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Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää Artukaisten teollisuusalueen yritysten energi-

ankulutusten nykytilaa sekä selvittää alueellisen kiertotalouden ja energiatehokkuuden mu-

kaisia lisäämismahdollisuuksia. Tarkasteltavat yritykset ovat Bayer Oy, PCAS Finland Oy, 

Nestlé Finland Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, Eckes-Granini Finland Oy Ab sekä Pernod 

Ricard Finland Oy. Turku Energia tuottaa kaikille alueen yrityksille kaukolämpöä ja proses-

sihöyryä. 

Työn tavoitteena oli selvittää yritysten energiankulutuksien jakautumista tehdaskohtaisiin 

toimintoihin, analysoida potentiaalisten hukkaenergioiden hyödyntämismahdollisuuksia 

sekä pohtia alueellisia yhteistyömahdollisuuksia. Aurinkosähkön tuotannon lisääminen oli 

selkeästi jokaisella yrityksellä suurimpana mielenkiinnon kohteena joko alueellisena tai yri-

tyskohtaisena mahdollisuutena. Jäähdytyksen ja paineilman alueellinen tuotanto nousi myös 

monen yrityksen puolesta esille, sillä jokainen yritys käyttää paljon paineilmaa sekä eri läm-

pötilatasojen kylmää omassa tuotantoprosessissaan.  

Tutkittavien yritysten yhteisten mielenkiinnon kohteiden selvittämisen jälkeen työssä esite-

tään yrityksille ensisijaisia jatkotoimenpiteitä. Ensisijaisia jatkotoimenpiteitä on selvittää 

alueen aurinkoenergian tuotannon mahdollisuudet, hukkalämpöjen talteenottomahdollisuu-

det, yhteisen paineilman sekä jäähdytyksen tarpeet ja lisätä energiankulutuksien seuraamista 

varten prosesseihin alamittaroinnit.  
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The purpose of this thesis is to research the current state of the energy consumption of com-

panies in the Artukainen industrial area and to find out the possibilities for increasing the 

area’s circular economy and energy efficiency. The companies considered in the thesis are 

Bayer Oy, PCAS Finland Oy, Nestlé Finland Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, Eckes-Granini 

Finland Oy Ab, and Pernod Ricard Finland Oy. Turku Energia produces district heat and 

process steam for all companies in the covered area. 

The aim of the study was to find out the distribution of companies' energy consumption in 

factory-specific functions, to analyze the possibilities of utilizing potential side streams and 

to consider regional cooperation opportunities. Increasing the production of solar electricity 

was clearly the biggest interest for every company, either as a regional or company-specific 

opportunity. As each company uses a lot of compressed air as well as cold in their processes, 

regional production of cooling and compressed air was also discussed. 

After identifying the common interests of the companies, follow-up measures are presented 

in the thesis. The priority follow-up measures are to find out the potential of solar energy 

production in the area, the possibilities of recovering waste heat, determine the needs of 

compressed air and cooling, and to add monitoring to the processes to track companies’ 

energy consumption.  
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1  Johdanto 

Nykyiset globaalit haasteet, kuten rajalliset resurssit, ilmastonmuutos, saasteet ilmaan, ve-

siin sekä maaperään, jätteiden muodostuminen ja lisääntyvä veden kulutus, ovat käynnistä-

neet sosiaalisia, hallinnollisia ja taloudellisia toimia, joiden tarkoituksena on kehittää resurs-

sien tehokasta käyttöä (EEA 2016, 9). Kiertotalous on noussut Euroopassa yhdeksi tärkeim-

mäksi tekijäksi näiden haasteiden päihittämiseksi. Yhtenä toisena myös keskeisenä toimen-

piteenä resurssi-, ja energiatehokkuuden sekä kiertotalouden mahdollistavana edistäjänä pi-

detään teollista symbioosia, eli välittömässä läheisyydessä sijaitsevien yritysten välistä tii-

vistä yhteistyötä (Lütje ja Wohlgemuth 2020b, 1). Tässä diplomityössä tutkitaan Artukaisten 

teollisuusalueen yritysten sisäisen kiertotalouden ja energiatehokkuuden lisäämismahdolli-

suuksia. 

1.1  Työn tausta 

Työn aihe on saanut ideansa Tanskan teollisuusalueen Kalundborgin kehittyneestä teolli-

sesta symbioosista, joka on toiminut esimerkkinä useille teollisen ekologian tutkimuksille 

(Jacobsen 2006, 239). Tämän idean pohjalta Turku Energiaa kiinnosti lähteä tutkimaan Ar-

tukaisten alueen yritysten potentiaalisia mahdollisuuksia lisätä alueellista energiatehok-

kuutta ja muita yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia sekä samalla ylläpitää tärkeitä 

asiakassuhteitaan. 

1.2  Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työssä tarkastellaan Artukaisten teollisuusalueen yrityksiä, jotka kuuluvat Turku Energian 

kaukolämmön ja höyryn piiriin. Tarkasteltavat yritykset ovat Bayer Oy, PCAS Finland Oy, 

Nestlé Finland Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, Eckes-Granini Finland Oy Ab sekä Pernod 

Ricard Finland Oy.  

Yritykset sijaitsevat vanhalla tehdasalueella, jossa vanhimmat rakennukset ovat 1960-lu-

vulla rakennettuja. Vaikka tehtaita päivitetään jatkuvasti, on yrityksillä paljon vielä 
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sivuvirtoja hyödyntämättä sekä yrityskohtaisesti että alueellisesti. Tämän työn keskeisenä 

tavoitteena on tutkia osallistuvien yritysten kiertotalouden mukaiset energiavirrat, materiaa-

livirrat, vesivirrat sekä paineilman tuotanto ja käyttö. Kerättyjen tietojen pohjalta selvitetään 

potentiaalisimpia alueellisen kiertotalousyhteistyön lisäämis- sekä tehostamismahdollisuuk-

sia. 

Työssä käsitellään seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

1. Keskeisenä tavoitteena on selvittää Artukaisten teollisuusalueen kiertotalouden mu-

kaiset: 

a. Materiaalivirrat (raaka-aineet, jätteet ja sivutuotteet) 

b. Energiavirrat (höyry, kaukolämpö, jäähdytys, sähkö) 

c. Vesivirrat (puhdas vesi, jätevesi) 

d. Paineilman tuotanto ja käyttö 

2. Kohdan 1 ja kohdeyritysten henkilöhaastattelujen pohjalta kuvataan keskeisimmät 

Artukaisten teollisuusalueen kiertotalousyhteistyön lisäämis- ja tehostamismahdolli-

suudet 

3. Tarkemmassa analyysissa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen ja hukka-

energioiden hyödyntämismahdollisuuksiin 

a. massa- ja energiataseiden selvitys yrityskohtaisesti 

b. tunnistetaan ja kuvataan merkittävimmät potentiaaliset toimenpidesuosituk-

set 

1.3  Työn rajaukset 

Diplomityön laajuuden mahdollistamissa rajoissa työ keskittyy vain selvittämään tutkittavan 

teollisuusalueen yritysten potentiaalisten kiertotalouden ja energiatehokkuustoimenpiteiden 

mahdollisuuksia. Työssä myös keskitytään pääosin energiavirtoihin, joihin kuuluvat höyry, 

hukkalämmöt, paineilma ja jäähdytys. Energiavirrat valittiin työn painopisteeksi, koska ne 

osoittautuivat työn aikana merkityksellisimmiksi yritysten ja alueen kannalta. Yrityksillä oli 

tehty aikaisempia energiakatselmuksia, missä oli käyty esimerkiksi yritysten hyödyntämät-

tömiä hukkalämpöjä läpi, joten yrityksillä oli valmiiksi suuri mielenkiinto hyödyntää näitä 

aihioita.  
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1.4  Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät  

Aluksi työn teoriaosuudessa esitellään Turun seudun kaukolämmön ja höyryn tuotantoa, 

työn aiheen keskeiset käsitteet, tutkittava teollisuusalue, työssä tutkittavat yritykset sekä Mo-

tiva-mallin mukaiset katselmusohjeet. Tutkimusosio aloitetaan tutustumalla yrityksiin pitä-

mällä yrityskohtaiset haastattelut, joissa tutustutaan yritysten laitoksiin, prosesseihin ja ener-

giankulutuksen jakautumiseen. Yrityskohtaiset haastattelut pohjautuvat Motiva-mallin mu-

kaisiin katselmusohjeisiin, joilla selvitetään vaadittavat lähtötiedot jokaiselta osallistuvalta 

yritykseltä haastattelemalla yritysten parhaiten aihealuetta tuntevia henkilöitä.  

Haastatteluista saatujen lähtötietojen tueksi työssä toteutetaan yrityskohtaiset työpajat koke-

neen prosessiteollisuuden konsultin kanssa. Työpajojen tarkoituksena on käydä tarkempaa 

tapaustutkimusta yritysten energiankulutusten jakautumisesta tehdaskohtaisiin toimintoihin, 

analysoida potentiaalisten hukkaenergioiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä pohtia alu-

eellisia yhteistyömahdollisuuksia. Haastattelujen ja työpajojen jälkeen tarkastellaan saatuja 

tuloksia ja käydään lopuksi työn yhteenveto. 
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2  Turku Energian kaukolämmön ja höyryn tuotanto  

Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava energiakonserni, jonka toiminta perustuu säh-

kön ja lämmön hankkimiseen, siirtämiseen ja myymiseen sekä energian tuotantolaitosten ja 

energiaverkkojen kehittämiseen, rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Pääasiallisena markkina-

alueena yritykselle toimii Turku lähialueineen, mutta sähkönmyynnin osalta toiminta kattaa 

koko Suomen. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto laski edellisvuodesta ollen 253 miljoonaa 

euroa (276,8 milj. € 2019), mutta liikevoitto oli puolestaan kasvanut ollen 21,7 miljoonaa 

euroa (18,5 milj. € 2019). (Turku Energia 2021a.) Kuva 1 esittää Turku Energian viiden 

kuluneen vuoden liikevaihtojen sekä -voittojen lisäksi vuotuiset lämmön- ja sähkönmyynnit. 

 

Kuva 1. Turku Energian vuosittaiset tunnusluvut (Turku Energia 2021a). 

  

Konsernin emoyhtiönä on Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab, joka on Turun kaupungin 

omistuksessa. Turku Energia -konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen; energia- sekä pal-

veluliiketoimintaan. Kuva 2 esittää kuinka konsernin toiminta jakautuu energialiiketoimin-

tojen ja palvelutuotannon alle. Energialiiketoimintaa harjoittavat Lämpöyksikkö ja Energia-

ratkaisut -yksikkö sekä sähkön siirtoliiketoiminta toteutetaan tytäryhtiön Turku Energia Säh-

köverkot Oy:n kautta. Turku Energia Sähköverkot Oy toimii myös Verkostotekniikka -yk-

sikön (ennen Urakointipalvelut -yksikkö, mutta nimi muutettiin 2021 Verkostotekniikaksi) 

pääasiakkaana. Tuotantopalvelut hoitavat käyttö- ja kunnossapitopalveluita yrityksen omiin 

tarpeisiin sekä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle, joka kuuluu myös Turku Energian 
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tytäryhtiöihin. Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) huolehtii toimialueellaan lämmön, 

sähkön ja jäähdytyksen toimituksesta. Koko konsernin yhteisen asiakaspalvelun tarjoaa 

Energiaratkaisut -yksikkö. Energiantuotantoliiketoiminnan kehittäminen Turku Energialla 

tapahtuu pääosin osakkuusyhtiöiden kautta. (Turku Energia 2021a.) Kuvassa (Kuva 2) näh-

dään konsernin toiminnan lisäksi myös Turku Energian osakkuudet sekä omistusosuudet. 

 

Kuva 2. Turku Energia -konsernin toiminnot, tytäryhtiöt, osakkuudet ja omistusosuudet (Turku Ener-

gia 2021a). 

2.1  Kaukolämmön tuotanto 

Turku Energian kaukolämpö tuotetaan pääosin Naantalin voimalaitoksella, Kakolan lämpö-

pumppulaitoksella ja Orikedon biolämpökeskuksella. Häiriötilanteiden tai huippukuorman 

aikaan tuotantoa voidaan tukea pelletti- ja öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla. Laitosten li-

säksi noin 5 % koko kaukolämmön tarpeesta Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja yh-

teistyökumppaneiden sekä asiakkaiden hukkalämmöistä. (Turku Energia 2021a.)  

Turku Energian energianhankinnan kehitys tapahtuu heidän omien huippu- ja varavoimalai-

tosten sekä osakkuusyhtiöidensä kautta. Yritys on ottanut merkittäviä askeleita kohti hii-

letöntä energiantuotantoa (Kuva 3). Vuonna 2020 kaukolämmön myynti oli 1715 GWh, josta 

80 % tuotettiin uusiutuvista lähteistä, kun vuonna 2019 tuotannosta oli uusiutuvia vain 61 

%. Uusiutuvien lähteiden määrää kasvatti merkittävimmin Turun Seudun Energiantuotanto 
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Oy:n käyttöönottama savukaasulauhdutin Naantalin voimalaitoksella, jonka lämmön tuotan-

nolla korvataan aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä. (Turku Energia 2021a.) 

 

Kuva 3. Turku Energian tiekartta hiilineutraaliin lämmöntuotantoon siirtymisestä (Turku Energia 

2022). 

 

 

Kuva 4 esittää kaukolämmön hankinnan polttoaineet eriteltyinä vuodelle 2020. Turku Ener-

gian hankitusta lämmöstä kivihiilellä tuotettu osuus laski 32 %:sta 14 %:iin vuonna 2020 

verrattuna vuoteen 2019. Turku Energian tavoitteena on nostaa kaukolämmön tuotannossa 

uusiutuvien polttoaineiden määrää 85 %:iin vuoden 2023 loppuun mennessä ja kivihiilestä 

aiotaan luopua kaukolämmön perustuotannossa 2022. (Turku Energia 2021a.)  

 

Kuva 4. Kaukolämmön hankinnan polttoaineosuudet vuonna 2020 (Turku Energia 2021a). 
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Turun Seudun Energiantuotanto Oy on solminut sopimuksen laitostensa, eli Naantalin voi-

malaitoksen, Orikedon biolämpökeskuksen ja Kakolan lämpöpumppujen operoinnista Turku 

Energian kanssa. Turku Energia vastaa laitosten lämpöpumppujen käytöstä, tuotetun läm-

mön ja jäähdytyksen myynnistä sekä kunnossapidoista. (Turun Seudun Energiantuotanto Oy 

2022.) 

2.1.1  Naantalin voimalaitos 

Naantalin voimalaitoksella tuotetaan sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Laitos tuottaa 

energiansa hiilikattilalla (NA3) ja monipolttoaineyksiköllä (NA4). Näiden lisäksi laitoksella 

toimii kaksi sähköhöyrykattilaa, joiden yhteinen höyryteho on 65 MW. Kivihiiliyksiköt NA1 

ja NA2 poistettiin käytöstä heinäkuussa 2020. (Turun Seudun Energiantuotanto 2020.) 

NA3 -voimalaitosyksikkö otettiin tuotannolliseen käyttöön vuonna 1972. Kattilan polttoai-

neteho on 315 MW ja sähköteho on 40–125 MW riippuen tuotantotavasta. Kaukolämpöä ja 

höyryä voidaan yksikössä samanaikaisesti tuottaa 185 MW:n teholla ja sähköä 70–80 MW:n 

teholla. Yksikön maksimisähköteho saadaan lauhdesähkön tuotannossa. NA4 -yksikön tuo-

tannollinen käyttö aloitettiin joulukuussa 2017. Monipolttoainelaitoksen polttoaineena käy-

tetään biopolttoaineita sekä teollisuuden SRF-kierrätyspolttoainetta. Voimalaitosyksikön 

polttoaineteho on 424 MW. Sillä pystytään tuottamaan kaukolämpöä 200 MW sekä höyryä 

50 MW. Vuonna 2019 NA4 -yksikön energiantuotantoa lisättiin ottamalla käyttöön savu-

kaasulauhdutin, joka lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 %, eli 60 MW. (Turun Seudun 

Energiantuotanto 2020.) 

2.1.2  Kakolan lämpöpumppulaitos 

Turun Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen valmistettiin keväällä 2009 Kakolan läm-

pöpumppulaitos, jolla hyödynnetään jäteveden hukkalämpöä (Motiva Oy 2020a). Laitosta 

laajennettiin toisella lämpöpumpulla kesällä 2013. Turun Seudun Energiantuotanto Oy tuot-

taa laitoksella jäteveden lämpöenergiasta kaukolämpöä ja lämpöpumpussa jäähtyneestä ve-

destä kaukokylmää Turun alueen kiinteistöille. Laitoksen lämpöteho on 42 MW (2x21 MW), 

jäähdytysteho on 29 MW (2x14,5 MW) ja ottoteho on 13 MW (2x6,5 MW). Lämpöpump-

pulaitoksella tuotettiin vuonna 2015 lämpöä 302 GWh ja jäähdytystä 30 GWh, jotka 
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kattoivat noin 15–17 % alueen kaukolämmöntarpeesta ja noin 90 % -jäähdytystarpeesta 

(Passi et al. 2016). 

Lämpöpumppulaitoksella kierrätetään lämpöpumppujen kautta puhdistamolta tuleva puh-

distettu jätevesi (Passi et al. 2016). Puhdistetun jäteveden lämpötilat vaihtelevat kausittain 

7–20 celsiusasteen välillä. Lämpöpumpuilla kerätään jäteveden ylijäämälämpö talteen, jol-

loin höyrystimen jälkeen jäteveden lämpötila laskee neljään asteeseen. Talteen otettu lämpö 

syötetään 85 asteisena Turun kaukolämpöverkkoon. Jäähtynyt vesi käytetään kaukojäähdy-

tyksen tuotantoon tai varastoidaan 16 000 kuutiometrin kylmävesiakkuun, jolla tasataan kau-

kojäähdytysverkon tehovaihteluita (Motiva Oy 2020a). 

2.1.3  Orikedon biolämpökeskus 

Orikedon lämpökeskus on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Laitoksella on yksi 43,5 MWp 

polttoainetehon leijukerroskattila ORK2, joka tuottaa kaukolämpöä Turun kaukolämpöverk-

koon noin 200 GWh vuodessa (Turun Seudun Energiantuotanto Oy 2019, 3–13). Laitoksella 

käytetään pääpolttoaineina metsätähdehaketta, sahanpurua ja kuorta. Kattilan käynnistys-

polttoaineena sekä koeajoissa käytetään kevyttä rikitöntä polttoöljyä. Orikedon biolämpö-

keskus kuuluu Suomen suurimpiin biolämpökeskuksiin ja tuottaa noin kuudenneksen Turun 

kaukolämmön tarpeesta (Turun Seudun Energiantuotanto Oy).  

2.1.4  Huippukuorma- ja varavoimalaitokset 

Turku Energian merkittävimpänä vara- ja huippuenergian tuotantolaitoksena on Luolavuo-

ren pellettilaitos, joka otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Luolavuoren lämpökeskuksen 

teho on 40 MW ja sillä tuotetaan talven ulkolämpötiloista riippuen vuodessa 20–50 GWh:a 

lämpöä kaukolämpöverkkoon ja perustuotantolaitosten vikatilanteissa noin 100 GWh vuo-

dessa. (Turku Energia 2016.) 

Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään kotimaista puupellettiä, joka murskataan pölyksi 

ennen polttoa Pelletin pölypoltto on Suomessa uutta tekniikkaa, jolla pyritään vähentämään 

energiantuotannon päästöjä (Turku Energia 2016). Pölypolton suurena etuna on laitoksen 

nopea käynnistäminen ja polttimen säädettävyys, eli laitoksella pystytään nopeasti reagoi-

maan kaukolämpöverkon tehovaihteluihin (CT Industrial 2019). Pölypolttolaitokset sopivat 
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tämän takia erinomaisesti huippukuorman ja varavoiman tuotantoon. Luolavuoren pelletti-

laitos on Suomen suurin pölypolttotekniikkaa käyttävä laitos (Turku Energia 2016). 

Luolavuoren pellettilaitoksen lisäksi perustuotantolaitosten häiriötilanteissa ja huippukuor-

man aikaan käytetään öljykäyttöisiä lämpökeskuksia, jotka sijaitsevat eri puolilla Turkua ja 

Turun lähialueella. Öljylämpökeskukset ovat Turku Energian omistuksessa ja toimivat kevyt 

polttoöljyllä. Lämpökeskuksia pystytään operoimaan keskitetysti Turku Energian lämpöval-

vomosta. Taulukossa ( 

Taulukko 1) on listattu Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa sijaitsevat Turku Ener-

gian omistamat kevyttä polttoöljyä käyttävät lämpökeskukset. (Turku Energia 2021b.) 

Taulukko 1. Turku Energian öljykäyttöiset lämpökeskukset kaupungeittain (Turku Energia 

2021b).  

Turku     

Linnankatu 4x40 MW 

Härkämäki 2x40 MW 

Koroinen 2x40 MW 

Luolavuori 2x40 MW 

TYKS 2x40 MW 

Artukainen 1x37 MW 

Muut lämpökeskuk-

set  

(10 kpl.) 

yht. 72 MW 

Raisio     

Lämpökeskukset 

4kpl 
yht. 67 MW 

Naantali     

Lämpökeskukset 

4kpl 
yht. 40 MW 

Kaarina     

Lämpökeskukset 

4kpl 
yht. 40 MW 

 

2.2  Höyryn tuotanto 

Turku Energia valmisti Artukaisiin lokakuussa 2018 uuden bioenergiaa hyödyntävän höy-

rylaitoksen tuottamaan lämpöä ja höyryä alueen teollisuusyrityksille. Hankkeessa olivat mu-

kana alueen teollisuusyritykset: Bayer Oy, Eckes-Granini Finland Oy, Oy Lunden Ab 
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Jalostaja, PCAS Finland Oy ja Suomen Nestlé Oy. Laitoksella katetaan koko alueen yritys-

ten höyryn tarpeet sekä tarjotaan uusiutuvalla energialla tuotettua höyryä asiakkaille. Mikäli 

höyryn tarve on pienempi kuin tuotannon määrä, ajetaan höyryn ylijäämä kaukolämpöverk-

koon. Yritykset ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen höyryn toimitussopimukseen Turku Ener-

gian kanssa.  (Turku Energia 2018.)  

Laitos käyttää polttoaineenaan puupohjaisia polttoaineita esimerkiksi metsätähdehaketta, sa-

hanpurua, rankahaketta ja kuorta. Laitoksella käytetään kuplivaa leijupetikattilaa, jossa il-

mavirralla leijutetaan hiekkapetiä yhdessä polttoaineen kanssa.  Laitoksen teho on 12 MW 

kiinteän polttoaineen kattilalla, jonka lisäksi laitoksella on myös nestekaasulla toimiva 10 

MW varakattila toimitusvarmuuden lisäämiseksi (Turku Energia 2018.) 

Aikaisemmin kaikki Turku Energian tuottama höyry tuotettiin öljyllä. Vanha laitos käytti 

öljyä noin 3 270 000 kiloa vuodessa, mutta uudella laitoksella öljy korvattiin uusiutuvilla 

puupohjaisilla polttoaineilla. Tällä vaihdoksella pelkästään lämmön ja höyryn tuotannon hii-

lidioksidipäästöt vähenivät n. 20 000 tonnia vuodessa. (Turku Energia 2018.) 
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3  Kiertotalous 

Kiertotalous on liiketoimintamalli, jota pidetään tehokkaana ja realistisena ratkaisuna kestä-

välle kehitykselle (Kottaridou ja Bofylatos 2019). Sen tarkoituksena on muuttaa ihmisten 

ajattelutapaa jätteistä, etteivät ne ole vain hävikkiä vaan niilläkin on mahdollista taloudellista 

arvoa sekä loppusijoittelussa että niiden käytön jokaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tuotteen valmistamiseen kuluneiden materiaalien arvoa pyritään ylläpitämään yhteis-

kunnassa mahdollisimman pitkään sen sijaan, että tuote vain hävitettäisiin käytön jälkeen 

(Sjöstedt 2018). Kiertotalous perustuu yksinkertaisella tasolla tuotteen tai materiaalin uudel-

leenkäyttöön, eli jakamiseen, vuokraamiseen, korjaamiseen ja kierrättämiseen. 

Kiertotalous on lähiaikoina saanut tunnustusta myös politiikan, yritysmaailman ja akateemi-

sen maailman silmissä. Siinä pyritään perinteisen ”tuota-käytä-hävitä” lineaarisen tuotanto-

mallin sijasta sulkemaan energian ja materiaalin kierrot tuotantolaitoksen sisällä sekä näke-

mään jätteet raaka-aineena, joita hyödynnetään kierrätyksen ja uusiokäytön avulla sen sijaan, 

että ne hävitetään. Kiertotalouden vetovoimana onkin, että sillä pystytään mahdollisesti saa-

vuttamaan samanaikaisesti erilaisia ympäristö- ja taloustavoitteita sekä vähentämään resurs-

sien käyttöä. (Baldassarre et al. 2019, 447.) Kiertotalousdirektiiveistä onkin tullut osa EU:n 

jätepolitiikkaa liittyen jätteiden hallintaan ja uusien tuotteiden suunnitteluun sekä kieltänyt 

kertakäyttöisten muovien kulutuksen (Kottaridou ja Bofylatos 2019). 

Ympäristön kannalta kiertotaloudella pystytään vähentämään neitseellisten raaka-aineiden 

käyttöä sekä samalla vähentämään jätteiden ja päästöjen muodostumista, sillä raaka-aineet 

käytetään tuotannossa useasti eikä vain kerran. Taloudellisia hyötyjä saavutetaan muun mu-

assa vähentyneissä raaka-aine-, energia- ja jätehuoltokustannuksissa sekä ympäristölainsää-

dännöstä, veroista ja vakuutuksista aiheutuvat kustannukset alenevat. Kiertotalouden avulla 

voidaan löytää kierrätetylle aineelle myös uudet markkinat sekä vastuullinen yrityskuva hou-

kuttelee investoijia. Ympäristö- ja taloustavoitteiden lisäksi kiertotaloudella voi olla myös 

positiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Sosiaalisia hyötyjä ovat muun muassa uudet työllisty-

mismahdollisuudet kierrätettyjen resurssien uusilla käyttötavoilla sekä lisääntynyt yhteisöl-

lisyys ja yhteistyö jakamisyhteisön kautta. (Korhonen et al. 2018, 39-41.) 
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3.1  Materiaalitehokkuus 

Materiaalitehokkuuden rooli on tärkeä kiertotaloudessa, jossa materiaalien arvo pyritään 

hyödyntämään tehokkaasti ja pitämään kierrossa mahdollisimman pitkään. Luonnonvarojen 

riittävyys sekä niiden aiheuttamat ympäristöongelmat ovat nostaneet materiaalitehokkuuden 

parantamista tärkeäksi tavoitteeksi julkisella sektorilla sekä yrityksissä. Materiaalitehokkuu-

della pyritään käyttämään mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa, 

mutta samalla myös tuottaen mahdollisimman paljon ympäristöä säästävillä tavoilla. Sa-

malla usein yritykset säästävät kustannuksissaan ja edistävät yrityksensä kilpailukykyä. 

(Ympäristö 2014.) 

Yhtenä työkaluna Suomen kiertotalouden edistämiseksi on käytetty materiaalitehokkuuden 

sitoumuksia, joka on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toiminta-

malli (Motiva Oy 2022a). Elintarvikeala solmi Suomen ensimmäisen sitoumuksen materi-

aalitehokkuuteen liittyen vuosille 2019–2021. Positiivisten tulosten myötä seuraava kausi 

sovittiin vuosille 2022–2026. Materiaalitehokkuuden sitoumuksessa yritys päättää omat ma-

teriaalitehokkuustoimensa ja niiden tavoitteet (Ympäristöministeriö 2022). Esimerkkinä yri-

tys voi sitoutua parantamaan materiaalitehokkuutta pakkaus-, tuote-, ja palvelusuunnittelun 

avulla, ehkäisemään jätteiden ja hävikin syntyä sekä kehittää muodostuneiden sivuvirtojen 

hyödyntämismahdollisuuksia. 

Yritysten muodostamia jätteitä ja sivutuotteita voidaan tarkastella parhaiten tekemällä ma-

teriaalikatselmus, jonka tekee koulutettu katselmoija. Materiaalikatselmuksella pyritään te-

hostamaan yrityksen toimintaa sekä hallitsemaan materiaalivirtoja. Katselmuksessa laske-

taan kullekin prosessivaiheen materiaalivirralle kohdistuvat kustannukset. Kustannukset 

koostuvat materiaalivirtoihin kuluvista raaka-aine-, energia- ja työkustannuksista. Kustan-

nuksia analysoidaan käyttäen MFCA-menetelmää (Material Flow Cost Accounting), jonka 

avulla pystytään tunnistamaan ja laskemaan yritykselle materiaalien säästötoimenpiteitä. 

Kuva 5 havainnollistaa kuinka materiaalikatselmuksesta saatujen tietojen avulla pystytään 

parantamaan useaa osa-aluetta yhdenaikaisesti. Esimerkiksi uusien mittareiden asennuksella 

pystytään helposti tunnistamaan uusia parannustoimenpiteitä omassa yrityksessä, mutta 

myös ulostulevat jätteet voidaan pyrkiä hyödyntämään toisen yrityksen raaka-aineena, kun 

jätevirtojen määriä seurataan. Muita katselmuksesta saatavia hyötyjä ovat muun muassa 
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tuotantotehokkuuden lisääminen, uusien tuotteiden innovointi, ja ympäristötietojen keruu. 

(Motiva Oy 2022b.) 

 

 

Kuva 5. Materiaalikatselmuksen hyödyntäminen eri osa-alueilla (Motiva Oy 2022b). 

 

Vuodesta 2020 lähtien Business Finlandilta on voinut hakea rahoitusta materiaalikatselmus-

ten tekemistä varten. Business Finland rahoittaa 50 % katselmuksen kustannuksista, joka 

vastaa euroissa maksimissaan 15 000 € per katselmus. (Motiva Oy 2022b.) 

3.2  Kiertotalouden liiketoimintamallit 

Kuva 6 esittää kiertotalouden periaatteet, puitteet ja erilaisia liiketoimintamalleja liittyen ma-

teriaalien tehokkaaseen käyttöön. Useiden kiertotalouden liiketoimintamallien joukosta te-

ollinen symbioosi on yksi liiketoimintamalli, joka on luotu vähentämään teollisuuden jätettä. 

Siinä yritykset pyrkivät tekemään tiivistä yhteistyötä vaihtamalla tuotantoprosessien sivu-

tuotteita, materiaaleja ja osaamista sillä tavoin, että hukkaan menevän materiaalin osuus olisi 

mahdollisimman pieni. (VTV 2018.) 
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Kuva 6. Kiertotalouden liiketoimintamallit (Baldassarre et al. 2019). 
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4  Teollinen symbioosi 

Teollinen symbioosi on kollektiivinen lähestymistapa yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi 

tuottamalla toisilleen lisäarvoa (Baldassarre et al. 2019, 446). Siinä eri toimijat luovat yri-

tystensä välille yhteistyöverkoston, jonka avulla hyödynnetään materiaali-, energia-, ja ve-

sivirtoja. Teollisella symbioosilla on tärkeä rooli kestävään kehitykseen siirtymisessä var-

sinkin yritysten jätteiden ja sivuvirtojen osalta. Teollinen symbioosi tarkoittaa siis välittö-

mässä läheisyydessä sijaitsevien yritysten välistä synergististä vuorovaikutusta, jossa yhden 

laitoksen tuotannon sivuvirrat voidaan hyödyntää toisen yrityksen tuotannossa (Yu et al. 

2021, 2). Teollista symbioosia hyödyntämällä saadaan yritysten sisällä prosessien sivuvir-

ratkin käytettyä tehokkaasti ja rakennettua tuotantoa, jossa jäte ja hukka saadaan minimoi-

tua. Materiaali- ja energiavirtojen lisäksi voidaan yritysten välillä käyttää hyödyksi toisten 

yritysten palveluja sekä fasiliteetteja, eli esimerkiksi tiloja tai laitteita.  

Chertown (2007, 12) tutkimuksen mukaan teollisen symbioosin termin kriteereinä on, että 

vähintään kolme yritystä ovat osallisina vähintään kahden erilaisen virran jakamisessa. Yk-

sikään yrityksistä ei myöskään saa olla pääasiassa kierrätykseen keskittyvää liiketoimintaa. 

Näiden kriteerien täyttyessä yritysten välinen toiminta alkaa lineaaristen, eli yhden suunnan 

vaihtojen sijasta muistuttamaan enemmän kiertotalousjärjestelmää. Kuva 7 esittää lineaari-

sen järjestelmän ja kiertotalousjärjestelmän toimintaperiaatteet karkealla tasolla. 

 

Kuva 7. Siirtyminen lineaarisesta järjestelmästä kohti kiertotalousjärjestelmää (Ala’Eddin 2020). 
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Teolliseen symbioosiin liittymiselle voi motivaattorina olla monia suoria tai epäsuoria syitä 

erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Selkeimmät motiivit yrityksille ovat liiketoiminnal-

liset syyt, eli symbioosin tulisi olla yritykselle taloudellisesti kannattavaa ja edistää yrityksen 

kilpailukykyä. Tärkeitä ovat myös sosiaaliset, ympäristölliset sekä lakisääteiset tekijät. Esi-

merkiksi resurssien jakamisella päästään alhaisempiin hankintakustannuksiin ja voidaan 

mahdollisesti lisätä tuottoa. Pidemmällä tähtäimellä teollinen symbioosi voi taata yrityksille 

varman resurssien kuten vesi-, materiaali-, ja energiavirtojen saannin. Jotkut yritykset tavoit-

televat symbioosien muodostamista, jotta he pääsisivät esimerkiksi lakisääteisiin tavoittei-

siin, jotka vaativat teollisuuden yrityksiä tehostamaan resurssien käyttöä tai vähentämään 

päästöjä tai jätteitä (Chertow 2007, 12-13.) 

Kiertotalouden näkökulmasta teollinen symbioosi on kestävää liiketoimintaa edistävä malli, 

joka koostuu teknillisistä ratkaisuista, yhteistyöstä sekä liiketoimintamallin innovoinnista 

(Baldassarre 2019, 457). Teolliseen symbioosiin pyrkivien yritysten täytyy aluksi jakaa omat 

visionsa ja sopia yhteiset tavoitteet projektin kokonaisuudelle. Symbioosin toiminta yritys-

ten kesken alkaa usein heidän nykyhetken tarpeiden tai ennustettavien haasteiden mukaan 

(Chertow ja Ehrenfeld 2012, 19). Tällaisia ovat esimerkiksi raaka-aineiden ja energian saa-

tavuus, nousevat jätehuoltomaksut, yritysten välisten suhteiden ylläpitäminen sekä lainsää-

dännölliset paineet. 

Kuva 8 havainnollistaa, kuinka materiaali- ja energiavirtojen lisäksi yritykset vaihtavat kes-

kenään myös muita hyödykkeitä, kuten välineitä, henkilöstöä ja informaatiota. Tällä tavoin 

symbioosiverkoston jäsenet saavat käyttöönsä uutta toimiala- ja yrityskohtaista tietoa sekä 

samalla oppivat symbioosista yhdessä. Tiedon, datan ja asiantuntemuksen vaihtamisella pys-

tytään myös vaikuttamaan myönteisesti fyysisiin virtoihin. Esimerkiksi tiedon vaihtamisella 

pystytään auttamaan yrityksiä löytämään uusia jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämismah-

dollisuuksia symbioosissa ja siten myös tehostaa omia prosessejaan sekä liiketoimintojansa. 

(Lombardi ja Laybourn 2012.)  
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Kuva 8. Kaaviokuva teollisen symbioosin esimerkkiyrityksen tulevista ja menevistä virroista (Lütje 

ja Wohlgemuth 2020a, 2). 

 

Mahdollisten synergioiden tunnistamiseksi tulee analysoida osallistuvien yritysten nykyhet-

ken tarjonnan ja kysynnän toimintaa sekä virtausten sisään- ja ulostuloja eri näkökulmista. 

Tutkittavia kohteita ovat materiaalivirta-analyysi, materiaalivirran kustannuslaskenta, elin-

kaariarviointi, sosiaalinen verkostoanalyysi, tavoitteiden asettaminen ja tulevaisuuden enna-

koiminen. (Lütje ja Wohlgemuth 2020b, 4–5.) Aihealueet on kuvattu tarkemmin taulukossa 

(Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Teollisen symbioosin muodostamista varten tutkittavia aihealueita (Lütje ja Wohl-

gemuth 2020b, 5–9). 

 Aihealue Kuvaus 

Materiaalivirta-analyysi 

Järjestelmän analyysi yritysten fyysisistä input ja output aine-

virroista, jotta pystytään tunnistamaan yhteensopivat virtauk-

set yritysten välillä. Tarkoituksena on lisätä ainevirtojen tuot-

tavuutta ja tehokkuutta vähentämällä primääri raaka-aineiden 

kulutusta. 

Materiaalivirran kustannuslas-

kenta 

Taloudellinen arvio raaka-ainevirroista erityisesti jätevirroista, 

jolloin pystytään tunnistamaan säästöt sekä taloudellisesti 

kannustamaan että priorisoimaan teollisen symbioosin toimen-

piteitä. 

Elinkaariarviointi 

Ympäristöarviointi materiaali-, energia-, ja vesivirtojen käy-

tön aiheuttamista päästöistä niiden koko tuotannon elinkaaren 

aikana. 

Sosiaalinen verkostoanalyysi 

Tutkitaan osallistuvien yritysten sisäisiä verkostointi- ja yh-

teistyömahdollisuuksia. Esimerkiksi yritetään tunnistaa mah-

dollisia yhteisiä toimittajia tai yhteistä jätteiden huoltoa. 

Tavoitteiden asettaminen 

Osallistuvat yritykset asettavat yhteiset tavoitteet teollisen 

symbioosin järjestelmälle esimerkiksi kestävän kehityksen nä-

kökulmasta.  

Mahdolliset tulevaisuuden ta-

pahtumat 

Mahdollisten skenaarioiden simulointi ja mallintaminen, jotta 

pystyttäisiin tunnistamaan koko symbioosin potentiaali ja tor-

jumaan mahdollisia riskejä 

 

4.1  Kalundborgin esimerkki teollisesta symbioosista 

Teollisesta symbioosista puhuttaessa monet viittaavat Tanskan teollisuusalueella toimivaan 

Kalundborgin teollisuuspuistoon, joka nähdään teollisuuden symbioosin roolimallina (Ja-

cobsen 2006, 240). Yritysten välistä resurssien jakamista teollisen symbioosin muodossa on 

toistettu Kalundborgissa vuodesta 1972 lähtien (European Union 2019). Kalundborgissa 

useat yksittäiset sivuvirrat ovat vähitellen kehittyneet monimutkaiseksi symbioottiseksi vuo-

rovaikutukseksi usean välittömässä läheisyydessä sijaitsevan yrityksen sekä paikallisen kun-

nan välillä (Kuva 9). 
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Kuva 9. Kalundborgin teollinen symbioosi ja yritysten väliset virtaukset (Kalundborg Symbiosis 

2021). 

 

Kalundborgin symbioosi koostuu useista eri alan yrityksestä sekä Kalundborgin kunta itses-

sään toimii myös yhtenä materiaali- ja energiavirtojen tarjoajana sekä kuluttajana (Taulukko 

3). Teollisen symbioosin rakentaminen vaatii jatkuvaa selvitystä, kuinka hoitaa asiat alueella 

tehokkaammin ympäristön sekä liiketalouden näkökulmista. (Kalundborg Symbiosis 2021.) 

Taulukko 3. Kalundborgin teollisen symbioosin yritykset ja niiden roolit symbioosissa 

(Kalundborg Symbiosis 2021). 

Yritys Toimiala Tuotanto/Palvelu Rooli Kalundborgin symbioosissa 

Novo Nordisk Lääketeollisuus 

Valmistaa n. 50 % 

maailman insulii-

nista 

Yrityksen tuotanto hyötyy symbioosista 

suurten veden- ja energiantarpeidensa 

vuoksi. Symbioosin avulla tuotanto on 

myös kestävää. Tuottaa ylimääräistä 

lämpöä ja muita jäännöksiä esimerkiksi 

biokaasun ja lannoitteiden tuotantoon. 

Novozymes Bioteollisuus 

Maailman suurin 

teollisten entsyy-

mien valmistaja. 

Tuotantoprosessi vaatii suuret määrät 

vettä, höyryä ja biomassaa, joten Novo-

zymes on suuressa roolissa symbioosin 

hyötykäyttäjänä. Yritys tuottaa myös 

NovoGro 30 lannoitetta prosessin sivu-

tuotteista sekä jätevettä, joka hyödyn-

netään biokaasun ja sähkön tuotan-

nossa. 
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Kalundborg 

Bioenergy 
Energian tuotanto 

Biokaasu/maa-

kaasu 

Kalundborg Bioenergy hyödyntää 

Novo Nordiskin ja Novozymesin pro-

sessien sivutuotteita (hiivaliete ja No-

vogro) biokaasun tuotantoon. Biokaa-

susta jalostetaan maakaasua, joka pum-

pataan Gyprocille, Equinorille ja valta-

kunnalliseen kaasuverkkoon. 

Equinor Teollinen jalostus 
Bensiini, diesel ja 

lannoite 

Equinorin jalostamo hyödyntää proses-

siinsa symbioosista höyryä ja vettä. 

Valmistaa rikittömiä polttoaineita. 

Muuttaa poistetun jäännösrikin neste-

mäiseksi ja tehokkaaksi lannoitteeksi. 

Gyproc 
Rakennusteolli-

suus 

Kipsilevyjen val-

mistus rakennus-

teollisuutta varten 

Gyproc ostaa Ørstedin sivutuotteena 

muodostunutta kipsiä ja käyttää sitä 

raaka-aineena kipsilevyjen valmistuk-

seen. Tällä tavoin 85 % Gyprocin tuot-

teisiin käytetystä materiaalista ovat 

kierrätettyä. Symbioosi antaa mahdolli-

suuden yritykselle siis ostaa paikallisia 

raaka-aineita kilpailukykyiseen hintaan. 

Argo Jätteenhuolto Jätteiden kierrätys 

Käsittelee symbioosin yritysten jätteitä 

ja samalla hoitaa kierrätyskeskuksia 

Kalundborgin kunnassa. Argolla jäte la-

jitellaan, kierrätetään ja pyritään käyttä-

mään mahdollisimman tehokkaasti. Yli-

jäämä käytetään sähkön ja lämmön tuo-

tantoon. 

Ørsted Energian tuotanto 

CHP-laitos tuottaa 

höyryä, sähköä ja 

lämpöä 

Tuottaa symbioosin yrityksille höyryä, 

lämpöä ja sähköä. Tuotannon ylijäämä-

lämpö pumpataan kunnalliseen kauko-

lämpöverkkoon. Käyttää polttoainee-

naan biomassaa ja on suuressa roolissa 

uusiutuvaan energiaan siirtymisessä. 

Tissø järvi - - 

Tanskan neljänneksi suurin järvi. Yri-

tykset hyödyntävät vettä jäähdytys- ja 

tuotantotarkoituksiin 

Kalundborg 

Utility 
Vedenkäsittely 

Vedenkäsittely ja 

toimitus 

Kalundborg Utility käsittelee ja toimit-

taa puhdistetun veden muille yrityk-

sille. 

Kalundborg 

Utility lämpö-

pumppu 

Energian tuotanto 
Kaukolämmön 

tuotanto 

Kaukolämmön tarpeen noustessa, lisä-

tään kaukolämmön tuotantoa lämmittä-

mällä lämpöpumpulla symbioosin jäte-

vesiä. Lämpöpumpulla nostetaan jäte-

vesien lämpötila 22 °C asteesta jopa 87 

°C asteeseen. Pumpulla voidaan saavut-

taa 10 MW kaukolämpöteho. 
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Avista Green Teollinen jalostus Öljyjen jalostus 

Jalostamo, jossa esimerkiksi teollisuu-

den yritysten käytetty öljy jalostetaan 

uudeksi voiteluöljyksi kiertotalouden 

nimissä.  

Unibio Bioteollisuus Biojalostus 

Hyödyntää Kalundborgin symbioosista 

biokaasua. Biokaasun metaanista muo-

dostetaan proteiinia, jota käytetään elin-

tarvikkeena sekä rehuna. 

Novo Nordisk 

& Novozymes 

maanomista-

jien yhdistys 

- Prosessien hallinta 

Tarkoituksena on ohjata ja ylläpitää 

Novo Nordiskin ja Novozymesin yhtei-

siä tuotantoalueita sekä yritysten ener-

gia- ja vesivirtojen jakelua. 
 

 

Kalundborgin symbioosin pääperiaatteena on, että toisen yrityksen jätteet hyödynnetään toi-

sen raaka-aineena. Tällä tavoin saadaan samanaikaisesti tuotettua yrityksille taloudellista 

hyötyä sekä vähennettyä päästöjä. Viidenkymmenen vuoden aikana kehittynyt kiertotalous-

yhteistyö vähentää alueen tuotettuja CO2 päästöjä 635 000 tonnia, säästää vettä 3,6 miljoo-

naa kuutiota sekä 87 000 tonnia raaka-aineita vuoden aikana. Taloudellista säästöä alueen 

toiminnalla tehdään noin 24 miljoonaa euroa vuodessa. (European Union 2019.) 



30 

 

 

5  Energiatehokkuus 

Maailmalla energiantuotannon resurssien käyttöön on alettu lähiaikoina kiinnittämään suurta 

huomiota. Energiatehokkuuden parantaminen on monien hallitusten yhteinen poliittinen ta-

voite ympäri maailmaa ja energian tehokkaalla käytöllä saavutetut hyödyt tiedostetaan. Saa-

vutettuja hyötyjä ovat muun muassa vähentyneet investoinnit energiainfrastruktuuriin, vä-

hentynyt riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja kilpailukyvyn lisääminen. Energiatehok-

kuuden parantaminen on usein taloudellisin ja helpoiten tunnistettavissa oleva tapa parantaa 

energiavarmuutta ja vähentää päästöjä. Energiatehokkuuden parantamisen mukana saavute-

tut päästövähennykset ovat myös keskeisessä asemassa ilmastonmuutosta vastaan tehdyssä 

työssä. (IEA 2008, 3.) 

Energiatehokkuustoimien toteuttamisella usein suurimpana motivaattorina toimii yrityksen 

taloudellinen hyöty. Tehokkaalla energiankäytöllä voidaan tehostaa yrityksen tuotantote-

hokkuutta, joka vaikuttaa suoraan myös yrityksen kilpailukykyyn. Yritysten energiatehok-

kuuden parantamiseen liittyvät investoinnit kilpailevat usein samalla viivalla tuotannollisten 

investointien kanssa. Investointien kannattavuutta usein tutkitaan laskemalla investointien 

takaisinmaksuaika ja sisäinen korkokanta (IRR). (Motiva Oy 2018, 4-5.) 

On kannattavuuden tarkastelutapa mikä tahansa, jäävät energiatehokkuuden kannattavuus-

tarkasteluissa energiansäästön ohella saavutetut muut oheishyödyt usein huomioimatta. 

Käytännössä se tarkoittaa, että kannattavuutta aliarvioidaan, sillä saavutetuksi hyödyksi on 

laskettu vain energiansäästö. Hyötyjen tunnistamisella, niiden arvojen määrittämisellä ja 

avarakatseisemmalla tarkastelulla voitaisiin monessa tapauksessa energiatehokkuusinves-

tointien toteutusta kannattaa enemmän. (Motiva Oy 2018, 3-4.) Kuva 10 esittää IEA:n (In-

ternational Energy Agency) tunnistamat yhteiskunnallisen tason oheishyödyt, joita voidaan 

saavuttaa energiatehokkuustoimilla. Saatavia oheishyötyjä ovat esimerkiksi käytettävien re-

surssien hallinta, päästöjen vähentäminen, energian säästäminen ja huoltovarmuus. 
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Kuva 10. IEA:n tunnistamat yhteiskunnallisen tason oheishyödyt energiatehokkuudelle (IEA 2014, 

20). 

5.1  Yritysten energiakatselmointi 

Energiakatselmusten tarkoituksena on selvittää katselmuskohteen toimipaikkojen energian-

kulutusprofiili ja tunnistaa kohteen energiansäästöpotentiaali. Tehdyn katselmuksen perus-

teella esitetään myös taloudellisesti kannattavia toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden 

lisäämiseksi. (Motiva Oy 2020b.) 

Teollisuussektorin Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia toteutetaan kahdella eri laa-

juudella. Energiakatselmus tarkastelee vain käyttöhyödykkeiden ja kiinteistöjen energiate-

hokkuutta, kun taas energia-analyysi kartoittaa yksityiskohtaisemmin prosessien energian-

säästömahdollisuuksia. Taulukko 4 havainnollistaa energiakatselmuksissa yleisimmiksi ha-

vaitut energiansäästötoimet ja säästötoimien keskimääräiset kustannussäästöt, investoinnit 

ja takaisinmaksuajat. Motiva-mallin mukaiset energiakatselmukset ja -analyysit on 
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toteutettu noin 10 000 kertaa, joihin taulukon säästötoimia verrataan. (Motiva Oy 2015a; 

Kiuru 2020.)  

Taulukko 4. Yleisimmiksi havaitut energiansäästötoimet teollisuuden energiakatselmuksissa (Kiuru 

2020). 

Havaitut energiansääs-

tötoimet 

Ehdotettu ener-

gian-säästötoi-

meksi yhteensä, 

[krt] 

Keskimääräinen 

kustannussäästö, 

[€/a] 

Keskimääräi-

nen inves-

tointi, [€] 

Keskimääräinen 

takaisinmaksu-

aika, [a] 

Sisä- ja ulkovalaistus 796 3000 10400 3,4 

Ilmanvaihdon käyntiajat 642 5000 1400 0,3 

Lämmöntalteenoton 

mahdollisuudet 
613 15400 54100 3,5 

Ilmanvaihdon lämmi-

tyksen säätötavat 
337 2400 1800 0,8 

Muut sähkölaitteet 227 12700 25400 2 

Sähköiset lämmitykset 202 1600 2900 1,8 

Paineilmajärjestelmät 182 5300 9800 1,8 

Sisälämpötilan alenta-

minen 
177 3300 900 0,3 

Ilmanvaihtojärjestelmä 167 11700 41300 3,5 

Säätöjen parantaminen 161 2900 4400 1,5 

 

Energiatehokkuustoimien lisäämiseksi Suomessa astui voimaan vuoden 2015 alussa ener-

giatehokkuuslaki, jossa määrättiin lakisääteinen energiakatselmus kaikille suurille yrityk-

sille. Pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat selvittää energiansäästömahdolli-

suuksia sekä tehostaa omaa energiankulutustaan energiakatselmuksen toteuttaminen pysyy 

vapaaehtoisena. Valtio tukee pienten ja keskisuurten yritysten energiakatselmuksien toteut-

tamista, kun taas suurten yritysten pakolliseen energiakatselmukseen ei myönnetä katsel-

mustukea. Suureksi yritykseksi lasketaan yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä 

tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa.  

(Kiuru 2020.) 
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5.1.1  Teollisuuden ylijäämälämmöntalteenotto 

Yhtenä merkittävimpänä energiansäästötoimenpiteenä kiertotalouden ja energiatehokkuu-

den näkökulmasta on ylijäämälämpöjen talteenoton mahdollisuudet (Taulukko 4). Ylijäämä-

lämpö on tuotettu energiavirta, joka syntyy tuotantolaitoksissa esimerkiksi savukaasuista, 

jätevedestä, koneellisten jäähdytysten lauhdelämmöstä tai erilaisista poistoilmoista. Ylijää-

mälämpö yritetään yleensä ensisijaisesti hyödyntää oman tuotantolaitoksen prosesseissa esi-

merkiksi esilämmityksissä tai kaukolämmön korvaamiseen. Mikäli talteen otettua lämpöä ei 

pystytä kannattavasti hyödyntämään omiin tarpeisiin, voidaan sitä myös tarjota myytäväksi 

lähimmän paikkakunnan kaukolämpöverkkoon tai toiselle lähistöllä sijaitsevalle toimijalle. 

Ylijäämälämmön hyödyntäminen ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista, vaan siihen liittyy 

monia teknisiä ja kaupallisia haasteita. Usein teollisuuden prosessit ovat todella mutkikkaita 

ja niiden muuttaminen aiheuttaa omat haasteensa. Näiden lisäksi tarvittavat investoinnit voi-

vat olla suuria ja takaisinmaksuajat nousta pitkiksi. Tästä johtuen ylijäämälämmön hyödyn-

tämisestä tulee tehdä tarkat selvitykset ennen investoimista, koska kaikki tekninen potenti-

aali ei ole välttämättä kannattavasti hyödynnettävissä. (Motiva Oy 2019, 5.) 

5.2  Prosessiteollisuuden energia-analysointi 

Teollisuuden energia-analyysissa tarkastellaan halutun kohteen primääri- ja sekundääriener-

giavirrat sekä kartoitetaan potentiaaliset energiansäästömahdollisuudet. Koska tuotantopro-

sessien tunteminen on keskeistä energia-analyysiä tehdessä, on tärkeää, että kohteen omat 

tuotanto- ja kunnossapito-organisaatiot osallistuvat myös tarkasteluun. (Motiva Oy 2022c.) 

Motiva-mallin mukainen prosessiteollisuuden energia-analyysi on jaettu kahteen vaihee-

seen: ensimmäisessä vaiheessa tehdään tehdaskohtainen katselmus ja toisessa vaiheessa laa-

ditaan täydentävät analyysit. Tehdaskohtaisen katselmuksen tavoitteena on selvittää ja ra-

portoida tehtaan energian kokonaiskäyttö, energiataseet ja potentiaaliset säästötoimenpiteet. 

Suurimmat energiankulutuksen kohteet, joissa säästöpotentiaali on arvioitu merkittäväksi 

tehdaskatselmuksessa, ehdotetaan tarkemman tarkastelun kohteeksi toiseen vaiheeseen, eli 

täydentäviin analyyseihin. Analyysien pohjalta luotettavien säästöehdotuksien tekeminen ja 

mahdollisuuksien vertailu vaatii huolellista työtä, laajoja mittauksia ja usein myös erityis-

osaamista kyseiseen prosessiin liittyen. (Motiva Oy 2015b, 5.) 
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Motiva Oy:n (2015b, 6) tekemän prosessiteollisuuden energia-analyysin toteutus- ja rapor-

tointiohjeen mukaan tehdaskatselmuksen lopputuloksista tulee tulla ilmi seuraavat asiako-

konaisuudet:  

1. Prosessin ja tuotannon kokonaiskäsitys 

2. Energian kulutus käyttökohteittain ja niiden jakaumat Sankey-diagrammimuodossa 

3. Ominaiskulutukset 

4. Energiakustannusten jakauma ja muodostuminen 

5. Energian kulutuksen tehokkuuden nykytila ja potentiaaliset säästötoimenpiteet 

6. Säästöehdotukset 

7. Ehdotukset täydentäville analyyseille 

Tarkasteltavien tulosten tarkkuuteen ja yksityiskohtaisuuteen voi vaikuttaa analyysikohtai-

sesti saatavilla olevat lähtötiedot, tehtaan oma osallistuminen katselmuksen toteutukseen tai 

tehtaan oma energiankäytön seuranta ja sen tarkkuus. (Motiva Oy 2015b, 6) 

5.2.1  Energiataseet 

Tehdastaseella esitetään graafisesti tehtaan energiankäyttöä esimerkiksi Sankey-diagrammin 

muodossa. Kuvasta voidaan helposti havainnollistaa: missä ovat tehtaan energiankäytön pai-

nopisteet, mitkä prosessit ovat merkityksellisimpiä energian käytön kannalta, mitä hyödyn-

tämättömiä sivuvirtoja on ja pystyttäisiinkö sivuvirtoja palauttaa korvaamaan primääriener-

giaa. Sankey-diagrammin tulee sisältää kaikki primäärienergialähteet, pääprosessit ja ener-

giankäyttökohteet eriteltyinä sekä sekundäärienergiavirrat, eli jäähdytykset, savukaasut, pro-

sessipoistot ja häviöt. Diagrammissa esitetään tyypillisesti taseen energiat vuotuisina ar-

voina. (Motiva Oy 2015b, 10.) 
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6  Artukaisten teollisuusalue 

Työssä tarkastellaan Artukaisten teollisuusalueella toimivia lääketeollisuuden, elintarvike-

teollisuuden ja juomateollisuuden yrityksiä. Bayer Oy sekä PCAS Finland Oy toimivat lää-

keteollisuudessa, Nestlé Finland Oy ja Oy Lunden Ab Jalostaja ovat elintarviketeollisuuden 

yrityksiä ja Eckes-Granini Finland Oy Ab sekä Pernod Ricard Finland Oy edustavat juoma-

teollisuutta.  

Alueen yritykset ostavat kaukolämmön ja höyryn Turku Energia Oy:ltä. Höyry tuotetaan 

puupohjaisilla polttoaineilla naapuritontilla Turku Energian voimalaitoksessa. Suoraan hyö-

dynnettävä tehdashöyry tulee yrityksille höyryputkista neljän baarin paineessa ja 155 °C:n 

lämpötilassa. Alueen yritykset palauttavat mahdollisimman suuren osan muodostuneesta 

lauhteesta takaisin Turku Energian höyrylaitokselle. Yrityksillä, joilla höyrynkäyttökohteet 

toimivat höyryvaihtimilla, palautuu lauhde täysimääräisesti. Jos ei palaudu, niin tiedetään, 

että järjestelmässä on vuotoja. (Rantasalo 2021.) Turku Energian biopolttoaineilla toimiva 

höyrylaitos mahdollistaa, että alueen yritykset saavat hankittua kaikki energiansa 100 % uu-

siutuvista lähteistä. Artukaisten teollisuusalue kuuluu myös Turku Energia Sähköverkot 

Oy:n siirtoverkon alueelle. 

6.1  Alueen yritykset 

Artukaisten teollisuusalue on aikaisemmin kuulunut Huhtamäki Oyj:lle, jonka alla toimi lää-

keteollisuuden yritys Leiras Oy, elintarvikevalmistaja Jalostaja sekä mehu- ja alkoholival-

mistaja Oy Marli Ab. Vuonna 1996 Huhtamäki luopui elintarvikkeiden jalostuksesta sekä 

lääketeollisuudesta, jolloin Leiras jakautui nykyisiin Bayer Oy:n sekä PCAS Finland Oy:n 

lääketehtaisiin. Jalostaja jakautui Lundenin ja Nestlén elintarviketehtaisiin ja Marli vaihtui 

Eckes-Graninin juomatehtaaksi sekä myöhemmin vielä alkoholin tuotanto eriytettiin koko-

naan Pernod Ricardille. (Aalto ja Mäkinen 2021.) 
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6.1.1  Bayer Oy 

Bayer Oy:n toiminta alkoi Leiraksen nimellä Artukaisten teollisuusalueella vuonna 1946. 

Vuonna 2003 Leiras Oy ja Schering Oy yhdistyivät Schering Oy:n nimen alla. Saksalainen 

Bayer AG osti Schering AG:n ja sen suomalaisen tytäryrityksen vuonna 2006 ja tämän yri-

tyskaupan jälkeen nimeksi muodostui Bayer Schering Pharma Oy. Bayer Oy ja Bayer Sche-

ring Pharma Oy yhdistyivät vuonna 2011 Suomessa ja toiminta on jatkunut siitä asti Bayer 

Oy:n nimellä. Turussa on yhtiön tuotantolaitos, joka valmistaa reseptilääkkeitä sekä yhtiön 

tutkimuksen ja tuotekehityksen osasto Polymer Based Delivery Systems (PBDS). (Lounais-

Suomen Ympäristökeskus 2009, 4-5; Bayer Oy 2020) 

Lääketehtaan pääasiallisia toimintoja ovat lääkevalmisteiden tuotanto ja pakkaus sekä tuot-

teiden ja raaka-aineiden varastointi. Tehtaalla tehdään myös tutkimus-, tuotekehitys- ja laa-

dunvalvontaa pienimuotoisena laboratoriotyönä. Lääkevalmisteita tuotetaan Turun lääketeh-

taassa sekä maailmanlaajuiseen vientiin että kotimaahan. Lääkevalmistus, tuotantotilat ja 

muut toiminnot ovat lääketehtaiden erityisvaatimusten GMP (Good Manufacturing Practice) 

säätelemiä. Tarkat vaatimukset tuotannossa voivat vaikeuttaa työn kannalta energiatehok-

kuusinvestointien ja yhteistyöhankkeiden toteuttamista. (Mäkelä 2022.) 

6.1.2  PCAS Finland Oy 

Yhtiö aloitti vuonna 1960 Suomessa lääkeaineiden valmistuksen Leiraksen lääkeainetehtaan 

nimen alla, joka oli myöhemmin vielä Leiras Fine Chemicals ennen PCAS Finlandia. PCAS 

Finland Oy on vuonna 2001 Turussa perustettu yhtiö, jonka pääasiallinen toimiala on lääke-

teollisuus. PCAS Finlandin emoyhtiö Novacap päätti vuonna 2018 yhdistää kaikkien kon-

sernin tytäryhtiöiden toiminnat yhden brändin alle. Brändin nimeksi tuli Seqens, mutta yh-

tiön virallinen nimi on PCAS Finland Oy. (Vesa et al. 2021) 

PCAS Finland Oy:n toiminta koostuu farmaseuttisesti aktiivisten API (Active Pharmaceuti-

cal Ingredient) -lääkeaineiden tuotannosta ja aineiden kehityksestä lääketeollisuudelle. Yri-

tyksen lääkeaineita käytetään muun muassa silmätippojen ja injektiovalmisteiden valmis-

tuksessa. Suurin osa valmistetuista lääkeaineista on vientituotteita Eurooppaan, Yhdysval-

toihin ja Japaniin. Alla olevassa kuvassa (Kuva 11) on esitettynä tehtaan yksinkertaistettu 

tuotantoprosessi. Tuotantoprosessi perustuu kemiallisiin reaktioihin, jossa reaktoreita 
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lämmitetään höyryllä. Reaktion jäähdytykseen taas käytetään vettä tai glykolia. (Remes 

2017; Vesa et al. 2021).  

 

Kuva 11. PCAS:n tehtaan lääkeainetuotannon yksinkertaistettu prosessikaavio (Vesa et al. 2021). 

 

Tuotantoprosessit tapahtuvat pääosin reaktoreissa, joissa tuotteen tai välivaiheen eristämi-

nen suoritetaan lingolla. Prosessi alkaa panostamalla raaka-aineet manuaalisesti reaktoriin 

sekä pumppaamalla tai imemällä umpivakuumilla nestemäiset aineet suoraan joko reaktoriin 

tai lisäyspulloon, josta aineet valutetaan reaktioseokseen. Reaktio tapahtuu tuotekohtaisesti 

sen ominaisajassa, lämpötilassa ja paineessa samalla lisäten ja sekoittaen toista raaka-ainetta 

reaktioseokseen. Tuotteen puhdistus riippuu myös prosessista. Tuote puhdistetaan joko uut-

tamalla, kiteyttämällä tai saostamalla.  Synteesi- ja puhdistusvaiheiden jälkeen kuivureilla 

kuivataan tuote, minkä jälkeen tuote jauhetaan rouhijatyyppisissä myllyissä valmiiksi tuot-

teeksi. Valmis tuote kulkee jauhatuksesta suoraan sille ominaisen seulan läpi suljetusti 

myyntipakkaukseen. Reaktiosta aiheutuvat haitalliset orgaaniset yhdisteet johdetaan kryo-

geeniselle VOC-polttolaitokselle (Volatile Organic Compounds, herkästi haihtuvat yhdis-

teet). (Lounais-Suomen Ympäristökeskus 2008; Vesa et al. 2021).  

6.1.3  Suomen Nestlé Oy 

Suomen Nestlé Oy on sveitsiläisen Nestlé S.A:n tytäryritys, joka on maailman johtava elin-

tarvikeyritys. Suomen Nestlé Oy aloitti toimintansa vuonna 1973. Yhtiön kotipaikka on Es-

poo, mutta sen tehtaat sijaitsevat Turussa ja Juuassa. Turussa toimii yhtiön lastenruokateh-

das, jossa valmistetaan merkkituotetta Piltti -lastenruokaa ja Juuassa sijaitsee yrityksen 
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liemi- ja kastiketehdas. Kuva 12 havainnollistaa Turun lastenruokatehtaan valmistusproses-

sia, jota tässä työssä myös tarkastellaan. (Huttunen 2022.) 

 

Kuva 12. Nestlén lastenruokatehtaan toimintakaavio (Huttunen 2022). 

 

Turun lastenruokatehtaalla käytetyt raaka-aineet ovat joko pakastettuja (esimerkiksi liha, 

kala, porkkana, herne), tuoreita esikäsiteltyjä (liha, peruna), aseptisesti säilöttyjä (soseet) tai 

kuivana säilyviä (jauhot, sokeri, tärkkelys). Raaka-aineet tuodaan laitokselle kuution kon-

teissa esikäsiteltyinä valmiina soseutettavaksi, eli paloiteltuna, kuorittuna ja pestynä ja an-

nostellaan sen jälkeen keittoeriksi. Keitto tapahtuu höyryllä lämmitettävissä kattiloissa, jossa 

kaksi keittäjää valvoo keittoprosessia. Keiton jälkeen tuote pumpataan tölkitykseen. Tölki-

tyksestä eteenpäin tuotantoprosessi on täysin automatisoitu. Kun tyhjät tölkit on täytetty, 

tölkit suljetaan ilmatiiviisti ja steriloidaan höyryllä lämmitettävillä autoklaaveilla. Steriloin-

nista tölkit siirretään automaattisesti pakkaamoon kelmutettavaksi, josta valmiit tuotteet va-

rastoidaan tehtaan valmistuotevarastoon. Varastoon saapuu myös muiden Nestlén tehtaiden 

tuotteita ja niitä toimitetaan varastolta eteenpäin jälleenmyyjille. (Huttunen 2022.) 

6.1.4  Oy Lunden Ab Jalostaja 

Oy Lunden Ab on perheyritys, joka perustettiin vuonna 1959. Oy Lunden Ab:n tytäryhtiöitä 

on Oy Lunden Ab Jalostaja sekä Oy L Supply Ab. Artukaisten alueella Oy Lunden Ab Ja-

lostajan toiminta alkoi vuonna 1998, kun Lunden osti Nestléltä Jalostajan kiinteistön sekä 

osan sen tuotteista. Vuonna 2002 Lunden osti Jalostaja-brändin kokonaan itselleen. (Aalto 

ja Mäkinen 2021.) 
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Työssä käsitellään Turun Artukaisissa toimivaa Jalostajan tehdasta, jonka toimintakaavio on 

esitettynä kuvassa (Kuva 13). Jalostaja valmistaa tavaramerkillään hernekeittoa, ruoka- ja 

lihasäilykkeitä, dry mix -ruokia, pussikeittoja ja pasteijoita. Jalostaja valmistaa myös Auran-

tavaramerkillä sinappia, majoneesia ja kastikkeita. Lisäksi Jalostaja valmistaa useimmat tuo-

teryhmänsä private label -tuotteina. Private label -merkillä tarkoitetaan vähittäiskaupan 

omaa tavaramerkkiä, jonka alla kauppa valmistuttaa tuotteitaan. Esimerkiksi Pirkka on yksi 

Suomen tunnetuimpia private label -merkkejä. Jalostaja on tämän lisäksi merkittävä tuore-

tuotteiden valmistaja. Tuoretuotteiden valmistukseen kuuluvat kolmioleivät sekä tuore- ja 

majoneesipohjaiset salaatit. (Aalto ja Mäkinen 2021.) 

 
Kuva 13. Jalostajan ruokatehtaan toimintakaavio (Aalto ja Mäkinen 2021). 

 

 

Tuotantolaitoksen tuotantoprosessit vaihtelevat tuotekohtaisesti, mutta prosessin periaate 

pysyy hyvin samanlaisena. Aluksi otetaan halutut raaka-aineet ja ne esikäsitellään. Esimer-

kiksi säilykkeiden liharaaka-aineet temperoidaan, rouhitaan ja sekoitetaan mausteiden sekä 

jauhojen kanssa massaksi, joka sitten ruiskulla annostellaan määräpainoisiksi annoksiksi 

peltitölkkiin. Tämän jälkeen tölkit suljetaan, leimataan ja steriloidaan autoklaaveilla. Tuot-

teet jäähdytetään merivedellä 40 celsiusasteeseen autoklaavisteriloinnin jälkeen ja pakataan. 

Valmiit tuotteet varastoidaan lähettämöön, josta ne toimitetaan asiakkaille. (Aalto ja Mäki-

nen 2021.) 

6.1.5  Eckes-Granini Finland Oy Ab 

Eckes-Granini Finlandin historia alkaa vuodesta 1867, jolloin Anders Nordfors perusti viini- 

ja likööritehtaan Turussa. Yrityksen nimi oli Marli Oy vuoteen 1999 asti, kunnes Chymos 
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Juomat Oy yhdistyi Marlin kanssa muodostaen Oy Marli Ab:n. Vuonna 2001 saksalainen 

Eckes-Granini osti Oy Marli Ab:n omistukseensa. Vuodesta 2009 lähtien tytäryritys jatkoi 

toimintaansa Eckes-Granini Finland Oy Ab nimen alla osana Eckes-Graninia, eli Euroopan 

johtavaa mehuliiketoimintakonsernia, jolla on Euroopassa useita muitakin tytäryrityksiä. 

Marli on kuitenkin vielä pidetty osassa tuotteissa nimenä mukana, sillä siitä kasvoi yrityksen 

suurin ja kannattavin brändi. (Eckes-Granini Finland 2022; Eckes-Granini Finland 2021) 

Turun nykyinen tehdas aloitti toimintansa 1975 Artukaisten teollisuusalueella. Eckes-Gra-

nini Finland tuottaa nestemäisiä juomia kuten mehuja, mehutiivisteitä, hedelmäsoseita ja 

smoothieitä marja-, hedelmä-, vihannes-, ja muun kasvikunnan tuotteista (Eckes-Granini 

Finland 2021). Turun tehdas tuottaa noin 60 miljoonaa litraa vuodessa, joka on noin 35 % 

Suomessa myytävistä mehuista (Tuloisela ja Alajuuri 2021). Työntekijöitä tehtaalla on 130 

henkilöä, joista noin 70 työskentelee tuotannon puolella yhdeksällä eri tuotantolinjalla.  

Tankkiautoilla, kontteina tai tynnyreissä tuotavat tiivisteraaka-aineet säilytetään raaka-aine-

varastossa, joka pidetään noin 6 asteisena. Raaka-ainevarastosta tiivisteet pumpataan putkia 

pitkin valmistussäiliöön, jossa pumpattu tiiviste sekoitetaan haluttujen raaka-aineiden 

kanssa. Valmis mehupuolituote annostellaan toista putkistoa pitkin pakkaamopuolelle, jossa 

jokaisella pakkauslinjalla toimii oma lämmönvaihdin mehun pastörointia, eli kuumennusta 

varten. Viikkopesuissa putket pestään CIP-pesujärjestelmällä (Clean in Place), jolla mini-

moidaan veden ja pesuaineiden käyttöä. (Tuloisela ja Alajuuri 2021.) 

Mehu voidaan pakata nestepakkauskartonkiin tai muovipulloihin/kanistereihin. Ennen pak-

kaamista nestekartonkipakkaukset steriloidaan vetyperoksidilla, jonka jälkeen valmiit tuot-

teet voidaan annostella pakkauksiin. Nestekartonkituotepakkausten täyttö tapahtuu asepti-

sesti suljetussa järjestelmässä. Aseptinen pakkaaminen yhdessä lämpökäsittelyn kanssa ta-

kaavat nestepakkauskartonkiin pakatuille tuotteille pitkät säilyvyysajat ilman säilöntäai-

neita. Pullotuspuolella täyttö ei ole aseptinen, joten säilyvyys saavutetaan säilöntäaineilla. 

Valmiit pakatut mehut kuljetetaan täysin automatisoituun tuotevarastoon. (Tuloisela ja Ala-

juuri 2021.) 
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6.1.6  Pernod Ricard Finland Oy 

Pernod Ricard Finland Oy on Euroopan suurimman ranskalaisen alkoholituotteiden valmis-

tajan ja jakelijan Pernod Ricardin tytäryhtiö. Pernod Ricard syntyi vuonna 1975, kun kilpai-

levat yhtiöt Pernod ja Ricard yhdistyivät. Pernod perustettiin 1805 ja Ricard 1932. (Pernod 

Ricard annual report 2018) 

Pernod Ricard Finland Oy on perustettu vuonna 1999 ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä 

ja tuotantolaitos Turussa. Yhtiön pääasiallinen toimiala on alkoholijuomat, viinit ja oluet. 

Pernod Ricardin tuotteita ovat mm. Lapponia-liköörit, Elysée-kuohuviinit, Royal Salmiakki, 

helmeilevät ja väkevät viinit sekä Swing-siiderit ja -lonkerot. Tehtaalla pullotetaan myös 

tuontiviinejä. Muita toimialoja yhtiöllä on alkoholijuomien, viinien ja oluiden maahantuonti, 

valmistus ja myynti, juomateollisuus ja panimot. (Niemi et al. 2022.) 

Pernod Ricard toimii vuokralaisena Eckes-Graninin omistamissa tiloissa. Laitokselle tulee 

Turku Energian höyrylaitokselta yhteinen höyryputki, josta höyry jaetaan höyrytukilla vas-

taamaan yritysten höyryntarvetta. Eckes-Granini toimii niin höyryn kuin muidenkin käyttö-

hyödykkeiden, eli kaukolämmön, veden ja sähkön pääkäyttäjänä ja laskuttaa niiden käytöstä 

Pernod Ricardia lasketun käyttösuhteen mukaisesti. (Niemi et al. 2022.) 
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7  Asiakasyritysten energia- ja materiaalitehokkuus 

Työn keskeisenä tavoitteena on selvittää kuvan (Kuva 8) mukaiset energia- ja massataseet, 

eli mitä energiaa ja raaka-aineita tulee laitoksille sisään ja mitä sivuvirtoja tulee laitoksesta 

ulos. Teollisen symbioosin näkökulmasta hyödynnetään aikaisempaa taulukkoa (Taulukko 

2), josta tässä vaiheessa alueen yhteistyön edistämisen kannalta tärkeimpiä tutkittavia aihe-

alueita ovat materiaalivirta-analyysi, sosiaalinen verkostoanalyysi ja tavoitteiden asettami-

nen.  

Työssä selvitetään Artukaisten teollisuusalueen yritysten materiaali-, energia- ja vesivirrat 

sekä paineilman tuotanto ja kulutus. Materiaalivirtoihin kuuluvat karkeasti vuoden aikana 

käytetyt raaka-aineet ja tuotetut jätteet. Energiavirroista tulee tulla ilmi höyryn, kaukoläm-

mön, jäähdytyksen ja sähkön kulutustiedot. Energiavirtojen avulla myös muodostetaan ta-

seet yrityksittäin, mistä saadaan selville tehtaiden energiankäytön painopisteet, mitkä pro-

sessit ovat merkityksellisimpiä energian käytön kannalta, ja mitä hyödyntämättömiä sivu-

virtoja yrityksillä on. Kaikissa tehtaissa myös paineilmatoimisten laitteiden käyttö on kes-

keistä, joten paineilma käyttöhyödykkeenä tunnistetaan työssä tarkastelun arvoiseksi. Veden 

kulutus on erityisesti elintarvikealan ja juomateollisuuden yrityksillä suurta, joten veden ku-

lutusta tarkkaillaan myös yhtenä mielenkiinnon kohteena. 

7.1  Yrityshaastattelut 

Lähtötietojen saamiseksi suoritetaan kyselytutkimus asiakaskohtaisesti yritysten yhteyshen-

kilöiden kanssa. Haastattelujen pohjana käytetään suurelta osin Motivan laatiman teollisuu-

den energiakatselmusmallin toteutusohjeita tietojen keräämiseksi. Haastattelujen tarkoituk-

sena on saada kokonaisnäkemys työhön osallistuvien yritysten prosesseista ja tuotannosta, 

tutustua yritysten energian käyttöhyödykkeiden kulutukseen ja tuotannosta muodostuviin si-

vuvirtoihin. Kysymyslista, jota käytettiin lähtötietojen keräämistä varten haastatteluissa, on 

esitetty kuvassa (Kuva 14). Kysymyslista toimitettiin vielä haastattelun jälkeen yrityksille 

täytettäväksi. 
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Kuva 14. Yrityksille toimitettu kysymyslista lähtötietojen keräämistä varten. 

 

Kyselytutkimuksista saatujen lähtötietojen tueksi työssä toteutetaan yrityskohtaiset työpajat, 

joissa käydään prosessiteollisuuden konsultin kanssa tarkempaa tarkastelua yritysten ener-

giankulutusten jakautumisesta tehdaskohtaisiin toimintoihin. Työpajoilla pyritään 
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tunnistamaan ja kuvaamaan yrityskohtaisesti merkittävimmät energia- ja materiaalitehok-

kuuden kehitysmahdollisuudet. Keskustelujen pohjalta pyritään myös löytämään teollisuus-

alueen keskeisimpiä kiertotalousyhteistyön lisäämis- ja tehostamismahdollisuuksia. 

7.2  Yrityskohtaiset työpajat 

Työpajat toteutetaan yhteistyönä alan suunnittelu- ja konsulttiyrityksen kanssa noin kahden 

tunnin mittaisilla yrityskohtaisilla haastatteluilla. Työpajoissa haastatellaan yritysten ky-

seistä aihealuetta parhaiten tuntevia asiantuntijoita kuten esimerkiksi tehtaiden tuotannon tai 

kunnossapidon asiantuntijoita. 

Työpajojen päätavoitteena on: 

1. Selvittää yritysten energiankulutusten jakautuminen tehdastoimintoihin karkealla ta-

solla ja kulutuskohteissa tarvittavat lämpötilatasot. Tällä hetkellä tiedossa on vain 

laskutusmittaukset 

2. Selvittää yritysten tunnistamat hukkalämmöt tehdastoiminnoissa. Lisäksi pyritään 

tunnistamaan hukkalämpöjen lämpötilatasot ja poistuuko hukkalämpö tällä hetkellä 

ilmaan vai veteen sitoutuneena. 

3. Kartoittaa yritysten tarve kylmäenergialle (kylmä- tai pakkasvarastot, ilmanvaihto, 

prosessijäähdytykset, muut tarpeet) sekä kylmäenergian kulutus vuositasolla ja onko 

nykyisissä kylmäkoneissa valmius lämmöntalteenotolle. 

4. Kartoittaa yritysten paineilmatuotannon määrä (kompressoreiden tehot, kompresso-

reiden kuluttama sähköenergia vuositasolla), pääasialliset paineilman kulutuskohteet 

tehdasprosessissa ja nykyisten paineilmakompressoreiden valmius lämmöntalteen-

otolle. 

Työpajat käydään konsulttiyrityksen kanssa läpi, missä heidän laajan energiatehokkuussel-

vitysten kokemuksen avulla kartoitetaan tarkemmin keskeisimpiä alueen energiapotentiaa-

leja. Saatujen tietojen pohjalta tarkastellaan alueen mahdollisia energiatehokkuutta kokonai-

suutena kehittäviä toimenpiteitä.  

Keskustelun pohjana käytetyt lähtökysymykset ovat: 

1. Tehtaan energian kokonaiskulutuksen nykytila. Millaisia energiatehokkuustoimia on 

yrityksessänne toteutettu ja milloin? Mitä tuloksia on saavutettu?  

2. Mitä energiatehokkuustoimenpiteitä, ideoita, hankkeita on tällä hetkellä menossa 

3. Mitä energiatehokkuustoimenpiteitä ei ole vielä toteutettu? 
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4. Mitä yhteistyöhankkeita voisi olla kehitettävissä Artukaisten alueen toimijoiden 

kanssa?  

Tietojen keräämistä varten käytetään Miro -työkalua, jossa jokainen pystyy asettamaan kes-

kusteltavaan aihealueeseen liittyvän muistilapun reaaliajassa haluttuun paikkaan. Alla on 

esitetty käytetyt lappupohjat aihealueittain ja värikoodein (Kuva 15). Kyseisiin lappuihin 

kerätään työpajan aikana keskustelun pohjalta vastaukset lähtökysymyksiin, jonka jälkeen 

nopealla silmäyksellä pystyy tarkastelemaan halutun yrityksen energiankulutuksen koko-

naiskuvaa Miro -taululta. 

 

Kuva 15. Miro -taulussa käytettyjen muistilappujen aihealue ja värikoodi. 

 

Kuvassa (Kuva 16) on esimerkkinä esitetty yhden yrityksen koottu Miro-taulu. Taululle ke-

rättiin yrityksen nykytilanne energiankulutuksen jakautumisesta, kylmän- ja paineilmantuo-

tannosta sekä mitä energiatehokkuustoimia yrityksessä on jo tehty. Jokaiselle yritykselle to-

teutettiin samanlaiset yrityskohtaiset muistiinpanot, mutta niitä ei käsitellä tarkemmin tässä 

työssä luottamuksellisuuden vuoksi. 
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Kuva 16. Esimerkkiyrityksen energiankulutuksen nykytilanne esitettynä Miro-taululla. 

7.3  Artukaisten alueen yritysten tarkastelu 

Yhdelläkään laitoksella ei ole omaa energiantuotantoa vaan Turku Energia toimittaa alueen 

yrityksille kaukolämpöä ja höyryä. Turku Energian Sähköverkot toimii myös alueen säh-

könsiirtäjänä. 

Tarkasteltavat yritykset haluavat pitää osan tiedoistaan salassa, joten seuraavaksi tarkastel-

laan yrityksiä nimillä Yritys A-F. Haastatteluista ja työpajoista kerätyistä tiedoista esitetään 

esimerkkinä karkealla tasolla vain osa salassapitovelvollisuuden ja tunnistettavuuden takia. 

Täydennetyt koosteet lähetetään yrityskohtaisesti liitteenä mukana oleville yrityksille työn 

ohella.  

7.4  Yritys A:n energiatase 

Yritys A:n vuosien 2018–2020 kokonaisenergiankulutus on esitetty alla taulukossa jaotel-

tuna höyryn, kaukolämmön ja sähkön kulutukseen (Taulukko 5). Vuonna 2020 Yritys A:n 

kokonaisenergiankulutus oli 13,9 GWh. Tästä sähkön osuus oli 42 % (5,9 GWh), kaukoläm-

mön osuus oli 12 % (1,7 GWh) ja höyryn osuus oli 47 % (6,5 GWh). Energiankulutuksen 

jakauma vuodelta 2020 on esitetty myös alla (Kuva 17). 
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Taulukko 5. Yritys A:n energiankulutustiedot vuosilta 2018–2020. 

Energiankulutustiedot 2018 2019 2020   

Kokonaisenergiankulutus 14 187 14 481 13 921 MWh 

Höyrynkulutus  5 970 6 467 6 250 MWh 

Kaukolämmön kulutus 2 114 2 068 1 731 MWh 

Sähkönkulutus  6 103 5 946 5 940 MWh 

Vedenkulutus 
 

159 715 164 099 139 284 m3 

Jäteveden määrät 
 

    108 580     112 476      92 103  m3 

Jäteveden osuus 
 

64 69 66 % 

 

Kuva 17. Yrityksen A energiankulutusjakauma [MWh] vuonna 2020. 

7.4.1  Energiankulutus 

Höyryn kokonaiskulutuksesta yritys käyttää n. 60 % prosessin lämmityksiin ja n. 40 % pe-

sukeskukseen. Höyrynkäyttökohteet toimivat höyryvaihtimilla, joten lauhde palautuu järjes-

telmästä täysimääräisesti Turku Energialle. Jos näin ei tapahdu, niin järjestelmässä on silloin 

vuotoja. 

 

Alla on taulukoituna yrityksen käyttämien jäähdytyslaitteiden kylmätehot (Taulukko 6). Yri-

tyksellä on yhteensä 23 kylmäkonetta, joita pääosin käytetään prosessijäähdytykseen. Tällä 

hetkellä koneista ei oteta lauhdelämpöjä talteen. 

 

 

 

 

6250

5940

1731

Höyryenergia Sähkö Kaukolämpö
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Taulukko 6. Yritys A:n kokonaisjäähdytyksen tuotanto 

Jäähdytyslaitteet Kylmäteho 

Ilmalämpöpumput 68,4 kW 

IV-jäähdytys 172 kW 

Kylmä varastotilat 110,5 kW 

Prosessijäähdytys 1854 kW 

Yhteensä 2204,9 kW 

7.4.2  Vedenkulutus 

Prosessissa käytettävä vesi valmistetaan puhdistamalla vesijohtovettä partikkelisuodatti-

milla, UV-yksiköllä ja hapen poistolla. Suurin osa veden kulutuksesta kiertää laitoksen si-

säisessä, suljetussa kierrossa. Lopulta prosessi- ja saniteettivedet lasketaan Turun kaupungin 

jätevesijärjestelmään.  

7.4.3  Jätteet  

Yritys lajittelee tehdasalueellaan jätteensä koko henkilökunnan sekä ulkopuolisten urakoit-

sijoiden toimesta. Taulukko 7 esittää Yritys A:n jätteiden kokonaismäärät vuosilta 2018–

2020. Lajiteltavia jätejakeita ovat nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, pa-

peri, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, vaaralliset jätteet ja sekajäte. Vuonna 2020 yrityksen 

kokonaisjätteestä 100 % saatiin hyötykäytettyä erilaisten palveluntarjoajien kautta joko 

energiaraaka-aineena tai suoraan materiaalina. 

Taulukko 7. Yritys A:n jätteiden määrät vuosilta 2018–2020 yksikössä tonnia. 

Jätteet   2018 2019 2020   

Kokonaisjäte 
 

337 413 304 t 

Hyötykäyttöjäte 
 

323 378 288 t 

Sekajäte 
  

12,3 34,1 13,8 t 

Vaarallinen jäte 
 

1,3 0,7 2,4 t 



49 

 

 

7.5  Yritys B:n energiatase 

Yritys B:n vuoden 2020 kokonaisenergiankäyttö on esitetty alla taulukossa jaoteltuna höy-

ryn, kaukolämmön ja sähkön kulutukseen (Taulukko 8). Vuonna 2020 Yritys B:n kokonais-

energiankulutus oli 10,1 GWh. Tästä sähkön osuus oli 38 % (3,8 GWh), kaukolämmön osuus 

oli 47 % (4,7 GWh) ja höyryn osuus oli 15 % (1,5 GWh). Energiankulutuksen jakauma 

vuodelta 2020 on esitetty myös alla (Kuva 18). Yrityksen haasteena on ollut saada siirrettyä 

prosessista syntyvää hukkaenergiaa kustannustehokkaasti toiseen käyttöön, sillä tuotteiden 

valmistus tapahtuu erissä, mikä tarkoittaa, että tuotantomäärät vaihtelevat tuotantoerästä 

riippuen. 

Taulukko 8. Yritys B:n energiankulutustiedot vuodelta 2020. 

Energiankulutustiedot 2020   

Kokonaisenergiankulutus 10120 MWh 

Höyrynkulutus  1 540 MWh 

Kaukolämmön kulutus 4 739 MWh 

Sähkönkulutus  3 841 MWh 

Vedenkulutus 
 

30 601 m3 

Jäteveden määrät 
 

      19 814  m3 

Jäteveden osuus 
 

65 % 

 

Kuva 18. Yrityksen B energiankulutusjakauma [MWh] vuonna 2020. 

1540

3841

4739
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7.5.1  Energiankulutus 

Tehdas käyttää kiinteistölämmitykseen kaukolämpöä ja tuotantoprosessin lämmityksiin 

Turku Energian tuottamaa 4 bar, 155 °C höyryä. Tehtaalla ei ole tarkempia energiankulutus-

mittauksia. 

Yritys hankkii sähkön toiselta alueen toimijalta, joka omistaa myös Yritys B:n tiloissa sijait-

sevat muuntajat. Sähkönhankintasopimus ei sisällä tariffeja, hinnoittelua eikä huipputeho-

tietoja, mikä vaikeuttaa sähköenergian hintojen kilpailutusta. Etuna taas on, että suurella asi-

akkaalla on mahdollisuus neuvotella kilpailukykyisemmät hankintaehdot. 

7.5.2  Vedenkulutus 

Tehtaalla käytetään Turun Vesihuolto Oy:n vettä, joka käsitellään puhdasvedeksi. Suurin 

osa vedestä käytetään prosessivetenä. Saniteettivesien osuus kokonaiskulutuksesta on ver-

rattain pientä. Lämmin vesi tehdään suurimmaksi osaksi kaukolämmönvaihtimilla, mutta 

osa prosessivesistä lämmitetään myös suorahöyrytyksellä. Vedenkulutuskohteita prosessissa 

ovat: tuotanto, pesut, huuhtelut, vedenpuhdistuslaitteisto ja haihdutuslauhdutin.  

Tehtaan prosessivedet johdetaan tehtaan esikäsittelylaitoksen altaisiin, josta käsittelyn jäl-

keen jätevedet voidaan laskea Turun kaupungin viemäriverkostoon. Saniteettivedet laske-

taan suoraan viemäriverkostoon. Yritys B:n veden kulutus oli vuonna 2020 30601 m3. Jäte-

vesien alamittauksia ei ole tehty. 

7.5.3  Jätteet  

Yritys lajittelee tehdasalueellaan jätteensä koko henkilökunnan sekä ulkopuolisten urakoit-

sijoiden toimesta. Lajiteltavia jätejakeita ovat esimerkiksi sekalaiset yhdyskuntajätteet, lasi, 

metalli ja muovi. Jätteet poltetaan tai hävitetään kolmannen osapuolen toimesta. Näiden li-

säksi tuotannosta syntyy paljon vaarallisia jätteitä sekä päästöjä, joita hallitaan tislaamalla 

tai VOC-laitoksella.  
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7.6  Yritys C:n energiatase 

Yrityksen selkeästi suurimpana kaukolämmön, höyryn sekä sähkön kulutuskohteena on teh-

taan ilmastointijärjestelmät. Suuret ilmanvaihtuvuusvaatimukset, pitkät käyntiajat sekä eri 

tilojen vaatimat lämmitys-, kostutus-, kuivaus- ja jäähdytystarpeet aiheutuvat tehtaan eri-

koisvaatimuksia koskevista määräyksistä ja standardeista. Yritys kalibroi vuosittain mittaus-

laitteensa, sillä energiatehokkuuden kannalta on tärkeää seurata ilmanvaihtojärjestelmän 

mittauslukemia ja huolehtia mittausten säätöparametrien täsmällisyydestä. Kaikissa ilman-

vaihtojärjestelmissä on myös toteutettu lämmöntalteenotto. 

Yritys C:n vuosien 2018–2020 kokonaisenergiankulutus on esitetty alla taulukossa jaotel-

tuna höyryn, kaukolämmön ja sähkön kulutukseen (Taulukko 9). Vuonna 2020 Yritys C:n 

kokonaisenergiankulutus oli 37,5 GWh. Tästä sähkön osuus oli 43 % (16,2 GWh), kauko-

lämmön osuus oli 38 % (14,4 GWh) ja höyryn osuus oli 19 % (7,0 GWh). Energiankulutuk-

sen jakauma vuodelta 2020 on esitetty alla (Kuva 19). 

Taulukko 9. Yritys C:n energiankulutustiedot vuodelta 2020. 

Energiankulutustiedot 2018 2019 2020   

Kokonaisenergiankulutus 43522 40044 37527 MWh 

Höyrynkulutus  7 643 7 847 6 952 MWh 

Kaukolämmön kulutus 17 878 16 010 14 419 MWh 

Sähkönkulutus  18 001 16 187 16 156 MWh 

Vedenkulutus 
 

19 814 19 025 19 497 m3 

Jäteveden määrät 
 

      19 814       19 025      19 497  m3 

Jäteveden osuus 
 

100 100 100 % 
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Kuva 19. Yrityksen C energiankulutusjakauma [MWh] vuonna 2020. 

7.6.1  Energiankulutus 

Kaukolämmön kulutuksesta noin 95 % menee ilmastointiin tuloilman lämmittämiseen. Il-

mastointijärjestelmien lisäksi kaukolämmön kulutus kohdistuu lämmitysverkostoon sekä 

lämpimään käyttöveteen. Näiden osuus kaukolämmöstä on kuitenkin hyvin pieni verrattuna 

ilmastointijärjestelmän kulutukseen.  

Höyryn suurin kulutuskohde on selkeästi ilmastoinnin kostutus, johon käytetään noin 85 % 

höyrystä. Ilmastoinnin kostutuksen lisäksi höyryä käytetään tuotannon sterilointiprosessei-

hin sekä kostutuskampojen vaippalämmityksiin. Lauhdetta palautetaan Turku Energialle 

kaikista prosesseista paitsi ilmastoinnin kostutuksesta. 

Tehtaan sähköenergian kulutus jakautuu ilmanvaihdon, jäähdytyksen, valaistuksen ja pai-

neilman välille. Ilmanvaihtojärjestelmään kuluu myös merkittävin määrä sähköä, joka kattaa 

noin 50 % laitoksen sähkön kulutuksesta. Tuotantolaitteet ovat myös pääosin sähkökäyttöi-

siä. 

7.6.2  Vedenkulutus 

Tehtaan tuotteet eivät sisällä vettä, joten tuotantolaitoksen veden kulutus on suhteessa lai-

toksen kokoon vähäistä. Verkostovettä kulutetaan ainoastaan sosiaalivetenä ja siivousve-

tenä. Jätevesien määrä on tämän myötä lähes sama kuin tehtaan veden kulutus. Jätevedet 

6 952

16 156

14 419

Höyryenergia Sähkö Kaukolämpö
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koostuvat saniteettivesistä sekä koneiden, laitteiden ja tilojen puhdistuksesta. Vaarallisia tai 

haitallisia aineita käyttävät prosessit ovat suljettuja eikä kyseisiä aineita johdeta viemäriin 

vaan ne kerätään talteen. 

7.6.3  Jätteet  

Yritys C:n muodostuneiden jätteiden määrä on hyvin vähäistä. Lajiteltavia jätejakeita ovat 

muun muassa sekalaiset yhdyskuntajätteet, paperi, pahvi, lasi, metalli ja muovi. Tehtaalla on 

panostettu jätteiden synnyn ehkäisyyn sekä jätejakeiden asialliseen lajitteluun. 

7.7  Yritys D:n energiatase 

Vuonna 2021 Yritys D:n kokonaisenergiankulutus oli 4,3 GWh. Kokonaisenergiankulutus 

on jaoteltuna taulukkoon höyryn, kaukolämmön ja sähkön kulutuksien osuuksiin (Taulukko 

10). Kokonaisenergiankulutuksesta höyryn osuus oli 23 % (1,0 GWh), kaukolämmön osuus 

oli 31 % (1,4 GWh) ja sähkön osuus oli 46 % (2,0 GWh). Energiankulutus jakautui vuonna 

2021 alla esitetyn diagrammin mukaisesti (Kuva 20). Yritys D:n kokonaisenergian kulutus 

on hyvin vähäistä muihin alueen yrityksiin verrattuna.  

Taulukko 10. Yritys D:n energiankulutustiedot vuodelta 2021. 

Energiankulutustiedot 2021   

Kokonaisenergiankulutus 4327 MWh 

Höyrynkulutus  1 007 MWh 

Kaukolämmön kulutus 1 352 MWh 

Sähkönkulutus  1 968 MWh 

Vedenkulutus 
 

24 964 m3 
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Kuva 20. Yrityksen D energiankulutusjakauma [MWh] vuonna 2021. 

7.7.1  Energiankulutus 

Höyryn kulutus jakautuu pesukeskuksen, sokerilämmityksen, ulkosäiliön lämmityksen, tuo-

telämmityksen ja puristamon lämmönvaihdon välille. Suurin osuus höyrynkulutuksesta on 

pesukeskuksella, joka kattaa n. 36 % kokonaiskulutuksesta. Sokerilämmityksien osuus on n. 

27 % höyrynkulutuksesta. Sokerilämmityksiin käytettävä höyry on kuitenkin ajateltu kor-

vata jollakin muulla edullisemmalla lämmitysmuodolla, sillä tehon tarve on tasainen ja al-

hainen. Höyrynkäyttökohteet toimivat höyryvaihtimilla, joten lauhde palautuu järjestelmästä 

täysimääräisesti Turku Energialle. Mikäli lauhde ei palaudu, niin järjestelmässä on silloin 

vuotoja. Yritys on tehnyt selvitystä lauhteen hyödyntämisestä pesukeskuksen esilämmittä-

miseen. 

Tuotantotilojen ja toimistojen sekä käyttöveden lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä. Tuo-

tantotilojen lämmitys tapahtuu tuloilman mukana ja toimistot lämmitetään pattereilla. Pää-

osin ilmanvaihtokoneissa on käytössä lämmöntalteenotot. 

7.7.2  Vedenkulutus 

Tankkien ja täyttökoneiden pesut on eriytetty sekä pesuvesi kiertää lämmönvaihtimen 

kautta, jolloin kerätään lämpöä pesuvesistä talteen. Lämmöntalteenotto on otettu myös käyt-

töön suodattimien huuhtelussa. Siinä talteen otetulla lämmöllä lämmitetään tulevaa vettä. 

Valmistuksen puolella ei ole lämmöntalteenottoa käytössä. Valmistuksen puolella on pai-

kallinen viemäröinti käytössä. 

1 007

1 968

1 352

Höyryenergia Sähkö Kaukolämpö
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7.7.3  Jätteet  

Lajiteltavia jätejakeita ovat pahvi, lasi, muovi, metallit, biojäte ja energiajätteet. Biojätteet 

myydään eteenpäin toiselle toimijalle. Vaarallisten jätteiden määrät ovat hyvin pieniä. 

7.8  Yritys E:n energiatase 

Vuonna 2020 Yritys E:n kokonaisenergiankulutus oli 10,8 GWh. Kokonaisenergiankulutus 

on jaoteltuna taulukkoon höyryn, kaukolämmön ja sähkön kulutuksien osuuksiin (Taulukko 

11). Kokonaisenergiankulutuksesta höyryn osuus oli 60 % (6,4 GWh), kaukolämmön osuus 

oli 14 % (1,5 GWh) ja sähkön osuus oli 27 % (2,9 GWh). Energiankulutuksen jakautuminen 

on esitetty diagrammissa (Kuva 21). 

Taulukko 11. Yritys E:n energiankulutustiedot vuodelta 2020. 

Energiankulutustiedot 2020   

Kokonaisenergiankulutus 10799 MWh 

Höyrynkulutus  6 409 MWh 

Kaukolämmön kulutus 1 479 MWh 

Sähkönkulutus  2 910 MWh 

Vedenkulutus 
 

80 700 m3 

Jäteveden määrät 
 

      76 665  m3 

Jäteveden osuus 
 

95 % 

 

 

Kuva 21. Yrityksen E energiankulutusjakauma [MWh] vuonna 2020. 

6 409

2 910

1 479
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7.8.1  Energiankulutus 

Yritys hankkii kaukolämpöä ja höyryä Turku Energialta. Kiinteistön lämmitys tapahtuu kau-

kolämmöllä. Höyryä käytetään tehtaalla keitossa, prosessilämmityksissä ja pesukeskuk-

sessa. Höyryn käyttö edustaa selkeästi suurinta osuutta koko tehtaan energiankulutuksesta. 

Höyrynkulutusta seurataan vain höyryn syötössä sijaitsevan päämittarin avulla, eli proses-

sissa ei ole alamittareita höyrynkulutuskohteille. Energiatehokkuutta on parannettu pesujen 

optimoinnilla, hyödyntämällä huuhteluvesiä ja parantamalla eristyksiä. 

7.8.2  Vedenkulutus 

Kohde on liitetty Turun kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Prosessin jäähdytykseen käy-

tetään merivesijäähdytystä, joka otetaan merestä pumppaamalla ja palauttamalla se takaisin 

mereen ohi kaupungin verkoston. Tehtaan vedenkulutus vuonna 2020 oli 80700 m3. Vettä 

joudutaan puhdistamaan käänteisosmoosin avulla tuotantoprosessia varten. Osa käytetystä 

vedestä sitoutuu tuotteisiin, mutta suurin osa päätyy jätevedeksi. Jätevesien osuus veden ko-

konaiskulutuksesta on noin 95 %.    

7.8.3  Jätteet  

Toiminnasta syntyy energiajätettä, kaatopaikkajätettä, lasia, metallia, muovia, pahvia, pape-

ria, puujätettä ja biojätettä. Jätteet poltetaan tai hävitetään kolmannen osapuolen toimesta. 

Vaarallisia jätteitä muodostuu suhteessa hyvin vähän ja ne varastoidaan tehtaan ulkopuolella 

sijaitsevaan konttiin. 

7.9  Yritys F:n energiatase  

Vuonna 2020 Yritys F:n kokonaisenergiankulutus oli 16,4 GWh. Kokonaisenergiankulutus 

on jaoteltuna taulukkoon höyryn, kaukolämmön ja sähkön kulutuksien osuuksiin (Taulukko 

12). Kokonaisenergiankulutuksesta höyryn osuus oli 38 % (6,3 GWh), kaukolämmön osuus 

oli 24 % (4,0 GWh) ja sähkön osuus oli 38 % (6,1 GWh). Energiankulutuksen jakautuminen 

on esitetty diagrammissa (Kuva 22). 
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Taulukko 12. Yritys F:n energiankulutustiedot vuodelta 2020 

Energiankulutustiedot 2020   

Kokonaisenergiankulutus 16398 MWh 

Höyrynkulutus  6 290 MWh 

Kaukolämmön kulutus 3 960 MWh 

Sähkönkulutus  6 148 MWh 

Vedenkulutus 
 

76 939 m3 

Jäteveden määrät 
 

      71 553  m3 

Jäteveden osuus 
 

93 % 

 

Kuva 22. Yrityksen F energiankulutusjakauma [MWh] vuonna 2020. 

7.9.1  Energiankulutus 

Kaukolämpöä käytetään tehtaan ja vuokratilojen patteriverkostoon, ilmanvaihtokoneiden 

lämmityksiin ja tehtaan erillisiin tilalämmittimiin. Prosessin vaatimat lämmitykset toteute-

taan Turku Energian höyrylaitoksen tarjoamalla 3,5–4 bar höyryllä. Höyryn suurimmat ku-

lutuskohteet ovat prosessilämmitykset, kuuman veden valmistus ja sterilointi. Yritys joutuu 

vuokraamaan höyrykontin Turku Energian höyrykatkon aikaan ja tuottaa silloin omaa höy-

ryä kalliilla kustannuksilla, kun taas muilla alueen yrityksillä ei ole ongelmaa katkon aikana. 

Lauhteen palautuksessa lämpötoimittaja käyttää arvoa 80 kWh/tonni lauhdetta, mikä vastaa 

noin 69 °C lauhteen palautuslämpötilaa. 

6 290

6 148

3 960

Höyryenergia Sähkö Kaukolämpö
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7.9.2  Vedenkulutus 

Kohde on liitetty Turun kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Prosessin jäähdytykseen käy-

tetään merivesijäähdytystä (jäähdytys 35 °C celsiusasteeseen), joka otetaan merestä pump-

paamalla ja palauttamalla se takaisin mereen ohi kaupungin verkoston. Tuotteen loppuläm-

pötilaksi on asetettu 40 °C, jota ei kuitenkaan aina kesäaikaan saavuteta meriveden lämpö-

tilasta johtuen.  Tähän voitaisiin miettiä energiatehokkaampaa ratkaisua sekä tuotannon että 

energiankulutuksen näkökulmasta. Prosessin jätevedet pumpataan naapuriyrityksen kanssa 

yhteisen välppälaitoksen kautta. Yrityksen F saniteettivedet menevät suoraan viemäriver-

kostoon. Suurimmat kulutuskohteet vedelle ovat prosessilaitteiden sisä- ja ulkopuoliset pe-

sut sekä linjojen valutusvedet. 

7.9.3  Jätteet 

Yrityksen F toiminnasta syntyy sekajätettä, energiajätettä, lasia, metallia, pahveja ja myyn-

tiin kelpaamattomia tuotteita (erikoisjäte). Jätteitä säilytetään erillisessä tilassa. Energia- ja 

kaatopaikkajätteille sekä pahveille on omat kontit. Ongelmajätteitä syntyy laitoksella hyvin 

vähän ja niitä säilytetään omassa tilassaan. Laitoksella syntyviä ongelmajätteitä ovat muun 

muassa öljy, liuottimet, maalit ja akut.  

7.10  Yhteenveto alueen yritysten kokonaisenergian- ja vedenkulutuksesta 

Koko alueen kokonaisenergiankulutus oli 92,8 GWh. Höyryn, kaukolämmön ja sähkön 

osuudet jakautuvat alueella melko tasaisesti. Kokonaiskulutuksesta höyryn osuus oli 30 % 

(28 GWh), kaukolämmön osuus oli myös 30 % (27 GWh) ja sähkön osuus oli 40 % (37 

GWh). Taulukossa (Taulukko 13) on jaoteltu yrityskohtaiset energian- ja vedenkulutuksien 

määrät. Alueen yritysten energiankulutuksen jakautuminen on esitetty diagrammissa (Kuva 

23).  

 

 



59 

 

 

Taulukko 13. Yhteenveto alueen yritysten energian- ja vedenkulutuksesta. 

  

Höyry 

[MWh] 

Kaukolämpö 

[MWh] 

Sähkö 

[MWh] 

Vesi 

[m3] 

Jätevesi 

[m3] 

Yritys A 6 250 1 731 5 940 139284 92103 

Yritys B 1 540 4 739 3 841 30601 19814 

Yritys C 6 952 14 419 16 156 19497 19497 

Yritys D 1 007 1 062 1 968 24964 - 

Yritys E 6 409 1 479 2 910 80700 76665 

Yritys F 6 290 3 960 6 148 76939 71553 

Yhteensä 28 448 27 390 36 963 371 985 279 632 

 

Yritysten vedenkulutus alueella oli 371 985 m3. Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta 

on noin 75 %. Useiden yritysten prosessien jäähdytysten ja pesujen jälkeen lämpimästä jä-

tevedestä olisi mahdollisuus ottaa hukkalämpöä talteen. Hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää 

esimerkiksi prosessien esilämmityksissä tai kaukolämmön korvaamiseksi. 

 

Kuva 23. Alueen yritysten energiankulutusjakauma [MWh]. 

28 448

36 963

27 390
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8  Yritysten yhteistyön lisääminen 

Yhtenä työn tavoitteena on selvittää mitä yhteistyöhankkeita voisi olla kehitettävissä Artu-

kaisen alueen toimijoiden kanssa. Tässä kappaleessa käydään läpi ideoita, joita käytiin läpi 

haastatteluissa sekä yrityskohtaisissa työpajoissa sekä esitellään jatkotoimenpidesuosituksia 

yrityksille.  

8.1  Yhteistyöhankkeet Artukaisten alueen toimijoiden kesken 

Haastatteluiden aikana käytiin läpi mitä yhteistyöhankkeita voisi olla kehitettävissä Artu-

kaisten alueen toimijoiden kesken. Alla on taulukoituna ideoita, joita tuli esille haastattelui-

den ja pidettyjen työpajojen aikana (Taulukko 14). Taulukkoon on merkitty rastilla, mitä 

yhteistyömahdollisuuksia kukin yritys on ehdottanut. Sulkuihin merkityllä rastilla tarkoite-

taan, että yritystä kiinnostaa kyseinen idea, mutta heillä voi olla hankaluuksia realistisesti 

toteuttaa sitä. 

Aurinkosähkön tuotanto oli selkeästi jokaisella yrityksellä suurimpana mielenkiinnon koh-

teena joko alueellisena tai yrityskohtaisena mahdollisuutena. Jäähdytyksen ja paineilman 

alueellinen tuotanto oli myös paljon esillä keskusteluissa, sillä jokainen yritys käyttää kyl-

mää sekä paineilmaa omassa tuotantoprosessissaan. Alueella on aikaisemmin tutkittu kau-

kojäähdytyksen potentiaalia, mutta selvitys oli jäänyt kesken yritysten eri lämpötilatasojen 

tarpeiden vuoksi. Kuitenkin useat yritykset olivat vielä sitä mieltä, että kyseessä voisi olla 

potentiaalinen aihio yhteistyömahdollisuudelle. Yritykset myös ehdottivat sellaista mahdol-

lisuutta, että Turku Energia investoisi ja pitäisi huolta esimerkiksi kylmä- tai paineilmako-

neikkojen kunnossapidosta ja myisi tuotetun energian asiakkaille.  
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Taulukko 14. Yhteistyömahdollisuuksia Artukaisten alueen toimijoiden kesken. 

Yhteistyömahdollisuus Yritys 

A 

Yritys 

B 

Yritys 

C 

Yritys 

D 

Yritys 

E 

Yritys 

F 

Alueellinen aurinkosähköjär-

jestelmä 

x x x x x x 

Kylmän yhteistuotanto x 
 

(x) x x x 

Paineilman yhteistuotanto x 
 

(x) 
  

x 

Jäteveden LTO yhteiskäyttö x 
    

x 

Yhteinen jätehuolto eri jakeille 
 

x 
 

x x x 

Varavoimajärjestelmä 
  

x 
 

x 
 

Palovesitornin yhteiskäyttö 
 

x 
    

Puhdasvesilaite (x) x 
    

Pakkausmuovien kierrätys 

(paalaus ja käsittely) 

 
x 

    

Pesukemikaalien ja suojakaasu-

jen yhteishankinta 

     
x 

Laitosten höyryjärjestelmien 

toimintakunnon valvonta 

     
x 

Alueellinen tuulivoimateknolo-

gia 

   
x x 

 

Yhteinen jätteenpolttolaitos 
 

x 
    

 

Alueella toimivien yritysten vedenkulutus on myös suurta, mutta yleisesti vain pieni osa 

käytetystä vedestä sitoutuu tuotteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jätevesien määrät ovat myös 

suuria. Yhtenä mahdollisuutena pidettiin yritysten yhteistä jäteveden lämmön talteenottoa 

ennen kuin vesi syötettäisiin jätevedenpuhdistuslaitokselle, sillä siitä olisi potentiaalisesti 

paljon hukkalämpöä hyödynnettävissä. Nykyisen maailmantilanteen vuoksi esille nousi 

myös alueellinen varavoimajärjestelmä sekä palovesitorni. Palovesitornin käyttöä ehdotet-

tiin esimerkiksi yritysten jätevedestä. 

Muoveja muodostuu toimijoilla paljon, joten yhtenä esille tulleena ideana oli pakkausmuo-

vien kierrätys. Pakkausmuovien kierrätyksen vaatima paalaus ja käsittely voi tuoda kustan-

nuksia yksin toimiessa. Tässä tapauksessa yhteinen laitos voisi olla toimiva ratkaisu. Synty-

nyttä muovijätettä voitaisiin mahdollisesti käyttää myös Naantalin voimalaitoksen 
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nelosyksikössä, jossa käytetään teollisuuden jätteistä jalostettua SRF-kierrätyspolttoainetta 

(Solid Recovered Fuel). 

8.2  Ensisijaisia jatkotoimenpidesuosituksia 

Asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta kerättiin yrityksille selkeimpiä jat-

kotoimenpidesuosituksia. Nämä listatut toimenpiteet nousivat tärkeimpinä asioina esille te-

ollisuusalueen ja yritysten kiertotalouden ja energiatehokkuuden lisäämisen kannalta:  

• Yrityskohtainen selvitys aurinkoenergian potentiaalista  

• Hukkalämpöjen talteenottomahdollisuuksien tarkempi selvittäminen  

• Tilanne/potentiaalit vaihtelevat yrityksittäin 

• Yhteisen paineilman sekä jäähdytyksen tuotanto/tarve  

• Prosessien alamittaroinnin lisääminen (energian painopisteiden ja sivuvirtojen tutki-

minen – EnerKey voisi olla yksi mahdollinen pilvipohjainen energianhallinnan työ-

kalu raportointiin ja analysointiin) 

Selkeästi yrityksiä kiinnostavin toimenpide olisi selvittää yrityskohtaisesti aurinkosähköjär-

jestelmien potentiaalit, sillä useilla yrityksillä on vaatimuksenakin, että käytetty energia tu-

lee uusiutuvista lähteistä. Kun yrityskohtaiset potentiaalit on selvitetty, pystyttäisiin myös 

koko alueen mahdollinen aurinkosähkön tuotanto selvittämään. Esimerkiksi alueen yrityk-

sillä on valtava määrä katto pinta-alaa hyödynnettävissä aurinkosähkön tuotannolle. Esteenä 

voi olla kuitenkin vanhojen rakennuksien kattojen rakenteiden kestävyys sekä ulostulevat 

höyryt voivat estää kohtisuoran säteilyn paneeleille, jolloin järkevämpi ratkaisu olisi hyö-

dyntää yritysten tontteja. Potentiaalien selvitysten jälkeen voidaan pohtia kannattavuuden 

kannalta alueellista tai yrityskohtaista ratkaisua aurinkosähkön hyödyntämiselle.  

Jokaisella yrityksellä on vielä laitoksissaan paljon kannattavasti hyödynnettäviä hukkaläm-

mön kohteita, joiden tarkempi selvittäminen olisi energiatehokkuuden lisäämisen kannalta 

tärkeää. Hukkalämmöntalteenoton taloudellista hyödyntämistä varten voidaan suorittaa esi-

merkiksi pinch-analyysi yrityskohtaisesti (Heikkilä ja Kiuru 2014). Pinch-analyysiin liittyy 

keskeisesti eri häviölämpövirtojen ja lämmön käyttökohteiden lämpötilatasojen selvitys. 

Kyseisessä analyysissa käydään läpi myös laitoksen sisäisen energiankäytön optimointia 

varten laitoksen prosessien jäähdytys ja lämmitystarpeet sekä kuinka paljon prosessin 
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energiantarpeesta pystytään itse sisäisellä lämmönsiirrolla kattamaan ja kuinka paljon lai-

tokselle joudutaan tuomaan energiaa yrityksen ulkopuolelta.  

Alueen jokainen yritys tuottaa tällä hetkellä itse oman jäähdytyksensä sekä paineilmansa. 

Haastatteluissa ja työpajoissa keskusteltiin alueellisen jäähdytyksen sekä paineilman tuotan-

nosta, mutta tämä vaatii alueellisen kylmän ja paineilman tarpeiden selvitystä, jotta pysty-

tään jatkojalostamaan koko aluetta palveleva ratkaisu. Yhtenä mahdollisuutena olisi esimer-

kiksi yhteinen isompi paineilmajärjestelmä samoissa tiloissa toimivien yritysten välillä. Täl-

lainen järjestelmä on jo esimerkiksi käytössä Eckes-Graninin ja Pernod Ricardin välillä. Sil-

loin säästytään suuremmilta putkistohäviöiltä ja pystytään käyttämään tehokkaampaa ko-

neikkoa. 

Viime vuosina energiatehokkuuden parantaminen on noussut pinnalle ja alamittareiden li-

sääminen prosesseihin olisi tärkeää energiankulutusten optimointia varten. Alamittaroinnilla 

pystyttään selvittämään selkeästi tuotannon energiankulutuksen painopisteet, tutkimaan 

muodostuvia sivuvirtoja ja löytämään mahdollisia vuotoja. Kun alamittaroinnit on lisätty, 

esimerkiksi EG EnerKey SaaS voisi olla yksi mahdollinen pilvipohjainen ratkaisu energian-

kulutusten analysointiin ja raportointiin (EnerKey 2021). 

8.3  Muita mahdollisia jatkotoimenpidesuosituksia 

Tässä kappaleessa käydään läpi haastateltujen asiantuntijoiden kokemuksiin perustuvia ylei-

siä energiatehokkuuden lisäämiseen liittyviä toimenpidesuosituksia teollisuusalan yrityk-

sille.  

8.3.1  Energiatehokkuuden toimenpidesuosituksia 

Tehtaiden energiankulutusten optimointiin liittyvät jatkotoimenpidesuositukset (Immonen 

2022; Peltola 2022): 

• Eri energialajien ja paineilman kulutuksen mittarointi ja seuranta  

• Vuotokartoitukset ja tehtaan ”tyhjäkäynnin” energiankulutuksen seuranta 

o Verkoston tasapainotusten katselmus/simulointi 

▪ Selvitetään, että nesteet kulkevat verkostossa halutusti 
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o Paineilmaverkon paineen laskun kartoitus PATE-analyysi 

• Kylmä- ja paineilmakoneiden hyötysuhdealueiden optimointi 

• Hanavesijäähdytyksestä luopuminen 

• Sähkön bufferointi → SPOT-hinnan seuranta ja kellotus 

o Luontaisten kylmävarastojen akkuvaikutuksen hyödyntäminen → kylmäva-

rastojen ajaminen 1-3 astetta kylmemmäksi sähkön SPOT -hintanotkahdus-

ten aikaan (riippuu sähkösopimuksen tyypistä) 

• Pinch-analyysi kylmälle ja lämmöntalteenotolle 

o Hukkalämpöjen taloudellista hyödyntämistä varten 

• Puhdasvesilaitteiden käänteisosmoosikalvojen (RO, Reverse Osmosis) uusiminen 

• Puhdasvesilaitteiden (RO) esilämmitys hukkalämmöllä ennen höyrylämmönvaih-

dinta 

8.3.2  Motiva-mallin mukaiset jatkoselvitykset 

Yrityksiä suositellaan päivittämään Motiva-mallin mukaiset energiakatselmukset sekä teke-

mään kohdekatselmukset prosessien selkeästi kuluttavimpiin energiankulutuskohteisiin. 

Materiaalikatselmuksen tekemistä suositellaan myös jatkotoimenpiteenä, sillä siinä käydään 

tarkemmin läpi yritysten käyttämät raaka-aineet, tuotetut jätteet sekä selvitetään materiaali-

tehokkuuteen liittyviä säästötoimenpiteitä. Tällä tavoin pystytään tekemään säästöä tuotan-

nossa sekä pienentämään yrityksen ympäristökuormitusta. 
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9  Johtopäätökset 

Työn tarkoituksena oli selvittää millaiset mahdollisuudet tutkittavilla yrityksillä olisi hyö-

dyntää toistensa sivuvirtoja, mitä alueellisia yhteistyömahdollisuuksia yrityksillä olisi sekä 

parantaa yritysten ja koko alueen energiatehokkuutta. Tutkittavat sivuvirrat olivat energia-

virrat, materiaalivirrat ja vesivirrat. Työn aikana myös käytiin haastatteluja, joissa kuultiin 

haastateltavien yritysten asiantuntijoiden omia näkemyksiä ja ajatuksia potentiaalisista mah-

dollisuuksista lisätä alueellista energiatehokkuutta sekä yritysten välistä yhteistyötä. 

9.1  Energiavirrat 

Haastattelujen perusteella yrityksillä oli selkeä mielenkiinto hyödyntää laitostensa hukka-

lämpöjä. Lämpöä voitaisiin ottaa talteen esimerkiksi laitosten prosessien eri vaiheista, kyl-

mäkoneiden lauhteesta ja hönkähöyryistä. Kaikilla yrityksillä on selkeästi kannattavia läm-

möntalteenottokohteita vielä hyödyntämättä ja osalla yrityksistä on tehtykin aikaisempaa 

tutkimusta lämmöntalteenoton potentiaalista. Kuitenkin kokonaisvaltainen lämmöntalteen-

oton potentiaalin tarkastelu puuttuu osalta yrityksistä ja tähän kannattaa kiinnittää tulevai-

suudessa huomiota.  

Järkevimpänä ratkaisuna olisi ensin tarkastella laitoskohtaisesti yritysten kokonaiskuva hyö-

dyntämättömien hukkalämpöjen ja sivuvirtojen osalta ja hyödyntää sisäisesti olemassa oleva 

potentiaali ennen kuin harkitaan alueellisesti hukkalämpöjen hyödyntämistä. Silloin esimer-

kiksi investoinnin osuus vaadittavalle putkistolle jää huomattavasti pienemmäksi sekä läm-

pöhäviöiden osuus putkistossa on pienempi. Kun yrityksillä on selkeä kokonaiskuva hukka-

lämmöistään ja omat sisäiset mahdollisuudet ovat hyödynnetty, on järkevää alkaa tutkimaan 

ylijäämälämpöjen hyödyntämistä alueellisesti. Hukkalämpöjen taloudellista hyödyntämis-

potentiaalia voidaan tarkastella pinch-analyysilla. 

Ensisijaisesti yritykset voisivat hyödyntää talteen otettua hukkalämpöä esimerkiksi höyryn 

korvaamiseen, jota alueen yritykset käyttävät prosesseissaan tai omien tilojen lämmittämi-

seen, jolloin korvattaisiin kaukolämmön kulutusta. Kesällä taas yritykset tuottavat hukka-

lämpöä yli tarpeidensa, jolloin potentiaalisesti talteen otetulle ylijäämälämmölle täytyisi 

keksiä järkevä sijoituskohde. Yksi mietitty ratkaisu alueelle voisi olla, että ylijäämälämpö 
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syötettäisiin Turku Energian kaukolämpöverkkoon korvausta vastaan. Toinen vaihtoehto 

voisi olla yhteinen hukkalämpöjä hyödyntävä laitos. Ylijäämä-/hukkalämmöstä voidaan 

tuottaa esimerkiksi sähköä hyödyntämällä ORC-tekniikkaa (Organic Rankine Cycle) sekä 

lämpöä tai jäähdytystä käyttämällä absorptiolämpöpumppuja (Immonen 2022). 

9.2  Materiaalivirrat 

Materiaalivirtojen tutkiminen jää työssä vain karkealle tasolle, sillä mukana olevien yritys-

ten tuottamien jätteiden ja sivutuotteiden määrä on hyvin pieni sekä yritykset ovat panosta-

neet korkean kierrätysasteen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, ettei yritysten sisällä ole juu-

rikaan alueellisesti hyödynnettävissä jätteitä, koska yritykset ovat toiminnaltaan hyvin eri-

laisia eikä yrityksillä ole omaa energiantuotantoa tai polttoa, johon voitaisiin esimerkiksi 

energiajäte sijoittaa. Yrityksissä muodostuva jäte koostuu pääasiassa: pakkausmuoveista, 

pahveista, lasista ja metalleista. Yhtenä mahdollisuutena olisi muodostaa yrityksille yhteiset 

sopimuskumppanit esimerkiksi yhteinen vaarallisten aineiden keräys. Suositeltavana jatko-

toimenpiteenä yrityksille olisi kuitenkin materiaalikatselmusten tekeminen materiaalivirto-

jen hallintaa sekä yritysten toiminnan tehostamista varten. 

9.3  Alueelliset yhteistyömahdollisuudet 

Alueen yrityksillä muodostuu hyvin vähän sivuvirtoja, joita pystyttäisiin hyödyntämään 

muiden yritysten raaka-aineena, joten teollisen symbioosin, eli useiden eri virtojen vaihta-

misen osalta yritysten välillä voi tulla haasteita. Selkeästi suurin hyödynnettävissä oleva si-

vuvirta on hukkalämpö, mutta tämänkin hyödyntäminen on kannattavinta yritysten omassa 

tuotannossa. Alueellisia yhteistyömahdollisuuksia kuitenkin löydettiin yritysten välillä mo-

nia. Yhteistyömahdollisuuksista suurimpina mielenkiinnon kohteina yrityksille olivat aurin-

kosähkön, jäähdytyksen ja paineilman yhteistuotanto. Näiden yhteistyömahdollisuuksien 

selvittäminen täytyy kuitenkin aloittaa yrityskohtaisten mahdollisuuksien ja tarpeiden sel-

vittämisestä, jolloin saadaan myös alueellinen potentiaali selville.  Energiapotentiaalien sel-

vittämistä varten suositellaan asennettavaksi prosesseihin alamittaroinnit, joiden avulla pys-

tytään seuraamaan prosessikohtaisia energiankulutuksia. Myös energiatehokkuuden opti-

mointia varten suositellaan alamittarointia.  
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Alueellisissa yhteistyömahdollisuuksissa ja teollisissa symbiooseissa täytyy ottaa huomioon 

sopimustekniset asiat ja riskien käsittely, jotka vaikeuttavat yritysten välisen yhteistyön 

muodostamista. Alueelliseen yhteistyöhön lähdettäessä esimerkiksi aurinkosähkön tuotan-

nossa, täytyy myös miettiä yritysten hallinnollista järjestäytymistä. Alueella täytyisi miettiä 

käytännön organisoitumista kuten esimerkiksi Kalundborgin teollisessa symbioosissa, jossa 

on muodostettu Novo Nordisk & Novozymes Land Owner’s Association organisaatio, joka 

ohjaa ja ylläpitää yhteisiä tuotantoalueita sekä yritysten energia- ja vesivirtojen jakelua.  
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10  Yhteenveto 

Työn tarkoituksena oli selvittää Artukaisten teollisuusalueen mukana olevien yritysten alu-

eellisia yhteistyömahdollisuuksia kiertotalouden ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Tä-

män mahdollistamiseksi kartoitettiin myös energiankulutusten jakautuminen tehdaskohtai-

siin toimintoihin. Työssä esitetään myös selkeästi potentiaalisimpia jatkotoimenpiteitä sekä 

muita tuotantolaitosten kokonaisenergiatehokkuuden parantamiseen liittyviä yleisiä toimen-

piteitä. 

Alueen yritysten energiankulutusten sekä alueellisen kiertotalouden ja energiatehokkuuden 

lisäämismahdollisuuksia selvitettiin diplomityön mahdollistamissa rajoissa. Syvemmälle 

porautuvat investointilaskelmat jätettiin työstä pois ja keskityttiin vain alueellisesti mahdol-

listen toimenpiteiden kartoitukseen. Työssä ehdotettuja jatkotoimenpiteitä voidaan selvittää 

jatkossa esimerkiksi omina opinnäytetöinä. 

Tarkasteltavat yritykset ovat tähän asti tehneet paljon energiatehokkuuteen liittyviä toimia, 

mutta paljon on vielä potentiaalisesti kehitettävissä. Monilla yrityksillä oli vielä paljon huk-

kalämpöjä otettavissa talteen muun muassa prosesseista, jäähdytyksestä, lauhteista ja jäte-

vedestä. Ensisijaisena jatkotoimenpiteenä suositellaan selvityksiä yritysten hukkalämpöjen 

taloudellisesta hyödyntämispotentiaalista. Näitä hukkalämpöjä kannattaa hyödyntää esimer-

kiksi oman teollisuuslaitoksen prosessien esilämmityksessä tai kaukolämmön kulutuksen 

vähentämisessä. Kun oman teollisuuslaitoksen lämmöntarve on katettu, on järkevää alkaa 

pohtimaan kiertotalouden näkökulmasta alueellista ratkaisua hukkalämpöjen käytölle. 

Haastatteluissa ja pidetyissä työpajoissa käytiin läpi myös yritysten alueellisia yhteistyö-

mahdollisuuksia. Selkeästi yrityksiä kiinnostavin yhteistyömahdollisuus oli aurinkosähkön 

tuotanto, joko alueellisena tai yrityskohtaisena ratkaisuna. Aurinkosähkön tuotannolle olisi 

alueella paljon katto pinta-alaa hyödynnettävissä, mutta vanhojen rakennusten kattoraken-

teet eivät välttämättä kestäisi asennusta, jolloin osalla yrityksistä voisi aurinkosähköjärjes-

telmien asennus olla paremmin hyödynnettävissä yritysten tonteilla. Energiaverotusten käy-

tännöt suosivat nykyään yrityskohtaisia toteutuksia. 

Mukana olevat yritykset käyttävät tuotannossaan paljon eri lämpötilatason kylmäenergiaa 

sekä paineilmaa. Siitä johtuen yhteistyömahdollisuudet alueellisesta jäähdytyksen sekä 



69 

 

 

paineilman tuotannosta olivat myös paljon keskusteluissa. Alueella on aikaisemmin tutkittu 

kaukojäähdytyksen tarvetta, mutta selvitys oli jäänyt kesken yritysten erilaisten lämpötilata-

sotarpeiden vuoksi. Kaukojäähdytys nousi kuitenkin useissa keskusteluissa esille, joten siinä 

voisi olla vielä potentiaalinen aihio alueelliselle yhteistyölle. Ennen kuin ideoiden toteutta-

mista voidaan harkita, ne vaativat alueellisen kylmän ja paineilman tarpeiden selvitystä, jotta 

pystytään miettimään parhaiten yrityksiä sekä koko teollisuusaluetta kehittäviä ratkaisuja. 

Jäähdytyksen ja paineilman selvittämistä sekä muiden energialajien seuraamista varten olisi 

tärkeää olla prosessien alamittaroinnit kunnossa. Prosessien alamittaroinnilla pystytään seu-

raamaan prosessikohtaisien energiankulutuksien lisäksi muodostuvia sivuvirtoja sekä löytä-

mään vuotoja. Viime vuosina energiatehokkuuden parantamiseen on alettu kiinnittämään 

enemmän huomiota ja prosessien energiankulutuksien mittarointi on välttämätöntä energia-

tehokkuuden optimoimista varten.  

Työ keskittyi tutkittavan teollisuusalueen yritysten potentiaalisten kiertotalouden ja energia-

tehokkuustoimenpiteiden mahdollisuuksien tutkimiseen, vaikka työn idea oli lähtöisin teol-

lisesta symbioosista. Jos teollisuusalueesta haluttaisiin muodostaa teollinen symbioosi, täy-

tyisi yritysten alkaa tutkimaan tarkoin omia sekä muiden alueen yritysten sivuvirtoja ja läh-

teä muodostamaan virtojen vaihtamisia yksi kerrallaan. Kun yritysten välillä vaihdettavia 

virtoja on vähintään kahta erilaista ja yrityksiä on vähintään kolme mukana vaihdoissa, voi-

daan toimintaa kutsua teolliseksi symbioosiksi. Tällä hetkellä yrityksiä kuitenkin kiinnosti 

eniten alueen energiatehokkuuden lisääminen esimerkiksi jäähdytyksen tai paineilman yh-

teistuotannon muodossa. 

Työn tarkoituksena oli myös nostaa esille alueen yritysten yhteisiä mielenkiinnon kohteita. 

Tämän työn jälkeen yritykset voivat käydä yhdessä keskusteluja heitä kiinnostavista jatko-

toimenpiteistä ja -tutkimuksista, sillä diplomityön mahdollistamissa rajoissa pystyttiin vain 

tutkimaan mahdollisuuksia karkealla tasolla. Turku Energia on mielenkiinnolla mukana ke-

hittämässä alueen yhteistyötä sekä ylläpitämässä tärkeitä asiakassuhteitaan. Yhteisten mie-

lenkiinnon kohteiden kautta toivottavasti pystytään kehittämään koko alueen energiatehok-

kuutta kannattavasti. Osa ehdotetuista jatkotoimenpiteistä voitaisiin suorittaa muun muassa 

omina opinnäytetöinään.   
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