jonka tarkoituksena on estää
painolastivesien mukana kulkevien hai
tallisten eliöiden siirtyminen merialu

eelta toiselle. Tulokaslajit aiheuttavat
ekologisten vahinkojen seurauksena
taloudellisia vahinkoja, joiden määrä
nousee kymmeniin, jopa sataan mil
jardiin euroon vuodessa.
Investointiin kannattaa
varautua hyvissä ajoin
Painolastivesisopimuksen tullessa voi
maan, maailman varustamoille, laite
toimittajille, suunnittelutoimistoille, kor
jaustelakoille ja asennusurakoitsijoille
koittavat hektiset ajat. Muutamien vuo
sien kuluessa tulee maailman kaikkiin
kansainvälisessä liikenteessä oleviin
aluksiin asentaa painolastivesiä puh
distava laitteisto. Määrä voi eräiden ar
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►► Vuosittainen arvioitu alusten mää-

rä, joihin laitteisto tulee asentaa.
Alusten kokonaismäärästä on yli
100 000 tdw:n säiliöalusten lukumäärä n. 1400 ja yli 100 000
tdw:n irtolastialusten n. 750.
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vioiden mukaan olla yli 16 000 alusta
yhden vuoden aikana eli yli 40 päiväs
sä! Toteutusaikataulu riippuu aluksen
rakennusvuodesta ja painolastikapasi
teetista (kuva).
Sopimuksen astuessa voimaan, pi
tää vuoden 2009 jälkeen rakennettui
hin ja painolastikapasiteetiltaan alle
5000 m3 aluksiin asentaa uusi laitteisto
välittömästi. Tämän lisäksi vaatimukset
koskevat luonnollisesti myös kaikkia ra
kennettavia aluksia. Aikataulu toden
näköisesti johtaa kapasiteettipulaan
niin laitetoimitusten, suunnittelun kuin
asennustenkin osalta. On siis järkevää
tehdä investointipäätös hyvissä ajoin,
jolloin myös kustannukset voidaan hal
lita paremmin.
Investointipäätöstä vaikeuttaa kui
tenkin usea tekijä. Puhdistustekno
logia kehittyy edelleen teknisesti te
hokkaampaan ja kustannuksiltaan
edullisempaan suuntaan, jolloin odot
taminen voi olla järkevää. Kysynnän

kasvaessa hinnat kuitenkin nousevat.
Sama pätee suunnitteluun ja asennuk
seen.
Päätöstä vaikeuttaa myös Yhdysval
tojen eräiden osavaltioiden kansainvä
listä sopimusta mahdollisesti tiukempi
puhdistustasovaatimus. Esillä on ollut
100- ja jopa 1000-kertainen vaatimus
taso. Ainakin aluksi on kuitenkin odo
tettavissa jonkinlainen harmonisointi
IMO:n vaatimustason kanssa.
Markkinoilla olevat
käsittelyteknologiat
Tällä hetkellä markkinoilla on 17 tyyp
pihyväksyttyä painolastiveden käsit
telylaitetta. Tyyppihyväksyntä myön
netään sille kokonaisuudelle, joka
laivaan asennetaan ja liitetään laivan
olemassa olevaan painolastivesijär
jestelmään. Järjestelmän pitää sisäl
tää myös aiempaa tarkempi valvonta

järjestelmä. Näillä käsittelylaitteilla on
tarkoitus estää painolastivesien muka
na kulkemasta sellaisia eliöitä, joiden
tiedetään tuovan sekä ekologisia että
taloudellisia haittoja.
Erilaisia eliölajeja on paljon enem
män kuin nykyisin tunnetaan – monet
niistä paikallisia. Omassa ympäris
tössään eliöt toimivat luonnollisessa
ekologisessa ketjussaan. Monenlaisia
ongelmia syntyy, kun painolastiveden
mukana kulkeutuu kyseiselle alueel
le vieraita eliöitä. Osalle näistä eliöis
tä uusi ympäristö tarjoaa erinomaiset
elinolosuhteet, ja siksi lajit ovat levin
neet räjähdysmäisesti aiheuttaen on
gelmia sekä luonnolle että ihmisten
rakentamiin järjestelmiin.
Erilaisia kemikaaleja käytettäes
sä eliöiden tuhoamisessa pitää ensin
hyväksyttää kemikaalin käyttöosuu
det maatesteissä. Koko järjestelmän
hyväksyntään vaaditaan maates
tin lisäksi myös laivatesti. Vasta sen
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Erillissopimukset
KT toimitus (telakka tai laitetoimittaja)
EPCM

Ratkaisujen, teknologian &
seurausten evaluointi,
vertailut, esisuunnittelu
Ratkaisuvaihtoehdot / valinta
Perussuunnittelu

Asennustapavaihtoehdot
Muut hankinnat
Logistiikka
Valmistussuunnittelu

Yleiset,
tekniset &
käyttöön liittyvät
tekijät

Asennus
Testaus &
käyttöönotto

▲▲ Jälkiasennus eli niin sanottu retrofit-prosessi

jälkeen tyyppihyväksyntä on mahdol
linen.
Hyväksyttyjen kemiallisten mene
telmien joukkoon kuuluvat otsoni, vi
tamiini K, elektrolyysi ja kehitetty ha
petusreaktio. Kemikaalien käyttöön
yhdistetään monesti myös suodatin,
muttei suinkaan jokaisessa ratkaisus
sa. Sen sijaan UV-käsittelyssä suodat
timet ovat aina mukana, koska niiden
avulla poistetaan isommat eliöt. UV-va
lojen avulla saadaan tehokkaasti pois
tettua loputkin eliöt.
Omana menetelmänä hyväksyttyjen
joukossa on vielä hapen poisto. Muut
menetelmät jakautuvat melkein puo
liksi, eli UV-valolla ja suodattimella toi
mivia ratkaisuja on saman verran kun
erilaisilla kemikaaleilla toimivia. Kaikki
menetelmät on havaittu tehokkaiksi.
Menetelmien tehokkuus makeassa
vedessä on asia, johon ei ole kiinni
tetty paljoa huomiota. Etenkin jokien
suistoilla sijaitsevat satamat ovat käy
tännössä makean veden altaita. Tällä
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hetkellä monet laitteistojen loppukäyt
täjät kysyvätkin, kuinka tehokkaasti
tietty menetelmä toimii eri olosuhtees
sa. Tähän ollaan viimein saamassa
laitteiden valmistajilta vastauksia.
Käsittelytekniikan
valinta
Oikean käsittelytekniikan valinta sekä
asentaminen olemassa olevaan aluk
seen on haasteellinen tehtävä. Konetai pumppuhuonetilat ovat jo ennes
tään ahtaita. Valinnassa joudutaan
ottamaan huomioon monta erilaista
tekijää. Alustyyppi, purjehdusalue ja
siihen liittyvä vedenlaatu sekä paino
lastin käyttöprofiili ovat avaintekijöitä.
Painolastin käyttöprofiililla tarkoi
tetaan painolastin käyttöfrekvenssiä,
määrää ja täyttö- sekä tyhjennysaikaa.
Virtausmäärät saattavat vaihdella sa
dasta kuutiometristä tunnissa yli kym
meneen tuhanteen kuutiometriin. Huo

mioon otettavia teknisiä seikkoja ovat
laitteiston tarvitsema tila, laitteiston
paino sekä sen tarvitsema sähköteho.
Materiaalivalinnat sekä integrointi
aluksen olemassa oleviin järjestelmiin
ovat tärkeitä tekijöitä. Säiliöaluksilla on
omat erikoisvaatimuksensa järjestel
män suhteen. Niissä saattaa olla kak
sikin erillistä painolastijärjestelmää ja
rakennemääräykset sanelevat käsit
telylaitteiston sijainnin. Tämän lisäksi
on otettava huomioon laitteiden Exluokittelu.
Operatiiviselta kannalta huomioita
via seikkoja ovat laitteiston käyttövar
muus, mahdollisimman helppo huollet
tavuus, varaosien maailmanlaajuinen
saatavuus sekä luonnollisesti aluk
sen elinkaaren aikana käytöstä synty
vät kustannukset. Tähän kuuluu myös
aluksen miehistön kouluttaminen.
Oleellista on, että jokaista alusta on
pidettävä laitteiston valinnan suhteen
uniikkina. Mitään universaalia optimi
ratkaisua, joka sopisi alukseen kuin
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►► Amerikasta Itämerelle levinnyt

Kirjoittajista

▼▼ Petovesikirppu on Itämereen painolastivesien mukana levinnyt vieras laji.

Kuva: M. Lehtiniemi, Suomen Ympäristökeskus

kampamaneetti syö muun muassa
kalanpoikaset ja niiden ravinnon.

Kuva: S. Saesmaa, Suomen Ympäristökeskus

Henrik Bachér
Laivanrakennuksen DI

alukseen, ei ole olemassa. Tämä tar
koittaa myös, että käsittelytekniikan va
linnan yhteydessä on kaikki suunnitte
lunäkökohdat otettava huomioon.
Tuotteistettu prosessi
Elomaticin jälkiasennus- eli niin sa
nottu retrofit-prosessi on tuotteistet
tu. Ensimmäisessä vaiheessa selvi
tetään kaikki ratkaisuvaihtoehdot ja
niiden aiheuttamat seuraamukset ja
toimenpiteet. Tuloksena on vaihtoeh
tojen ”shortlist”.
Toisessa vaiheessa selvitetään jäl
jellä olevat vaihtoehdot yksityiskohtai
sesti, ja tuloksena saadaan lopullinen
ratkaisuehdotus. Lopullisen valinnan
tekee kuitenkin aina asiakas. Tämän
jälkeen voidaan siirtyä kolmanteen
vaiheeseen, jossa perussuunnittelu
viedään loppuun saakka. Tähän si
sällytetään myös viranomaishyväk
synnät.

Neljännessä vaiheessa toteutetaan
valmistussuunnittelu asiakkaan tar
peen mukaan. Suunnitteluun vaikuttaa
myös asennuksen toteutustapa. Mikäli
mahdollista, osa työstä voidaan tehdä
laivan ollessa liikenteessä. Joissain ta
pauksissa jopa koko asennus voidaan
tehdä liikennöivään alukseen. Muussa
tapauksessa asennus toteutetaan lai
van ollessa telakalla.
Laivanvarustamoilla, laitetoimittajil
la ja korjaustelakoilla voi olla erilaisia
prosessiin liittyviä tarpeita. Jokaista
vaihetta voidaan sovittaa asiakaskun
nan tarpeiden mukaisesti.
Elomaticin palvelutarjontaan kuulu
vat myös EPCM-palvelut sekä projek
tinjohtopalvelut. Korkeatasoiset lasken
tapalvelut sekä laserskannaus, jonka
avulla voidaan luoda tarkka 3D-suun
nittelumalli olemasta olevasta laivas
ta tai sen tilasta, ovat myös asiakkaan
käytettävissä.

Henrik Bachér on työskennellyt
kymmenen vuotta laivanrakennus
teollisuudessa ja toiminut tämän
jälkeen varustamoalalla yli kahden
vuosikymmenen ajan.
Bachér aloitti Elomaticin Helsin
gin toimiston liiketoimintajohtaja
na vuoden 2008 lopussa. Hänen
vastuualueinaan ovat osaami
sen ja tuotteiden kehitystehtävät,
alueelliset markkinointi- ja myyn
tiaktiviteetit kaikkien Elomaticin
liiketoiminta-alueiden osalta sekä
ympäristöliiketoiminnan kehittämi
nen Elomaticissa.
Bachér on viimeisen vuoden
aikana esitelmöinyt useassa kan
sainvälisessä tapahtumassa pai
nolastivesien käsittelystä.
henrik.bacher@elomatic.com

Marina Sjölund
Koneinsinööri
Marina Sjölund on vastikään nimi
tetty Ballast Water Management
-tuotepäälliköksi.
maria.sjolund@elomatic.com
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Elomaticin Belgradin toimisto muuttanut
Elomaticin Belgradin toimisto on juuri
muuttanut uusiin tiloihin. Toimisto sijait
see vastikään valmistuneessa moder
nissa liikerakennuksessa 10 minuutin
ajomatkan päässä Nikola Tesla lento
kentältä.
Pinta-alataan 70 neliötä oleva toi
misto sijaitsee rakennuksen kolman
nessa kerroksessa ja tarjoaa mukavan
ympäristön työnteolle ja kokouksille.

Pääkonttori
Elomatic Oy, Turku
Itäinen Rantakatu 72
20810 Turku
puh. 02 412 411
info@elomatic.com
www.elomatic.com
Elomatic, Helsinki
Vernissakatu 1
01300 Vantaa
puh. 010 395 7600
Elomatic, Jyväskylä
Kangasvuorentie 10
40320 Jyväskylä
puh. 014 446 7111
Elomatic, Oulu
Elektroniikkatie 8
90590 Oulu
puh. 010 395 7522

Elomatic d.o.o.
Jurija Gagarina 28/30
11070 New Belgrade
Serbia
Tel. +381 11 2284 118

Elomatic, Tampere
Hatanpäänkatu 1 A
33100 Tampere
puh. 02 412 411

Uudet toimistotilat Gdańskiin
Elomaticin Gdańskin toimisto on vuo
den 2011 alusta toiminut uusissa tilois
sa. Uusi toimisto sijaitsee Green Office
nimisessä rakennuksessa Wrzeszczin
alueella noin kuuden kilometrin etäi
syydellä Gdańskin vanhasta kaupun
gista ja 10 kilometriä lentokentältä.
Toimiston sisustuksen on suunni
tellut Elomaticin suunnittelija Paulina
Kapturkiewicz. Toimistossa on työtilo
jen lisäksi neuvottelu- ja koulutustila,
serverihuone, parveke ja täydellinen
keittiö ruokailutiloineen.
Uusi toimisto on pinta-alaltaan lä
hes 300 neliötä ja sijaitsee rakennuk
sen kolmannessa kerroksessa. Tällä
hetkellä toimistossa työskentelee 32
henkilöä.
Elomatic sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
Poland
Tel. +48 58 554 6655

Toimistot Suomessa

Ohjelmistokehitys
Cadmatic Oy
Itäinen Rantakatu 72
20810 Turku, Finland
puh. 02 412 411
info@cadmatic.com
www.cadmatic.com

Toimistot maailmalla
Shanghai, Kiina
Elomatic Co., Ltd
Section A, Floor 9
Building 90, No.1122
North Qinzhou Rd.
Xuhui District
Shanghai 200233, P.R. China
puh. +86 138 1640 7788
Mumbai, Intia
Elomatic-Pharmalab Consulting
& Engineering Pvt.Ltd
‘Metropolitan’, Plot - A/140,
Road No. 23, Wagle Indl Estate,
Thane – 400 604, India
puh. +91 22 2583 6146
Gdańsk, Puola
Elomatic sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76, III Floor
80-254 Gdańsk, Poland
puh. +48 58 554 6655
Łódź, Puola
Elomatic sp. z o.o.
ul. Gdańska 80
90-613 Łódź, Poland
puh. +48 42 230 25 42
Pietari, Venäjä
c/o Konsu SP (ZAO)
Shpalernaja Ulitsa 54
St. Petersburg, Russia 191915
puh. +7 812 118 84 27
Belgrad, Serbia
Elomatic d.o.o.
Jurija Gagarina 28/30
11070 Belgrade, Serbia
puh. +381 11 2284 118
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