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Tämä lehti julkaistaan myös sähköisenä 

Issuu-palvelussa osoitteessa issuu.com 

haulla ABB Suomi. 

Lisäksi slideshare-merkillä  merkityt 

jutut löytyvät esityksinä tai pdf:nä 

osoitteesta slideshare.net/ABBSuomi. 

Lehden edelliset numerot on arkistoitu abb.

fi/asiakaslehti-sivustolle. Samasta paikasta 

voit myös lukea kaikki lehden jutut.

ABB Suomi Twitterissä!
twitter.com/abbsuomi

Robotit hoitavat Koneen hissitehtaalla 
Hyvinkäällä hissimoottoreiden vaativan 
kestomagneettien ladonnan roottoriin.
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23 3D-tulostetusta talosta löytyy 

älykästä talotekniikkaa.
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Digitalisaatio ja automaatio, globaalit megatrendit, 

ovat myös Suomelle merkittävä mahdollisuus. Täs-

sä numerossa esittelemme käytännön esimerkke-

jä näihin mahdollisuuksiin tarttuneista asiakkaistam-

me Suomessa. Tuulipuistojen toimintaa pohjoisessa 

Suomessa valvoo ABB:n virtuaalivalvomopalve-

lu, joka pitää puistot tuotannossa ympäri vuoden. 

Suomalainen aaltovoiman pioneeriyritys AW-Ener-

gy puolestaan hyödyntää ABB:n Automation Builder 

-ohjelmistoalustaa, jota se käyttää myös tuotekehi-

tyksensä tukena. Koneen hissitehtaalla Hyvinkääl-

lä robotit hoitavat hissimoottoreiden vaativan kesto-

magneettien ladonnan roottoriin. 

Megatrendien mukanaan tuomiin mahdollisuuk-

siin tarttuminen edellyttää innovaatiokykyä ja huip-

puluokan osaamista. Lisäksi tarvitaan ennakko-

luulottomia asiakkaita, jotta innovaatioita päästään 

pilotoimaan. Tästä erinomainen esimerkki on moni-

taajuusadmittanssisuojaksi nimetty älyverkkotekno-

logia, jonka avulla viat löytyvät maakaapeliverkos-

sa luotettavasti ja nopeasti. Teknologiaa on testattu 

Vaasassa Sundomin kylässä sijaitsevassa älyverk-

kopilotissa yhteistyössä seudun toimijoiden kanssa. 

Sivulla 14 esittelemme miehet innovaation takana.

On arvioitu, että kiertotalouden avulla Suomen 

taloutta olisi mahdollista kasvattaa 2–3 miljardia 

euroa vuosittain. Tässä numerossa pohdimme kier-

totalouden mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa. 

”Yritykset ovat avainasemassa kiertotalouden poten-

tiaalin hyödyntämisessä. Tuotteen elinkaari määrite-

tään pitkälti jo tuotekehitysvaiheessa”, muistuttavat 

ABB:n ja Sitran asiantuntijat sivuilla 10–13.  

Sivulla 23 vierailemme maailman ensimmäisessä 

3D-printatussa toimistossa, joka hyödyntää ABB:n 

älykästä talotekniikkaa. Uudet tuulet ovat puhalta-

neet myös Duudsoneiden HP Parviaisen asunto-

messukotiin Seinäjoelle. 

Uuden brändilupauksemme ”Let’s write the futu-

re. Together.”™ mukaisesti olemme luomassa tule-

vaisuutta yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyö-

kumppaneidemme kanssa. Suomessa tälle on pitkät 

perinteet ja matka jo alkanut. 

Uutiset
4 Suomen ensimmäinen PASS-järjestelmä

Savon Voima Verkko Oy:n kytkinasemalle

5 Timo Toissalo myyntijohtoon

Myynti- ja markkinointijohtaja uskoo asiakaspalveluun. 

Figure
9 Duudson-kodissa käytetään free@home-järjestelmää

HP Parviainen halusi kotiinsa “laiskan miehen” kotiautomaation.

Asiantuntija
14 Uudella vikaindikointimenetelmällä kaapeliverkon viat selville

 Janne Altonen ja Ari Wahlroos kertovat miten se tehtiin.

Kestävä kehitys
19 Geolämpövoimalan pumppu vaatii luotettavan moottorin 

St1:n Otaniemen geolämpövoimala näyttää tietä tulevaisuudelle.

Pekka Tiitinen

Toimitusjohtaja

Suomen ABB
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Uutiset

EU:n pienjännitesähkömoottoreita kos-

kevan energiatehokkuusasetuksen 

EC640/2009 kolmas vaihe astuu voi-

maan ensi vuoden alusta. Asetus kattaa 

jatkossa myös pienitehoiset moottorit, ja 

1.1.2017 alkaen pienjännitteisten 0,75–

375 kW:n oikosulkumoottorien tulee täyt-

tää verkkosyöttöisenä IE3-luokan hyö-

tysuhdevaatimukset, tai niiden tulee olla 

vähintään IE2-luokkaa, mikäli moottoria 

käytetään taajuusmuuttajan kanssa. Tällä 

hetkellä asetus edellyttää vastaavia hyöty-

suhdeluokkia teholuokissa 7,5–375 kW.

ABB tarjoaa markkinoiden laajimman 

valikoiman korkean hyötysuhteen säh-

kömoottoreita IE2-, IE3- ja IE4-luokissa. 

IE3-moottoreissa on tyypillisesti noin kak-

si prosenttiyksikköä parempi hyötysuh-

de IE2-luokkaan verrattuna, ja päivitys 

uudempaan luokkaan säästää yleensä 

Sähkömoottorien energia - 
tehokkuudelle uusia vaatimuksia

Suomen ensimmäinen  
PASS-järjestelmä Savon Voima Verkolle

Uusia palveluita 
suojareleiden  
elinkaaren hallintaan

Suomen ensimmäinen PASS (Plug and 

Switch System) -suurjännitekojeisto toimii 

Savon Voima Verkko Oy:n Humalamäen 

kytkinasemalla Leppävirralla. 

PASS-järjestelmä on 72.5–420 kV:n 

jännitealueelle suunniteltu, modulaari-

nen tuotesarja. PASS sisältää katkaisijan, 

erottimet, maadoituskytkimet ja tarpeen 

mukaan virta- ja jännitemuuntajat sekä 

ylijännitesuojat samaan hybridimoduuliin 

koteloituina. Moduuli liitetään muihin säh-

köaseman kojeisiin perinteisellä ilmaeris-

teisellä virtakiskolla tai -köydellä. Kojeisto 

on koottu ja testattu asennusvalmiiksi, jo-

ten asennus ja käyttöönotto on nopeaa. 

Järjestelmän hybriditekniikka vie vähem-

män tilaa, ja sen ansiosta elinkaarikustan-

nukset ovat pienemmät kuin perinteisellä 

ilmaeristeisellä tekniikalla.

Toimitus sisälsi PASS-hybridimoduulin 

ja laitesuojan suojaus-, mittaus- ja oh-

jauslaitteineen sekä rakennustekni-

set työt, asennuksen ja käyttöönoton. 

Humalamäen kytkinasema otettiin käyt-

töön elokuussa 2016.

Lisätietoja: Jukka Ruusila, p. 050 334 2565

moottorin hinnan erotuksen alle kahdes-

sa vuodessa.

Lisätietoja: Jarno Kinnunen, p. 050 33 23277

ABB tuo markkinoille kaksi uutta suojare-

leiden elinkaaripalvelua. Service-etäyhteys 

on helppo ja nopea tapa muodostaa väli-

aikainen yhteys suojareleen ja ABB:n asi-

antuntijan välille. Data Care – Datapalvelu 

varmistaa reletiedostojen säilytyksen ja 

saatavuuden vuosikymmenien ajan. 

Service-etäyhteyspalvelu sisältää kaik-

ki tarvittavat laitteet väliaikaisen etäyhtey-

den muodostamiseksi ja sovitun määrän 

asiantuntijan tukipalvelua. Erillistä ohjel-

maa tai tietokonetta ei tarvita. Palvelua 

käytettäessä asiakas ottaa yhteyden 

ABB:n asiantuntijaan ja sopii ajankohdan 

etäyhteyden muodostamiselle. Tämän jäl-

keen tarvitsee vain liittää modeemin kaa-

peli suojareleeseen ja yhteys on valmis. 

Etäyhteyspalvelu on erityisen hyödyllinen 

aina kun tarvitaan laitevalmistajan tuote-

tukea suojareletiedostojen, kuten konfi-

guraation ja asetteluiden, lataamiseen tai 

häiriötilanteen selvittämiseen.

Data Care – Datapalvelu varmistaa 

teknisten tiedostojen (esimerkiksi relekon-

figuraatioiden, häiriötallenteiden, teknisten 

ratkaisujen ja piirustusten) säilytyksen ja 

saatavuuden koko suojareleiden elinkaa-

ren ajan. Perinteiset tavat säilyttää tiedos-

toja PC:n kovalevyllä tai CD/DVD-levyillä 

rajoittavat tietojen saatavuuden yksittäisiin 

käyttäjiin. Tiedot voivat myös hävitä laite- 

tai ohjelmistovian sattuessa. Datapalvelun 

avulla reletiedostot ovat varmennetus-

ti tallessa ja ongelmatilanteissa myös 

ABB:n asiantuntijoiden saatavilla.

Lisätietoja: Timo Niemi, p. 050 334 2195
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Uuutiset

Timo Toissalo on nimitet-

ty 1.10.2016 alkaen Suomen 

ABB:n Domestic Sales -yk-

sikön johtajaksi ja johtoryh-

män jäseneksi. Toissalo vastaa 

tehtävässään Suomen ABB:n 

markkinoinnista ja myynnis-

tä kotimaisille asiakkaille. 

Koulutukseltaan Toissalo on 

diplomi-insinööri ja hänellä on 

myös Executive MBA -tutkinto. 

ABB:llä Toissalo on työsken-

nellyt vuodesta 1999 lähtien. 

”Viimeksi olen johtanut 

Power Conversion -liiketoi-

mintayksikköä, jonka toimin-

nan painopiste on aurinkosäh-

köratkaisujen vientikaupassa. 

Uudessa tehtävässäni voin 

keskittyä kotimaisiin asiak-

kaisiimme ja pääsen jälleen 

tiiviisti mukaan asiakastyö-

hön. Palaan siis tutun äärel-

le, sillä pitkän työurani aikana 

useimmat tehtäväni ovat ol-

leet lähellä asiakasrajapintaa. 

Asiakaspalvelu on minulle työn 

suola”, Toissalo sanoo. 

”ABB:n tuotevalikoima on niin laaja, että uuttakin oppia on luvassa. 

Portfoliomme laajuus on vahvuutemme. Pystymme tarjoamaan asiakkail-

lemme erittäin asiantuntevaa apua – tuotteista monipuolisiin palveluihin ja 

erilaisiin järjestelmiin.”

Suomen ABB panostaa vahvasti tutkimukseen ja tuotekehityk-

seen. Vuonna 2015 yhtiö oli 138 miljoonan euron tutkimuspanostuksel-

laan Suomen toiseksi suurin tutkija. Myös ABB-yhtymän sisällä Suomen 

ABB:llä on globaaleja vastuita useiden eri tuotealueiden tutkimuksesta ja 

tuotekehityksestä. 

”Tutkimuspanostuksista syntyvä asiantuntemus on asiakkaidemme käy-

tössä. Teemme myös tiivistä tutkimusyhteistyötä suomalaisten asiakkaiden 

kanssa, mikä tekee Suomesta kuin suuren laboratorion. Avainsanat ABB:n 

tuotteiden ja palveluiden myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä ovatkin 

nopeus ja helppous”, Toissalo sanoo.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Toissalo näkee ABB:llä pal-

jon kasvun mahdollisuuksia ja uusia tapoja palvella asiakkaita. 

”Sähkönjakelun infrastruktuuria kehitetään maassamme toimintavar-

mempaan ja älykkäämpään suuntaan, ja teollisuus panostaa energiatehok-

kuuden sekä tuottavuuden parantamiseen.”

ABB on esitellyt uuden tuotteen Relion® 615 

-suojareleiden perheeseen. Generaattorien 

ja liitäntäpisteiden suojaukseen tarkoitet-

tu REG615 on suunniteltu erityisesti hajaute-

tun energiantuotannon tarpeisiin. Relion 615 

-tuotesarja tukee myös sähköasemien auto-

maatiostandardin uusinta IEC 61850 Edition 2 

-versiota. 

Generaattoreille REG615 tarjoaa taajuu-

sadaptiivisuutensa ansiosta täyden suojauk-

sen käynnistyksen, pysäytyksen sekä nor-

maalikäynnin aikana, tyypillisesti pienissä ja 

keskisuurissa diesel-, kaasu-, vesi- ja kauko-

lämpölaitoksissa. Kun yhä enemmän ja yhä 

suurempia hajautetun energiantuotannon yk-

siköitä liitetään verkkoon, liintyntäpisteissä 

REG615 varmistaa verkon luotettavuuden ja 

vakauden. 

Lisätietoja: Timo Vedenjuoksu, 010 224 2542

Suojareleiden hallintaan käytettävälle ABB:n 

PCM600 -ohjelmistolle on myönnetty sertifiointi 

IEC 61850 -standardille. PMC600 on maailman 

ensimmäinen suojareleen konfigurointiohjelmis-

to, jolle sertifikaatti myönnettiin. Aiemmin tänä 

vuonna ABB:n IET600-ohjelmistolle myönnet-

tiin sähköasemien konfigurointi-sertifikaatti.

Sähköasema-automaation tietoliikennestan-

dardi IEC 61850 määrittelee vaatimukset eri 

valmistajien järjestelmien yhteensopivuudelle. 

PCM600-ohjelmistoa käytetään ABB:n Relion® 

-tuoteperheen suojareleiden hallintaan. Uusi 

sertifikaatti varmistaa yhteensopivuuden kaikis-

sa IEC 61850 -järjestelmissä.

Lisätietoja: henry.x.niveri@fi.abb.com

Timo Toissalo 
myyntijohtoon

Uusi tuote Relion® 615  
-perheeseen 

Timo Toissalo 

Johtaja, Domestic Sales, ABB

ABB:n tuoreen myynti- ja markkinointijohtajan 
työn suola on asiakaspalvelu. 

Suojareleiden 
hallintaohjelmistolle 
IEC 61850 -sertifiointi

Relion 615 -sarjan tuotteet ovat kompakteja 

sekä helppoja asentaa ja testata. 
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PaikallaPaP ikaalla

Hissimoottoreiden 
magneetit haltuun 
roboteilla
Koneen hissitehtaalla tiukka laadunvarmistus yhdistyy 
ainutlaatuiseen kappaleenkäsittelyyn toteutukseen ja 
edistykselliseen konenäköön. 

Teksti Thomas Freundlich, Kuvat Junnu Lusa



 7ABB power 3|16

K
oneen Hyvinkään tehtaalla val-

mistetaan yhtiön uusimman 

sukupolven hissimoottoreita. 

Moottoreiden roottoriin la-

dotaan valmistusvaiheessa kymmeniä 

voimakkaita kestomagneetteja, jotka 

liimataan paikoilleen. Työvaihe on perin-

teisesti tehty käsin, mutta työtä vaikeut-

tavat käsiteltävän materiaalin lasimainen 

hauraus sekä kappaleiden väliset mag-

neettiset voimat.  

”Haaveemme oli, että saisimme mootto-

rivalmistuksen liimausprosessin automatisoi-

tua. Päätimme lähteä liikkeelle vaikeimmas-

ta mahdollisesta tehtävästä eli magneettien 

ladonnasta”, kertoo Koneen koneistojen val-

mistusteknologiasta vastaava projektipääl-

likkö Janne Rahunen.

Työvaiheen siirtämisen roboteille teki 

ajankohtaiseksi Koneen oma tuotekehi-

tys. Yhtiön uusimmissa hissimoottoreissa 

on päästy merkittävästi aiempaa parem-

paan hyötysuhteeseen, mutta samal-

la magneettien määrä roottoreissa on 

kaksinkertaistunut. 

”Ei tätä pystyisi oikein järkevästi enää 

käsityönä tekemään”, toteaa Rahunen ja 

vilkaisee robottisolun ikkunan läpi kahta 

ABB:n IRB4600-robottia, jotka latovat mag-

neetteja vauhdikkaasti paikoilleen. Yksittäi-

sen magneetin poimintaan, kuvaamiseen ja 

latomiseen kuluu vain muutamia sekunteja. 

Magneettien käsittely teollisuusroboteilla 

on poikkeuksellisen vaativa tehtävä, koska 

helposti särkyvien kestomagneettien käsit-

telyssä on samalla huomioitava kappalee-

seen vaikuttava voimakas magneettikent-

tä. Kentän suunta ja voimakkuus muuttuvat 

jatkuvasti ladonnan eri vaiheissa, ja suurista 

veto-, hylkimis- ja sivuttaisvoimista huolimat-

ta magneettia on pystyttävä käsittelemään 

erittäin varovaisesti. Onnistuminen ladon-

nan automatisoinnissa parantaa merkittä-

västi paitsi työvaiheen tuottavuutta ja lop-

putuotteen laatua, myös henkilöstön työ-

turvallisuutta ja ergonomiaa. 

”Mikäli magneetti pääsee ladontavai-

heessa rikkoutumaan, sirpaleet sinkoilevat 

magneettisten voimien vuoksi voimakkaasti 

joka suuntaan”, Rahunen sanoo. 

”Robotit hoitavat homman tasalaatui-

semmin ja turvallisemmin.”

Voimaa ja tarkkuutta

Hyvinkään-tehtaan uusi magneettien lii-

maus- ja ladontayksikkö sisältää kaksi robot-

tisolua. Servoradalla edestakaisin liikkuva 

ABB:n IRB2600-robotti vastaa magneettien 

purkamisesta kuljetuslavoilta, napaisuuden 

tarkistuksesta, magneettien puhdistuksesta 

ja niiden syöttämisestä ladontasoluun. 

Kone, hissimoottori, 

kestomagneetti, automatisointi, 

IRB4600-robotti, robottisolu

03

01

02

01  ABB:n IRB2600-robotti vastaa magneettien 

purkamisesta kuljetuslavoilta, niiden napaisuuden 

tarkastuksesta ja puhdistuksesta sekä niiden 

syöttämisestä ladontasoluun.

02 Magneettia on pystyttävä käsittelemään hyvin 

varovasti. Voimakas magneettikenttä vaikeuttaa 

ladontaa, ja automatisoinnilla on parannettu paitsi 

työvaiheen tuottavuutta, myös henkilökunnan 

työturvallisuutta. 

03 ABB:n IRB4600-robotti latoo magneetteja vauh-

dikkaasti paikalleen Koneen hissitehtaalla.
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Ladontasolun kaksi MultiMove-yhteisoh-

jauksessa toimivaa IRB4600-robottia lato-

vat magneetit roottorirungon sisään levite-

tylle liimapinnalle. Solu sisältää myös laitteet 

magneettien ja roottorin käsittelyyn sekä 

automaattiset työkaluvaihtajat ja -puhdis-

tajat roboteille. 

Tarvittavien voimien suuruudesta ker-

too se, että muutaman sadan gramman 

painoisten magneettien käsittelyyn käyte-

tään IRB4600-robotin järeintä mallityyppiä, 

joka on suunniteltu 60 kilon hyötykuormal-

le. Robottien asentojen toistotarkkuus on 

0,05–0,06 mm, mutta poikkeuksellises-

sa sovelluksessa jopa akselien normaalit 

välykset aiheuttivat haasteita magneettien 

asennukselle. 

”ABB:n asiantuntijoiden tuella saimme 

optimoitua robottien asennon niin, että meil-

lä on nyt käytössä täysin välyksetön ratkai-

su”, Rahunen sanoo.  

Äärimmäiset tarkkuusvaatimukset ulot-

tuvat robottien lisäksi magneettien käsitte-

lyssä käytettäviin muihin laitteisiin. Ladon-

nan aikana roottorin rungon asemoinnista 

vastaa ABB MTD 250 -pyörityspöytä. 

”Laite on käytännössä teollisuusrobotin 

akseli, eli se on yhtä tarkka kuin varsinai-

set robotit ja myös toimii samassa ohjauk-

sessa”, kertoo Rahunen. 

Konenäkö varmistaa laadun

Robottisolujen suunnittelusta ja toimi-

tuksesta on vastannut vaativiin tuotanto- 

ja laadunvarmistussovelluksiin erikoistunut 

Sermatech Oy. Pitkässä hankkeessa tarvit-

tiin tiivistä yhteistyötä integraattorin ja asi-

akkaan välillä ja myös joustavuutta molem-

min puolin. 

”Meillä on koneenrakennuksesta 40 vuo-

den kokemus, mutta on tämä ollut erikoinen 

projekti”, toteaa yhtiön perustaja ja hallituk-

sen jäsen Markku Uusitalo. 

”Koneen tehtaan robottisoluissa piti 

yhdistää erittäin tarkka laadunvarmistus 

magneettisten kappaleiden käsittelyyn, mikä 

oli meillekin uutta.”

Vaativan mekaanisen toteutuksen lisäk-

si robottiyksikön erikoisuutena on Serma-

techin suunnittelema edistynyt konenäkö-

sovellus. Prosessia valvoo kuusi kameraa, 

jotka kuvaavat asennettavat magneetit eri 

kulmista. Näin pystytään havaitsemaan pie-

nimmätkin epäpuhtaudet, halkeamat, väri-

erot tai muut poikkeamat ennen magneet-

tien asennusta. Konenäköä hyödynnetään 

myös magneettien asemoinnissa liimauk-

sen aikana. 

Jokaisen roottorin magneettien kuvat ja 

valmistustiedot tallennetaan tietokantaan, 

josta ne ovat tarpeen vaatiessa löydettä-

Paikalla

Tämä juttu löytyy SlideShare-palvelusta 

osoitteesta slideshare.net/ABBSuomi

vissä myöhemminkin. Roboteilta kerätään 

ja tallennetaan runsaasti dataa roottorien 

tuotannosta. Näin tietoja voidaan käsitellä 

tilastollisesti ja auttaa prosessin optimointia. 

Yhteistyöllä maaliin

Voimakkaiden magneettien ladonta teol-

lisuusroboteilla on maailmanlaajuisestikin 

ainutlaatuista, ja robottisolujen testaus ja 

optimointi oli pitkä prosessi.

”Kaiken lisäksi meillä oli tälle järjestel-

mälle niin korkeat suorituskyky- ja luotet-

tavuusvaatimukset, että en ole ikinä kuul-

lut vastaavasta”, Janne Rahunen sanoo. 

Halutun laatutason saavuttaminen vei 

aikaa, mutta vaivannäkö kannatti, sillä jär-

jestelmä on osoittautunut päivittäisessä käy-

tössä äärimmäisen luotettavaksi. 

Ratkaisun suunnittelussa panostettiin 

myös helppokäyttöisyyteen. Robottisolus-

sa työskentelevillä operaattoreilla ei tarvin-

nut olla aiempaa automaatio- tai robotiikka-

kokemusta, ja työntekijöillä oli myös mah-

dollisuus vaikuttaa ratkaisun käyttöliittymän 

suunnitteluun. 

”Kaverit kävivät opissa Sermatechillä 

parikin kertaa, ja koulutus jatkui täällä teh-

taalla. Sermatechin asiantuntijat olivat tukena 

koko käyttöönottovaiheen ajan, ja uusi val-

mistusyksikkö sai loppuhyväksynnän viime 

maaliskuussa”, sanoo Rahunen. 

Koneen Hyvinkään koneistotehtaalla on 

jo aiemmin ollut käytössä automatisoitu 

kokoonpanolinja, jossa toimii ABB:n teolli-

suusrobotteja. Linjalla muun muassa asen-

netaan valmiit roottorit moottorien runkoihin. 

Janne Rahusen mukaan mahdollisuuksia 

seuraaviin automaatiokohteisiin etsitään jo. 

”Meillä on ABB:n robotit sekä kokoon-

panolinjalla että tässä uudessa yksikössä, 

ja olemme kyllä niihin olleet tyytyväisiä.” 

Janne Rahunen vastaa Koneen koneistojen valmistusteknologiasta. Hän 

uskoo, että robotteja käytetään jatkossa hissien valmistuksessa yhä 

enemmän.
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 K
un paritalokotia Seinäjoen asunto-

messuille Pruukinrantaan suun-

niteltiin, Parviainen halusi taloon 

uutta ja nykyaikaista tekniikkaa. Paritalo-

naapuri osasi sähköalan ammattilaisena 

suositella sopivaa järjestelmää ystäväl-

leen. Parviainen päätyi ABB:n free@home 

-kodinoh jausjärjestelmään erityisesti sen 

helppokäyttöisyyden vuoksi.

”En ole ollenkaan tekninen ihmi-

nen, mutta jopa minä osaan 

käyttää tätä järjestelmää. 

Sähköt pakastinta 

ja jääkaappia 

Figure

Hannu-Pekka ”HP” Parviainen on tottunut Duudsoneissa venymään inhimillisille 
äärirajoille monissa extreme-tempuissa. Kotona sen sijaan voi ottaa sitä rennommin, 
mitä fiksummin toiminnot on suunniteltu.

Koti kätevillä  
säätö ominaisuuksilla

Teksti Outi Rantala, Kuvat Pilvi Sormunen
Asuntomessut, free@home 

-kodinohjausjärjestelmä, 

ovipuhelin, Duudsonit

Duudsoneiden HP Parviainen on tyytyväinen 

valintaansa. Esimerkiksi kodin valojen 

säätäminen onnistuu tabletin avulla, 

lukuun ottamatta saadaan kerralla pois pääl-

tä nappia painamalla. Ja lämmitystä pys-

tyy säätelemään huonekohtaisesti samal-

la laitteella.”

Ohjaus käy kätevästi sekä kodin kiin-

teällä näytöllä että tablettitietokoneella tai 

älypuhelimella. 

”Minulle on tärkeää pystyä ohjaamaan 

kodin toimintoja vaivattomasti. Koska järjes-

telmä toimii netin yli, voin myös kotoa poissa 

ollessani seurata, mitä talossa tapahtuu.”

Helppo ohjelmoida itse

Erilaisia tilanteita on valittavissa useita. 

Talon sisä- ja ulkovalaistuksen voi ohjelmoi-

da esimerkiksi elokuvan katseluun, aamu-

toimiin, ruokailuhetkeen, kokkaukseen ja 

bileisiin sopivaksi. Kun halutut ase-

tukset on määritelty ohjel-

maan, käy valaistuk-

sen muuttaminen 

yhdellä painalluk-

sella. Tilanteita 

pystyy muokkaa- maan helposti ”pyyhkäisemällä” kosketus-

näytöltä uudet valinnat käyttöön.

”Parasta järjestelmässä on se, että tilan-

teet on helppo muuttaa ja ohjelmoida uudel-

leen: ohjelma auki ja parilla sormenhipaisulla 

uudet asetukset ovat voimassa.”

Laiskan miehen lisä

Parviaisen kodinohjausjärjestelmä ohjaa 

asunnon valaistusta ja lämmitystä. Järjes-

telmään on liitetty myös ovipuhelin, jossa 

on kamera.

”Hauska laiskan miehen lisä on, että ylä-

kerran näytöltä pystyn päästämään kave-

rit ulko-ovesta sisälle. Lisäksi koko järjes-

telmä toimii ääniohjauksella. On kätevää, 

kun vaikka sohvalla istuessa voin puhumal-

la himmentää valot.” 
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Teema

Yrityksillä 
avainasema 
kiertotaloudessa
Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit kiertävät 
käyttökohteesta toiseen energiaa tuhlaamatta. Tämä vaatii 
uudenlaista asennetta niin käyttäjiltä kuin tuottajiltakin. 
Samalla se lupaa myös menestystä.

Teksti Marianne Salin, Kuvat Jarmo Teinilä

Apua moottorihotellista

Kunnostettu, käytetty laite auttaa silloin, kun käytössä oleva laite 

reistailee tai hajoaa. ABB tarjoaa Suomessa varalaitepalvelun oiko-

sulkumoottoreiden käyttäjille. Asiakkaat jakavat uusien ja käytetty-

jen moottoreiden varaston, josta varalaite löytyy hetkessä. Teollisen 

internetin kehittyessä voidaan myös yhä useammin seurata käytös-

sä olevien laitteiden kuntoa ja ennakoida laitteen vaihtoa.
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Kiertotalous, energia, energian-

säästö, elinkaari, materiaalite-

hokkuus, energiatehokkuus,  

tuotekehitys, edelläkävijyys, 

ekosuunnitteludirektiivi
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Teema

”Ei riitä vain se, että 
tarkastellaan yhden 
tuotteen elinkaarta 
ja yhtä yritystä. 
Mukaan olisi saatava 
myös alihankkijoiden 
alihankkijat, koko 
verkosto. Kiertotalous 
olisi saatava osaksi 
jokaisen jokapäiväistä 
työtä.”

Nani Pajunen

Johtava asiantuntija, Sitra

K
iertotaloudessa tuote siirtyy 

sujuvasti käyttäjältä toiselle ja 

jopa toiseen käyttötarkoituk-

seen. Kun tuotteen elinkaari 

lopulta katkeaa, materiaalit on helppo 

ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Yhden 

jäte on toisen raaka-aine.

”Nyt kiertotalouteen osallistuvat edellä-

kävijät, mutta ennen pitkää siitä tulee uusi 

normaali”, toteaa kiertotalouden johtava 

asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta. Muu-

tosta ajaa nykyinen taloutemme, jossa luon-

nonvarat hupenevat, jätemäärä kasvaa ja 

ilmasto lämpenee. 

”Osa kiertotalouden kriteereistä täyttyy 

tavallisessa, kannattavassa liiketoiminnassa 

jo nyt. Modulaarinen suunnittelu ja helppo 

huollettavuus pidentävät tuotteiden elinkaar-

ta, ja tuotannossa kannattaa käyttää mah-

dollisimman vähän materiaalia ja energiaa. 

Energiatehokkuus on olennaista myös tuot-

teen käytön aikana”, sanoo ympäristö- ja 

energiatehokkuuspäällikkö Jussi Aarnivuo 

ABB:ltä. Hän korostaa, että tuotteen elinkaari 

määritetään pitkälti jo tuotekehitysvaiheessa. 

Tuotekehitys ja hankinta uusiksi

Pajunen on huomannut, että yritysten 

tuotekehittäjillä voi olla haasteita toteuttaa 

kiertotaloutta, vaikka yrityksellä olisi tavoit-

teita siihen suuntaan.

”Tuotekehittäjiä sitovat monesti tiukat 

ajalliset ja taloudelliset raamit, ja materiaa-

livalintoja ohjaavat tuotteen edelliset versiot 

sekä sopimukset alihankkijoiden kanssa”, 

Pajunen sanoo. 

Muutokseen tarvitaan – ei vain yksi yri-

tys – vaan useita. 

”Ei riitä vain se, että tarkastellaan yhden 

tuotteen elinkaarta ja yhtä yritystä. Mukaan 

olisi saatava myös alihankkijoiden alihank-

kijat, koko verkosto. Kiertotalous olisi saa-

tava osaksi jokaisen jokapäiväistä työtä”, 

Pajunen korostaa.

Edelläkävijyys maksaa – ja palkitsee

Tuotannon materiaali- ja energiatehok-

kuus säästää investointien jälkeen selvää 

rahaa, mutta Aarnivuo myöntää, että kier-

totaloudella on myös hintansa. Kestävät 

materiaalivalinnat ja tuotekehitys maksa-

vat. Useasti jo olemassa olevan tuotteen 

kunnostaminen on kannattavaa, mutta voi 

olla myös tapauksia, joissa olemassa ole-

va tuote on kalliimpaa kunnostaa uuden 

veroiseksi kuin tuottaa uusia tuotteita suu-

rina sarjoina. 

Mikä edelläkävijöitä sitten motivoi? 

”Meillä on jo nyt todella vaativia asiakkai-

ta, joiden kohdalla ei ole edes muuta vaih-

toehtoa. Tuotteiden on oltava todella kestä-

viä ja luotettavia”, Aarnivuo kertoo. Pajunen 

odottaa vaativan linjan vahvistuvan ja toivoo 

sitä myös julkisiin hankintoihin.

”Jos julkinen sektori alkaisi edellyttää 

alihankkijoiltaan ykköskriteerinä kestäviä 

valintoja, kenttä muuttuisi todella paljon”, 

Pajunen toteaa. 

Sääntely tukena ja esteenä

Sitran laatima kiertotalouden tiekartta 

hahmottelee Suomesta kiertotalouden edel-

läkävijää maailmassa ja ennustaa lisää työ-

paikkoja ja vientiä. 

”Tavoite on, että uusi ajattelu saadaan 

materiaalikehitykseen ja tuotesuunniteluun 
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ja jopa niitä aiempaan vaiheeseen, muun 

muassa kaavoitukseen, ympäristölupiin ja 

rakennuslupiin”, Pajunen sanoo. Hän uskoo, 

että yksilöitä ja yrityksiä voidaan kannus-

taa kiertotalouteen jakamalla tietoa, mutta 

myös sääntelyllä.

Aarnivuon mukaan esimerkiksi EU:n 

ekosuunnitteludirektiivi edistää energiate-

hokkaiden laitteiden suunnittelua ja myyn-

tiä. ABB:llä otetaan tiedossa olevat tulevat 

muutokset hyvissä ajoin huomioon tuot-

teen suunnittelussa ja tuoteylläpidossa, 

tässä apuna ovat tuotehallinnan Gate- ja 

elinkaarimallit. 

Ekosuunnitteludirektiivi uudistuu viiden 

vuoden välein ja kemikaaliasetus REACH 

peräti useamman kerran vuodessa. Aarni-

vuota kiinnostaa, miten lainsäädäntö vai-

kuttaa jatkossa pitkäikäisen tuotteen vara-

osiin ja huoltoon 20 vuoden aikajänteellä.

”Jotta yritys voi investoida tehtaaseen, 

on tiedettävä, mihin suuntaan lainsäädäntö 

kehittyy. Tarvitsemme yhä enemmän vuoro-

puhelua yritysten ja viranomaisten välillä”, 

Aarnivuo sanoo.

Omistamisesta jakamiseen

Kiertotaloudessa yksi materiaalikiertoon 

vaikuttava haaste on, määritelläänkö pro-

sesseista yli jäänyt materiaali jätteeksi vai 

tuotteeksi. Päätuotteen ohella syntynyt yli-

jäämä luetaan tavallisesti jätteeksi, jonka 

käsittely on luvanvaraista. Pajunen kannus-

taa yrityksiä suunnittelemaan tuotantoaan 

sellaiseksi, että jätteiden sijaan syntyy suo-

raan sivutuotteita. 

”Tietyt sivutuotteet ovat jo saaneet 

pysyvän tuotestatuksen ja osalle niitä voi-

Ennakoiva huolto on hyvä perusta laitteen pit-

källe elinkaarelle, ja lisävuosia tarjoavat päivityk-

set. Esimerkiksi muuntaja saa helposti 15–20 

vuotta lisää elinaikaa, kun se huolletaan val-

mistajan tehtaalla ja apulaitteet uusitaan. On 

myös mahdollista uusia muuntajan käämit ja 

kaikki erityisosat, jolloin saadaan uuden veroi-

nen muuntaja. Laite saa uuden muuntajan 

takuun ja 30–40 vuotta lisää käyttöaikaa, vaikka 

sen sydän, tankki ja usein myös öljy käytetään 

hyväksi. Vanhojen käämien kupari kierrätetään.

ABB uudistaa yhä useammin myös taajuus-

muuttajia vaihtamalla vanhaan kaappiin uudet 

sisukset siten, että johdotukset ja rakenteet säi-

lyvät ennallaan. Näin uusin teknologia saadaan 

tuotua hankaliinkin paikkoihin ilman pitkää käyt-

tökatkoa. Esimerkiksi laivoja ei tarvitse telakoida 

eikä niiden kylkiä puhkoa.

Käytetyn laitteen elinkaari voi jatkua myös 

toisella käyttäjällä. Kun tuotanto muuttuu tai lop-

puu, tehdas saattaa myydä robottinsa takaisin 

ABB:lle. ABB päivittää moottorin osat ja ohja-

ussoftan ja myy robotin uudelle käyttäjälle, joka 

saa laitteelle täyden takuun. 

Kiertotaloutta ABB:llä:

Yhden vanha, toisen uusi 

”Jotta yritys voi  
investoida tehtaaseen,  
on tiedettävä, mihin 
suuntaan lainsäädäntö 
kehittyy. Tarvitsemme  
yhä enemmän vuoro- 
puhelua yritysten  
ja viranomaisten välillä.”

Jussi Aarnivuo

ympäristö- ja energiatehokkuuspäällikkö, 

ABB

daan hakea. Tuotestatuksen saaminen 

edellyttää jätelain mukaan esimerkiksi sitä, 

että sivutuotteella on markkinat ja kysyn-

tää. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikkea 

ei kannata käsitellä kiertotaloudessakaan. 

Osa jätemateriaalista pitäisi prosessoida 

niin, että itse prosessoinnista seuraisivat 

jo suuremmat ympäristöhaitat kuin jät-

teiden loppusijoittamisesta. Käsittely oli-

si myös taloudellisesti kannattamatonta”, 

Pajunen toteaa. 

Hän uskoo, että sivuvirtojen hyödyntä-

minen helpottuu edelleen lainsäädännön 

kehittyessä ja yritysten yhteistyöllä.

”Seuraava kiertotalouden haaste on, 

kuinka kauan kannattaa kehittää olemassa 

olevia tuotteita ja koska uskalletaan pyyh-

kiä pöytä puhtaaksi ja aloittaa alusta ihan 

toisella tavalla”, Pajunen sanoo. Ensimmäi-

nen muutos voisi olla suhteemme tuottei-

den omistamiseen ja jakamiseen  

”Tämä malli lisää tuotteen valmistajan 

kiinnostusta tuotteen pitkäikäisyyteen, huol-

lettavuuteen ja korjattavuuteen. ABB:n säh-

kömoottorien varalaitepalvelu on hyvä esi-

merkki tällaisesta uudesta konseptista, jossa 

useat toimijat voivat yhdessä jakaa varas-

tossa olevat sähkömoottorit.”  

Tämä juttu löytyy SlideShare-palvelusta 

osoitteesta slideshare.net/ABBSuomi
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ABB on kehittänyt innovatiivisen vikaindikointimenetelmän, jolla 
kaapeliverkon viat kyetään löytämään luotettavasti ja nopeasti. 

Asiantuntija

Kohti yhä 
älykkäämpää 
sähköverkkoa

Perusteellisesti testattu innovaatio 

tuo älykkyyttä sähköverkon jakelu-

muuntamotasolle asti ja parantaa 

sähkön toimitusvarmuutta. ABB:n asi-

antuntijat Janne Altonen ja Ari Wahl-
roos ovat olleet kehittämässä verk-

koa yhä älykkäämmäksi.

Mikä on monitaajuusadmittanssimit-

taukseen pohjautuvan vikaindikaatto-

rin merkitys muuntamoautomaatiolle?

Tehokas vianpaikannus jakelumuunta-

motasolla vaatii luotettavan vikaindikoin-

timenetelmän. Erityisesti maakaapeleissa 

Teksti Janne Altonen ja Ari Wahlroos, Kuva Mikko Lehtimäki

Vikojen suunnat voidaan selvittää luotet-

tavasti ja näin ollen vikojen poiskytkennnät 

voidaan tehdä turvallisesti. Aiemmin haas-

teena oli myös havaita viat, joissa vikavirta 

on erityisen pieni. Nyt menetelmän herkkyys 

on saatu tasolle, joka oli aiemmin saavu-

tettavissa vain primäärisähköasematason 

suojaussovelluksissa.  

Myös suojausasetteluiden määrittämi-

nen oli hankalaa. Nyt ne pystytään pitä-

mään minimissä: samat asettelut pätevät 

riippumatta verkon kytkentätilanteesta tai 

kaapelointiasteesta. 

Mitä uutta tietoa Sundomin projekti 

tuotti?

Sundom Smart Grid -hankkeessa ABB 

oli mukana testaamassa ja pilotoimassa 

uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa. 

Koeohjelmassa oli noin 60 erilaista tapa-

usta, joilla pyrittiin simuloimaan erilaisia ver-

kon todellisia vikatilanteita. Tulokset olivat 

erinomaisia: oikea vikaindikaatio saatiin kai-

kissa tehdyissä kokeissa riippumatta vian 

tyypistä. Jopa kaapelien katkeilevat viat, 

jotka imitoivat verkossa mahdollisesti kehit-

tyviä vikoja, pystyttiin löytämään nopeasti 

ja selektiivisesti. 

Miten muuntamoautomaatio tulee 

kehittymään tulevaisuudessa? 

Tulevaisuuden verkoissa mittausdataa 

tulee sadoista, jopa tuhansista mittaus-

pisteistä. Tällöin vikaindikoinnin validiteetin 

merkitys korostuu nykyisestään.  

yleisimpiä maasulkuvikoja ei pystytä havait-

semaan perinteisillä mittausteknologioilla. 

Tämä johtuu verkon sähköteknisen käyt-

täytymisen muuttumisesta maakaapeleiden 

pituuksien kasvaessa. Pitkä maakaapeli on 

kuin jättimäinen kondensaattori. Viat ovat 

usein katkeilevia, ja ne aiheuttavat lyhyitä, 

suuriamplitudisia virtapulsseja sähköverk-

koon. Niiden havaitseminen vaatii aivan 

erilaisia menetelmiä kuin avojohtoverkos-

sa. Tähän haasteeseen vastaa uusi moni-

taajuusadmittanssimittaukseen perustuva 

vikaindikointimenetelmä, joka on osa ABB:n 

älyverkkoteknologiaa. 

Uusi tekniikka mahdollistaa vikojen 

havaitsemisen niiden alkamisvaiheessa. 

Näin vika voidaan korjata ennen kuin säh-

kökatkoksia syntyy. 

Miksi asia on tärkeä juuri nyt?

Sähkömarkkinalain tuoreen uudistuksen 

myötä verkkoyhtiöiden on palautettava säh-

köt asemakaava-alueella viimeistään kuu-

den tunnin kuluessa sähkön katkeamises-

ta – muutoin yhtiö joutuu maksamaan asi-

akkailleen korvauksia. 

Verkkoyhtiöt parantavat nyt hyvin aktii-

visesti toimitusvarmuuttaan, erityises-

ti maakaapeloinnissa on edetty todel-

la nopealla tahdilla. Lisäksi yhtiöt lisäävät 

verkostoautomaatiota. 

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita 

monitaajuusadmittanssisuojan avulla 

voidaan tehdä? 

RIO600-vika-
indikaattori löytää 
maakaapelien viat

RIO600-vikaindikaattori löytää maakaape-

liverkolle tyypilliset viat, joita ei voida perin-

teisillä menetelmillä ja teknologioilla luotetta-

vasti havaita ja löytää. 

Menetelmä perustuu monitaajuusad-

mittanssimittaukseen: RIO600 suodattaa ja 

jakaa mitatun signaalin useisiin taajuuskais-

toihin, jolloin kyetään havaitsemaan jopa 

hyvin nopeat vian aiheuttamat virtapiikit. 

Edistyksellisellä teknologialla viat kye-

tään löytämään ensi kertaa myös jakelu-

muuntamotasolla. RIO600 on vuosien tuo-

tekehitystyön tulos, ja sen toimivuus on 

todennettu kymmenillä vikatyypeillä lukuisis-

sa kenttäkokeissa.

Mikä on puheenaiheena nyt?  
Lue ABB:n asiantuntijoiden 
blogikirjoituksia. 
Löydät ne osoitteesta: 
abb-conversations.com/fi



 15ABB power 3|16

Tämä juttu löytyy SlideShare-palvelusta 

osoitteesta slideshare.net/ABBSuomi

Ari Wahlroos ja Janne Altonen ovat 

olleet vahvasti mukana Sundomin 

älyverkkoprojektissa Vaasassa. 
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Ratkaisu

Kunnonvalvonnan uusi tulevaisuus
Kun esimerkiksi 6 000 kierrosta minuutissa 

pyörivästä teollisuuspuhaltimen moottorista 

alkaa hajota laakeri, tärinä yltyy äkkiä tasolle, 

joka uhkaa koko laitetta. ABB:n PLC:hen poh-

jautuva kunnonvalvontaratkaisu AC500-CMS 

tuottaa oneline-tilassa aikasynkronoitua ja ana-

lysoitua mittausdataa koneesta, tuotantolinjas-

ta tai vaikkapa kymmenien tehtaiden laitteista. 

AC500-CMS yhdistää sähköisen ja mekaani-

sen kunnonvalvontadatan, näkee ongelmat jo 

muodostumisvaiheessa ja varoittaa niistä kuu-

kausia etukäteen, jotta käyttäjä voi varautua 

tulevaan ja minimoida tuotannon pysäytykset.

ABB:n CMS-kunnonvalvontamoduulin idea 

on sama kuin Automation Builderissä: vähem-

män hallittavia komponentteja ja vähemmän 

riskejä. Kunnonvalvontamoduuli on integroitu 

osa ohjausjärjestelmää, joten reaktioaika mah-

dollisiin ongelmiin on mahdollisimman lyhyt ja 

järjestelmä myös liittyy saumattomasti mihin 

tahansa tiedonkeruujärjestelmään. Tämä kun-

nonvalvontaratkaisu mahdollistaa siirtymisen 

korjaavasta kunnonpidosta toimintaa ohjaa-

vaan kunnossapitoon.



 17ABB power 3|16

Elinkaaren 
tehokkaampaa 
hallintaa
Automation Builder virtualisoi tuotanto-
prosessit ja laitteistot sekä kokoaa kaik-
ki koneen rakentajan tarvitsemat työkalut 
yhden ohjelmistoalustan alle.

Teksti Tuomo Tamminen, Kuvat ABB

Teollisuus, automaatio, 

Automation Builder, 

virtualisointi, integrointi

N
ykyaikaiset, automatisoidut 

tuotantolinjat kykenevät tark-

kuuteen ja nopeuteen, josta 

Henry Fordin aikoina ei olisi 

osattu unelmoidakaan. 

Monimutkaisuuden lisääntyessä valmis-

tajilla on myös jatkuva paine kehittää uutta 

entistä nopeammin. Jotta automaatiopro-

jektit voidaan toteuttaa tehokkaasti ja entis-

tä nopeammin, on täytettävä kaksi kes-

keistä ehtoa: kehitystyö on tehtävä entistä 

enemmän samanaikaisesti ja suunnittelun 

ja käyttöönoton välinen kuilu on poistettava.

Suunnittelun ja käyttöönoton 

yhdistäminen

ABB:n Automation Builderilla nämä 

ongelmat pystytään ratkaisemaan. Automati-

on Builder on kattava ohjelmistopaketti, jon-

ka avulla koneenrakentajat ja järjestelmäin-

tegraattorit voivat tehdä virtuaalisen mallin 

koko automaatioprojektista toimilaitteineen, 

antureineen ja ohjausjärjestelmineen. 

Virtuaalisten prototyyppien avulla ohjel-

mistojen ja komponenttien yhteensopivuut-

ta voidaan testata jo ennen kuin fyysisiä 

osia on olemassa. Näin mekaniikka-, säh-

kö- ja ohjelmistosuunnittelua voidaan teh-

dä rinnakkain.
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Ratkaisu

Kun suunnittelu ja käyttöönotto on virtu-

alisoinnin avulla integroitu lähemmäs toisi-

aan, prosesseja voidaan optimoida ja kor-

jaukset voidaan tehdä jo ennen kuin aikaa 

ja rahaa on käytetty fyysisten komponent-

tien valmistamiseen. Näin käyttöönotto voi-

daan tehdä kerralla oikein ja tuotanto aloit-

taa ajallaan.

Lisää tehoa pilvestä

Automation Builder on avoin ohjelmisto, 

jossa käyttäjä voi luoda simulaation puuttu-

vat komponentit itse tai ladata valmiit kom-

ponentit työkaluun.

Virtualisointi avaa yrityksille aivan uusia 

näköaloja. Esimerkiksi paljon resursseja 

vaativat prosessiskenaarioiden simulaati-

ot voidaan siirtää pilveen, jolloin käyttäjä ei 

tarvitse suurta käsittelytehoa omassa tieto-

koneessaan. Myös nykyinen tuotantojärjes-

telmä voidaan virtualisoida ja kokeilla, mitä 

vaikutuksia eri parametrien tai laitteiston osi-

en muutoksilla on. Näin voidaan optimoida 

energiankulutus, maksimoida tuotantomää-

rä tai minimoida tuotannon kokonaiskustan-

nukset. Myös käyttäjäkoulutus onnistuu vir-

tuaalisilla laitteistoilla. 

Teollisen internetin ytimessä

Tästä maailmasta käytetään nimitys-

tä Teollisuus 4.0. Sen ytimessä ovat teolli-

nen internet ja sen mahdollistama digitaa-

linen ketju, joka yhdistää kaikki osapuo-

let alihankkijoista asiakkaisiin. Ketju toimii 

vain, jos kaikki tuotantolaitoksen kompo-

nentit pystyvät toimimaan ja kommunikoi-

maan keskenään. 

Äärimmäisten olojen voimala
Aurinko synnyttää ilmakehämme paine-erot, jot-

ka synnyttävät tuulet, jotka taas saavat aikaan 

aallot. Aurinko ja tuuli ovat olleet keskeisimpiä 

uusiutuvan energian lähteitä jo pitkään, mutta 

aaltovoiman mahdollisuuksiin ollaan vasta herää-

mässä. Joidenkin arvioiden mukaan aaltoenergi-

alla voitaisiin kattaa jopa 15 prosenttia maapal-

lon sähkönkulutuksesta.

Yksi pioneereista on suomalainen AW-Ener-

gy Oy, jonka WaveRoller-aaltovoimala perustuu 

suureen, merenpohjaan kiinnitettyyn saranoituun 

levyyn. Sähköä syntyy, kun aaltojen edestakai-

nen liike liikuttaa levyä. Merenpohjassa Wave-

Roller-voimala on lähes näkymätön ja äänetön, 

mutta myös luonnonvoimien armoilla. 

”Kun aloitimme projektia ja haimme auto-

maatiotoimittajaa, meille oli selvä, että järjestel-

män täytyy kestää kovia olosuhteita. Päädyim-

me ABB:n AC500 sarjan XC-moduuleihin niiden 

kovien ympäristöspeksien ja hyvän hinta-laa-

tusuhteen takia”, pääsuunnittelija Sami Pasa-
nen AW-Energyltä kertoo. 

Samalla AW-Energy otti käyttöön ABB:n 

Automation Builder -ohjelmistoalustan. Yritys on 

lähiaikoina tuomassa markkinoille uuden suku-

polven laitteistoa, joka on toteutettu juuri Auto-

mation Builderilla ja AC500-logiikalla.

”Automation Builderiin pystyy CODESYS-

ympäristön lisäksi tuomaan omia C-kielellä teh-

tyjä komponentteja. Näin on pystytty tehokkaasti 

toteuttamaan kunnonvalvontatyökaluja ja edisty-

neitä hälytysmekanismeja”, Pasanen sanoo.

”Arvelimme, että ABB:ltä saisimme myös 

hyvin tukea. Näin on ollut – aina on tullut mies 

paikalle, kun vain on pyydetty.”

AW-Energy käyttää Automation Builderiä 

myös tuotekehityksessä laitteiston ohjausikku-

nana, eli testilaitteistoja ajetaan käytännössä 

Automation Builderin kautta. Yrityksellä on käy-

tössä myös ABB:n taajuusmuuttajia, muuntajia, 

generaattoreita ja muita komponentteja. 

”Esimerkiksi taajuusmuuttajat on ollut help-

po integroida Automation Builderiin”, Pasanen 

sanoo.

”Meillä on laite upotettuna merenpohjaan, 

missä sitä ei pääse noin vain huoltamaan. Kun 

lähtökohtakin on tällainen, emme me huonoa 

järjestelmää olisi valinneet.”

Automation 
Builder on kattava 
ohjelmistopaketti, 
jolla voidaan tehdä 
virtuaalinen malli koko 
automaatioprojektista 
toimilaitteineen, 
antureineen ja ohjaus - 
järjestelmineen.

Automation Builder vastaa tähän haas-

teeseen yhdistämällä automaatioprojektien 

suunnitteluun, ohjelmointiin, käyttöönot-

toon, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat työ-

kalut yhden, helppokäyttöisen käyttöliitty-

män alle. Se voi integroida PLC-ohjauksen, 

taajuusmuuttajat, moottorit, käyttöpanee-

lit ja robotit yhdenmukaiseksi automaatio-

ratkaisuksi. 

Tämä juttu löytyy SlideShare-palvelusta 

osoitteesta slideshare.net/ABBSuomi
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Kohti parempaa maailmaa

P
umppuyhtiö KSB Suomen myynti-

päällikkö Jan Lindqvist ei peittele 

innostustaan. 

”Jos tämä onnistuu, näitä voi syntyä kuin 

sieniä sateella.”

Vuonna 2017 selviää, miten Otaniemen 

pilottihankkeen käy. Hyvässä tapauksessa 

jopa 10 prosenttia Espoon kaukolämmön 

tuotannosta on ensi vuonna peräisin maan 

uumenista, kahdesta 7 kilometrin syvyyteen 

paraikaa porattavasta 30-senttisestä reiästä. 

Geolämpövoimalan periaate on yksin-

kertainen. Reikään pumpataan kylmää vettä 

suurella paineella. Kallion rakovyöhykkeessä 

7 kilometrin syvyydessä vesi lämpiää jopa 

120 asteen lämpötilaan, ja paine ajaa sen 

paluureikää pitkin takaisin maan pinnalle.  

Vuoden 2017 alkupuoliskolla voimala 

saa ydinkomponenttinsa, KSB:n vettä maan 

syvyyteen toimittavan pumpun ja sitä pyö-

rittävän ABB:n moottorin ja taajuusmuut-

tajan. Yleensä samaa pumppua käytetään 

perinteisemmässä voimantuotannossa, iso-

jen lämpökattiloiden syöttövettä pumppaa-

massa. Laitoksen suurin sähkönkuluttaja on 

ABB:n sähkömoottori, joka pyörittää pump-

pua enimmillään 6,4 MW:n teholla. Voimaa 

tarvitaan, sillä pumppu kehittää suuren pai-

neen ja puskee vettä maan sisään 120 litraa 

sekunnissa. Vastalahjaksi toivotaan maapal-

lon kuoren sisään varastoitunutta lämpöä 

40 MW:n teholla. 

ABB:n toimittamat moottori ja sitä ohjaa-

va taajuusmuuttaja ovat ABB:n aluemyynti-

päällikkö Kai Grönmarkin mukaan vakio-

Tulevaisuuden 
kaukolämpövoimalaa 
rakentamassa
ABB:n moottori ja 
pumppuvalmistaja KSB:n 
pumppu kierrättävät veden 
7 kilometrin syvyyteen ja 
takaisin St1:n Otaniemen 
geolämpövoimalassa. 

Teksti Petja Partanen Kuva St1

tuotteita, mutta toki kohteeseen suunnitel-

tuja ja mitoitettuja. 

”Sen sijaan energiantuotantotekniikka 

on jotain aivan uutta”, Grönmark toteaa.

Myös KSB:n Jan Lindqvistille kyseessä 

on tärkeä pilottiprojekti. Jos tunkeutumi-

nen jalkojemme alla piileviin lämpövaroihin 

onnistuu, aikoo KSB olla bisneksessä täysillä 

mukana.  ABB:n valintaa pumpun moottori-

toimittajaksi ei ratkaissut tällä kertaa tuote, 

vaan oikeastaan kaikki muu sen ympärillä. 

”Luotamme siihen, että projektin hoito 

Suomen ABB:n kanssa on mutkatonta.” 

St1:n Otaniemen 
geotermisen  
voimalan tekniikka

Pumppu: KSB CHTR

Moottori: ABB AMI 630L2L, 6 377 kW.

Taajuusmuuttaja:  

ABB ACS6109, syöttöjännite 6 300 V.

Erotusmuuntaja: ABB

Geolämpövoimala, 120 

astetta, pumppu, moottori, 

taajuusmuuttaja 

Geolämpövoimalan idea on, että vesi lämpiää seitsemän kilometrin syvyydessä 

kallion rakovyöhykeessä 120 asteen lämpötilaan.
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Tuulivoima, Joukhaisselkä, 

Kuolavaara-Keulakkopää, 

Saarenkylä. virtuaalivalvomo

Teksti Petja Partanen, Kuvat Kaisa Sirén

Tuuli puistossa 
sähköt päällä
ABB:n virtuaalivalvomopalvelu pitää finanssijätti Allianzin 
Suomen tuulipuistot tuotannossa ympäri vuoden. 

K
esäkuisena perjantaina ABB:n 

myynti-insinööri Jesse Saasta-

moisen iltaohjelma meni uusiksi. 

Kännykkään tullut vikailmoitus 

Saarenkylän tuulipuiston sähköasemalta 

tiesi vierailua Alavieskaan, reilut 200 kilo-

metriä ABB:ltä Vaasasta. Tuulipuisto oli tip-

punut valtakunnanverkosta, eikä normaali 

päivystäjä Kokkolasta päässyt paikalle. 

”Syöksyin sinne, ja saimme sähköt takai-

sin päälle”, Saastamoinen kertoo. Syyksi 

paljastui tietoliikenneongelma. 

Suuri osa suomalaisista tuulipuistoista 

sijaitsee kaukana asutuksesta ja huolto-

palveluista. Harvalla tuulivoiman omistajal-

la on myöskään omaa kunnossapitohenki-

löstöä. Keväällä 2016 kolme suomalaista 

tuulipuistoa hankkinut Allianz Capital Part-

ners on ratkaissut asian ulkoistamalla säh-

köasemien ylläpidon ja tuulipuistojen käy-

tönjohdon ABB:lle. 

Jesse Saastamoinen toimii Allianzin kol-

men tuulipuiston sopimusvastaavana. Mie-

hen vastuulla ovat esimerkiksi resurssien 

varaaminen vuosihuoltoihin ja vikailmoituk-

siin reagoiminen – ja joskus joutuu itsekin 

kunnossapitotöihin. 

”Eilen tuli esimerkiksi pyyntö ottaa Saa-

renkylän tuulipuisto irti verkosta. Siirtolinja 

piti saada sähköttömäksi korjaustyön ajaksi.”

Kiireellisissä tapauksissa käyttötoimen-

piteet onnistuvat käden käänteessä omalta 

kannettavalta tietokoneelta. Tuulipuistoissa 

on käytössä ABB:n virtuaalivalvomopalve-

lu, joka pitää perillä Kittilässä, Sodankyläs-

sä ja Alavieskassa sijaitsevien tuulipuistojen 

tilanteesta ajasta ja paikasta riippumatta. 

”Se on meidän palvelun perusajatus, 

fyysistä valvomoa ei välttämättä tarvita 

lainkaan.”

Saastamoinen näyttää, mitä tämä tar-

koittaa käytännössä. Kun suojattu yhteys 

on luotu, päästään näkemään koko tuuli-

puiston tilanne reaaliajassa. Ruudulle ilmes-

tyy yleiskuva Saarenkylän tuulipuistosta. 

Puiston tuotto on tällä hetkellä 7 megawa-

tin luokkaa, tuulennopeudet eri turbiineilla 

liikkuvat 6 m/s:n molemmin puolin. 

Puiston kahdeksan turbiinia näkyy kuvas-

sa vihreänä, yksi on keltaisena.

”Siellä on huolto käynnissä, se on myl-

lyvalmistajan heiniä.”

Tuuliturbiineilta energia johdetaan säh-

köasemalle ja edelleen päämuuntajalle, joka 

muuntaa jännitteen siirtoverkkoon sopivak-

si. Ruudun yläreunassa näkyy 110 kV:n 

Joukhaisselkä, Sodankylä

27 MW, 9 tuuliturbiinia

Kuolavaara-Keulakkopää, 

Sodankylä/Kittilä

51 MW, 17 tuuliturbiinia

Saarenkylä, Alavieska

27 MW, 9 tuuliturbiinia

– Omistaja Allianz Capital Partners

– Tuulipuistojen hallinnointi Wpd 

windmanager Scandinavia

– Tuulipuistojen käytönjohto, 

sähköasemien valvonta ja 

huoltopalvelut ABB

Pohjoisen tuulia
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voimalinja, jonka kautta tuulipuiston tuotta-

ma energia siirretään valtakunnanverkkoon. 

”Meitä kiinnostaa eniten tämä sähköase-

manäkymä, se näyttää yhdellä silmäyksellä 

missä asennossa sähköaseman toimilaitteet 

ovat. Jos halutaan ottaa vaikka nuo kolme 

turbiinia pois verkosta, tästä vain katkaisija 

auki hiirellä”, havainnollistaa Saastamoinen. 

Allianzin Suomen tuulipuistot tuottavat 

sähköä lähes 100 000 EU:n keskiverto-

kotitalouden tarpeisiin. Energian matkalla 

roottorin lavoilta kotien pistorasioihin tär-

kein solmupiste on sähköasema, joka kyt-

kee tuulipuiston sähköverkkoon. Jos säh-

köasemalla on ongelma, ehtyy myös euro-

jen tulo voimalan omistajalle. 

Jesse Saastamoinen kertoo, että uuden-

karheissa tuulipuistoissa varsinaiset laiteviat 

ovat harvinaisia, mutta verkosta putoami-

sia tapahtuu muistakin syistä. Automaatti-

set suojareleet valvovat tauotta sähköjärjes-

telmää ja laukaisevat katkaisijat automaatti-

sesti häiriötilanteessa. Syynä saattavat olla 

esimerkiksi muualla verkossa oleva häiriö tai 

tuulipuiston kaapelin eristevika.

”Jos esimerkiksi ali- tai ylijännitehäiriö 

jatkuu 110 kV:n verkossa riittävän pitkään, 

irrottavat suojareleet tuulipuiston verkosta.” 

Useimmiten ongelma hoituu virtuaali-

valvomosta käsin. Jos kyseessä on laitevi-

ka, tarvitaan tietenkin käynti paikan päällä. 

Ongelmatilanteista tulee mobiilihälytys niin 

päivystäjän, laitoksen käytönjohtajan kuin 

myös sopimusvastaavan kännykkään. Tien 

päälläkin on helppo tarkastaa mistä on kyse. 

”Jos asemalla tapahtuu jotakin, tänne 

tulevat erilaiset hälytykset esimerkiksi suoja-

releiltä, päämuuntajan öljyntasosta, ylivirras-

ta tai lämpötiloista. Helpottaa huomattavasti, 

kun päästään etänä katsomaan tarkemmin 

mitä on tapahtunut, ja voidaan esimerkiksi 

miettiä, mitä varaosia tai mittalaitteita huolto-

käynnille lähtijä tarvitsee mukaansa”, Saas-

tamoinen kertoo.

Virtuaalivalvomo ja siihen liittyvä palve-

lusopimus on suomalaisille tuulivoimaloil-

le suunniteltu kustannustehokas ratkaisu. 

”Kustannustehokkuus syntyy siitä, ettei 

tarvita fyysistä valvomoa, ja siellä 24/7-mie-

hitystä. Kustannuksia alentaa sekin, että 

virtuaalivalvomo vähentää turhia käyntejä 

sähköasemalla.”

Palvelupaketti sopii hyvin yksittäisille tuu-

lipuistoille, joille oma valvomo ei ole talou-

dellisesti järkevä, mutta tuotantokatkoksiin 

halutaan reagoida riittävän nopeasti. 

”Tällainen palvelukokonaisuus on asi-

akkaalle helppo ratkaisu. Kun sopimus on 

tehty, asiat hoituvat, me teemme huollot 

sovitusti ja pidämme sähköt päällä, eikä 

asiakkaan tarvitse stressata näistä asiois-

ta”, Saastamoinen toteaa. 

ABB solmi syksyllä 2015 laajat palvelusopimuk-

set Saarenkylän, Joukhaisselän ja Kuolavaara-

Keulakkopään tuulipuistot rakennuttaneen Impax 

Assessment Managementin kanssa. Nykyinen 

sopimuskumppani on puistot vastikään omistuk-

seensa hankkinut Allianz Capital Partners. ABB:n 

virtuaalivalvomo valvoo sähköasemien toimintaa 

ja lähettää vikatilanteissa päivystäjän saman tien 

kohteeseen. 

Palvelusopimukseen kuuluu myös tuulipuisto-

jen lakisääteinen käytönjohto. Tämän kokoluokan 

tuulipuistot tarvitsevat korkeimman S1-pätevyyden 

omaavan käytönjohtajan, joka on viime kädessä 

vastuussa sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä ja 

kunnossapidosta. ABB:ltä löytyvät kokeneet vas-

tuuhenkilöt käytönjohtotehtäviin. 

Sähköaseman huollot hoidetaan kohteille laa-

ditun huolto-ohjelman mukaisesti. Jos sähkö-

asemalla ilmenee ongelmia, ne ratkaistaan joko 

virtuaalivalvomosta käsin tai ABB:n asiantunti-

jan käynnillä sähköasemalla. Toimista raportoi-

daan asiakkaalle yhdessä sovittujen pelisääntöjen 

mukaan. 

Hieman vastaavat palvelusopimukset on teh-

ty myös esimerkiksi LähiTapiolan omistamaan 

Lappeenrannan Tuulimuukon tuulipuistoon. Suo-

men Hyötytuulen Raahen Nikkarikaarron tuuli-

puiston sähköaseman toiminnan turvaa ABB:n 

24/7-hätäpalvelu. 

Myynti-insinööri Jesse Saastamoinen kertoo, 

että tuulivoimapuistojen palvelukonseptia kehi-

tetään ABB:llä jatkuvasti. Virtuaalivalvomokin on 

kehitetty Suomessa, täkäläisten tuulivoimaloiden 

tarpeisiin. Tulevaisuudessa virtuaalivalvomoon 

suunnitellaan liitettäväksi voimaloiden lakisääteis-

tä raportointia, esimerkiksi automaattinen tase-

selvitys ja reaaliaikaisten mittaustietojen välitys 

Fingridille. 

”Nämä olisi kiva sisällyttää palvelusopi-

mukseen. Näin asiakkaalla olisi lukumääräisesti 

vähemmän sopimuksia ja vähemmän huolehditta-

vaa. Haluamme olla myös tällä saralla täyden pal-

velun talo.”

Palvelusopimuksella monta huolta vähemmän

01

02

01 Jouhkaisselän tuulipuistoon Sodankylässä  

kuuluu yhteensä yhdeksän tuulimyllyä.

02 Virtuaalivalvomosta näkee heti yhdellä silmäyk-

sellä, missä asennossa tuulipuiston sähköase-

man toimilaitteet ovat. 

”Jos asemalla tapahtuu 
jotakin, tänne tulevat 
erilaiset hälytykset 
esimerkiksi suojareleiltä, 
päämuuntajan öljytasosta, 
ylivirrasta tai lämpötiloista.”

Jesse Saastamoinen

ABB

Virtuaalivalvomo sopii Suomen olosuhteisiin.

Tämä juttu löytyy SlideShare-palvelusta 

osoitteesta slideshare.net/ABBSuomi
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Valot syttyivät 
3D-tulostettuun toimistoon

Mitä ihmettä?

Dubain uusin maamerkki hyödyntää älykästä talotekniikkaa.

Teksti ABB Kuvat ABB

Dubaissa sijaitseva maailman ensimmäinen 3D-tulostettu 

toimistotalo on kurkistus tulevaisuuteen. 

Toimiston taloautomaatio on 

toteutettu KNX-tekniikalla.

D
ubaissa vihittiin toukokuus-

sa käyttöön maailman ensim-

mäinen 3D-tulostettu toimisto-

rakennus. ’Tulevaisuuden toimiston’ 

älykkään taloautomaation on kehittä-

nyt ABB. ABB toimitti Emirates Towers  

-kiinteistökompleksissa sijaitsevaan ra-

kennukseen valaistusohjauksen, valais-

tuksen, maadoituksen ja ylijännitesuo-

jauksen, pääkeskuksen ja alakeskukset 

sekä asennustuotteet ja johtotiet.

ABB:n älykäs i-Bus KNX -valaistusoh-

jausjärjestelmä hyödyntää samaa KNX-

kommunikaatioprotokollaa, jota käyte-

tään myös rakennuksen sähköteknisten 

järjestelmien ohjauksessa. Tämä mah-

dollistaa valaistuksen säätämisen kuhun-

kin tilanteeseen sopivaksi valon kirkkaut-

ta ja väriä sekä tunnelmaa ohjailemal-

la. Valaistustilanteita voi etähallita 

tabletilla. KNX-valaistusohjauk-

sen ansiosta talo on jopa 

25 prosenttia energia-

tehokkaampi kuin 

rakennus, jossa ei 

ole automaatiota.

”On upeaa, että 

olemme saaneet 

olla mukana täs-

sä uraauurtavassa 

projektissa ja tuke-

massa sen tavoit-

teiden toteutumis-

ta”, sanoo ABB:n 

Building Products 

-toimintojen johta-

ja Mike Mustapha. 

”Rakennus on kur-

kistus tulevaisuu-

teen. ABB:n intuitii-

vinen käyttöliittymä 

ja tyylikkäät asen-

nustuotteet tuovat oman lisänsä sisätilo-

jen estetiikkaan.”

Rakennus tulostettiin kuusi metriä kor-

kealla, 37 metriä pitkällä ja 12 metriä leve-

ällä 3D-tulostimella. Kahdessa viikossa 

valmistuneen talon rakenteissa käytettiin 

erikoissementtiä. Rakennuksen energian-

kulutus on pyritty minimoimaan innovatii-

visilla ratkaisuilla, kuten kaihtimilla, jotka 

suojaavat suoralta auringonvalolta ja pitä-

vät rakennuksen viileänä. 



Uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon?

Luonnollisesti.

ABB:n kehittämä HVDC (High Voltage Direct Current) eli suurjännitteinen 
tasavirtatekniikka mahdollistaa tuulella tuotetun sähkön siirron energiatehokkaasti 
pitkienkin välimatkojen päähän. ABB sai ensimmäisen HVDC-linkin valmiiksi 
vuonna 1954 ja on toimittanut yli puolet maailman HVDC-projekteista. 
www.abb.com/betterworld


