1. Printtilehden postitettu jakelu
Julkaisu postitetaan valtakunnallisesti nimikkeellisenä suorapostituksena kohderyhmään, joka käsittää: sähkö- ja
energiayhtiöiden, kaukolämpöyhtiöiden, voimalaitosten, öljy- ja kaasuteollisuuden ja siirtoverkkojen vastaavat päättäjät.

2. Sähköisen e-lehden jakelu
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Sähköpostitse e-lehden sähköisesti tilanneille. Julkaisu on luettavissa sekä tilattavissa e-lehtenä maksutta osoitteessa
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3. Lehden messujakelu
21 %

Enertec-lehteä jaetaan kaikissa
merkittävissä alan tapahtumissa.
Vuoden 2019 tapahtumajakelut löydät
mediakortista.
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Enertec-lehdellä on yli 30 000 lukijaa
Lukijatutkimus 2017 HR4 PROMENADE

ENERTEC lukijatutkimus
Tutkimus selvitti lehden lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöistä ja visuaalisesta ulkonäöstä. Kohderyhmänä oli
enertec-lehden nimellään saavat sähkö- ja energia-alan ammattilaiset. Lukijatutkimuksen toteutti HR4 PROMENADE.

MEDIATIEDOT 2019

Lisätietoja tutkimuksesta antaa enertec-lehden tuotepäällikkö Paul Charpentier, paul.charpentier@publico.com, puh. 020 162 2220.

77%

91%

ENERTEC tavoittaa energia-alan päättäjät, jotka työskentelevät voimalaitoksilla,

76%

sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä siirtoverkkojen parissa.
Lehti tavoittaa hankinnoista ja ylläpidosta vastaavat päättäjät.
Lisätietoja Enertecistä antaa:

lukijoista kokee saavansa

lukijoista kokee, että lehden artikkelit

hankintapäätöksiin

ENERTEC lehdestä jäsenneltyä ja

ovat mielenkiintoisesti ja

hyödyllistä tietoa

ammattimaisesti kirjoitettuja

74%

71%

90%

lukijoista kokee, että lehti nostaa esiin

lukijoista ilmoittavat voivansa hyödyntää

lukijoista suosittelisi lehteä kollegoilleen

mielenkiintoisia aiheita

lehdessä esitettyjä tuotteita, ratkaisuja

ja alan asiantuntijoille

sekä palveluita työssään

tuotepäällikkö Paul Charpentier
paul.charpentier@publico.com
puh. 020 162 2220

nro

tapahtumajakelu

ilmestyy
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VERKOSTO 2019, 23.1.–24.1.2019, Tampere

vko 3

3+4/2019

Puu & Bioenergia, 4.9.–6.9.2019, Jyväskylä
Alihankinta 2019, 24.9.–26.9.2019, Tampere
Teknologia 5.11.–7.11.2019, Helsinki

vko 34

www.enertec.fi

lukijoista osallistuu yrityksen

Natiivi- ja sisältömarkkinointi
Natiivi- ja sisältömarkkinointi on tehokas tapa viestiä
sähkö- ja energia-alan päätöksentekijöille.
Laadukkaalla ja kiinnostavalla sisällöllä saat herätettyä
asiakkaasi mielenkiinnon tuotteitasi ja palveluitasi kohtaan
ja samalla tuotua esille niiden vahvuuksia.
Toimialaosaavat toimittajamme auttavat
yritystäsi nostamaan näkyvyyden ja
REGULAATIO KIRITTÄÄ PÄÄSTÖJÄ
HILLITSEVIÄ INNOVAATIOITA
kiinnostavuuden uudelle tasolle.
TEOLLISUUDESSA
Helposti jaettavat sisällöt toimivat myös
myyntiorganisaatiosi tukena,
tehostaen yrityksesi myyntiprosessia.

Tekniset tiedot:

ILMOITUKSET

Lehden koko: 210 x 297 mm
Painopaikka: PunaMusta
Liimasidonta

Takakansi
4 500 €
Etusisäkansi
3 900 €
Takasisäkansi
3 900 €

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

”

Biologisten

Aineiston toimitus:
Aineiston mukana tulee lähettää saate,
josta käy ilmi:
1. ilmoittajan nimi,

hiilinielujen

rakentaminen on
ykkösasia.

2/1 sivua 420 x 297 mm
3 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua 210 x 297 mm
2 900 €
+ 5 mm leikkausvara

1/1 sivua
190 x 270 mm

2. julkaisun nimi, numero ja osio,

2 900 €

”Fossiilisille polttoaineille pitää saada aikataulu, jonka jäl-

pienen mittakaavan puuhastelua niin kauan kuin energiaa

energian siirtoo
siirtoon liittyy haasteita, mutta ne ovat pieniä mur-

varastoimaan.
ei pystytä varastoimaan

varastointiin verrattuna.
heita varastoint

raakaöljyä käytetään 10 vuoden päästä vähemmän kuin nyt.”

”Meillä ei ole vielä kehitetty teollisen mittakaavan säh-

Anttonen muistuttaa, että raakaöljyn saatavuutta säädel-

energiaa varastoida korkeintaan muutamaksi sekunniksi,

omaa tuotantoaan hyvinkin tarkasti. Kun fossiilisten alasajon

siinä kaikki.”

aikataulu on tiedossa, energiamarkkinoilla tiedetään etsiä

taa, että ne alueet maapallolla, joista olisi saatavilla eniten

toivoa

pelin hengen.
”Se ratkaisu ei ehkä löydy siitä suunnasta, mistä nyt on

Kaikkien aikojen akku

etsitty, vaan on luonteeltaan jotain ihan uutta, mistä ei vielä

Yksi tällainen läpimurtoratkaisu Anttosella onkin mielessä. Hän

ole havaintoa. Se tulee olemaan aivan keskeinen innovaa-

toteaa, että auringon ja tuulen hyödyntäminen tulee olemaan

tio energia-alalla”, hän uskoo. Anttonen myöntää, että myös

joissa kulutus on suurinta.

”

tiin liittyvät haasteet saadaan voitettua – ja se muuttaa koko

”Tämä kannustaa yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja.”

vasta voimasta ei saada irti kuin hiluja. Anttonen huomautaurinkosähköä, ovat yleensä ihan eri paikoissa kuin ne alueet,

Jos jotain

Anttonen on kuitenkin kohtalaisen varma, että varastoin-

vaihtoehtoja.

Kohtaanto-ongelma
Mutta ennen kuin viisasten kivi löytyy, auringonkaan mahta-

”Siirtoproblematiikka
kyllä voidaan taklata.”
Siirtoprobl

könvarastointia. Nykyisillä ratkaisuilla voidaan primaari-

lään jo nyt, öljyntuottajaorganisaatio OPECin kontrolloidessa

on, se nousee
on,
keh
kehitysmaista.

Artikkelit:

Teknologian ja innovaatioiden lisäksi pitäisi kuitenkin käyttää myös väestöpoliittisia keinoja. Tämä on Anttosen mukaan
aihe, josta ei mielellään puhuta, mutta on pakko:
”Jos meitä on tällä pallolla 10 vuoden päästä miljardi
ihmistä lisää, niin energiankysyntä kasvaa mahdottomaksi.

Tekstitiedostot:

Mitkään säästötoimet eivät silloin auta.”
Mutta mitä tehdä, jos ei kerran aleta jakelemaan lisään-
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Toimitetaan Word rtf -muodossa.

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: GASMET TECHNOLOGIES OY

Artikkelin lopussa voidaan mainita
yhteystietona www-osoite

kiinteästi asennettujen mittalaitteiden laadun ja kertoo, miten

Suomen kohdalla ainoa miinus tulee Tikan mukaan
siitä, että koska vaatimukset rajoittuvat vain tiettyihin

päästömittausjärjestelmä tarkistetaan. Päästöjen mittaamisessa

kaasuihin, voi päästöjen kokonaiskuva jäädä epäselväksi.

on käytettävä EN15267- standardin mukaisesti sertifioituja

Mittaukset keskittyvät vain rajalliseen määrään yhdisteitä,

systeemejä (tyypillisesti MCERTS tai TÜV). Mittaustekniikoita

jolloin ymmärrys kokonaiskuvasta ja kaikista päästöistä

on useita erilaisia mm. FTIR, GFC, TDLS, DOAS, NDIR, UV ja

voi olla hankalampi muodostaa.

CLD.

1/2 sivua pysty 103 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
2 100 €

KUVA: HELEN OY

Euroopan unionissa päästöjen mittaaminen ja vähentäminen
teollisuusympäristössä on pitkä perinne. Esimerkiksi IED-vaatimukset
luovat raamit päästöjen jatkuvatoimiselle mittaamiselle ja
laadunvarmistukselle polttolaitoksissa ja jätteenpolttolaitoksille.
Euroopan komissio julkaisi suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä
olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät elokuussa 2017.

EN14181-STANDARDI VUODELTA 2014 varmistaa

sähköpostitse:
aineisto@publico.com

Puiden istuttaminen on Mika Anttosen mielestä tehokkain keino poistaa ilmakehästä ylimääräistä hiilidioksidia.

rajoitetaan. Näin menetellen esimerkiksi
keen niiden käyttöä rajoitetaan

johon ilmoitus tulee sijoittaa.

1/2 sivua pysty
90 x 270 mm

2 100 €

1/2 sivua vaaka
210 x 148 mm + 5 mm
190 x 135 mm

2 100 €
2 100 €

Kuvatiedostot:
Toimitetaan sähköisessä muodossa.

Gasmetin ratkaisu pulmaan on uuden sukupolven

Nykyisellään laajin valikoima eri päästömittaus-

yhtäaikaisesti. Kaikki mittaukset voidaan tehdä vain
yhdellä analysaattorilla, jolloin ei tarvitse olla useampaa

kaasujen kuten typpioksidi-, rikkidioksidi-, hiilimonoksidi- sekä

eri laitetta eri kaasujen mittauksiin.

hiilidioksidipäästöjen mittaamisen lisäksi mm. ammoniakin,

Photoshop EPS, TIFF tai

FTIR, joka kykenee mittaamaan useampia kaasuja

komponentteja saadaan FTIR-tekniikalla (Fourier-transform
Infrared spectroscopy), joka soveltuu tyypillisten päästö-

”FTIR:llä saa nopeasti ja helposti kokonaiskuvan

HCl:n, HF:n, N2O:n, hiilivetyjen ja savukaasun kosteuden

päästöistä”, summaa Tikka. Gasmet onkin myynyt yli

mittaamiseen.

4 000 FTIR-analysaattoria maailmalle, 1990-luvun alusta

JPEGtiedostona, CMYK-väreissä ja

lähtien.
Koko paketti haltuun

”Vaatimusten tiukentuessa asiakkaiden on pitänyt

Myynti-insinööri Jesse Tikka Gasmet Technologies Oy:stä

harkita muitakin tekniikoita kuin mitä aiemmin on

katsoo, että päästöjen mittaukset on pääpiirteittäin hoidettu

perinteisesti käytetty.” Kentällä FTIR on jo hyvin tunnettu,

Suomessa erittäin hyvin, eli mittaukset suoritetaan vaatimusten

lisää Tikka. Itse asiassa arviolta noin 60 % koko maailman

mukaisesti.

päästömittauksista tehdään nykyään FTIR:llä.

resoluuutiolla 300 dpi.

Entisaikaan esimerkiksi voimalaitosten pumppujen tehon säätäminen oli hankalaa. Syöttövesipumppu 1970-luvun lopusta (historiakuva Hanasaaren
voimalaitoksesta).
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Laitoshuollot nykyaikaan
Viime aikoina on kehitetty myös pumppujen materiaalitekniikkaa. Kemiallisilla ja mekaanisilla tutkimuksilla haetaan
uusia materiaaleja, jotka kestäisivät käyttöä entistä paremmin.
Kysyntää on esimerkiksi syöttövesipumpuille, jotka pystyvät toimimaan korkeissa paineissa ja lämpötiloissa.

NÄKÖKULMA/KOLUMNI

Koska uudet pumput ovat jo nyt varsin kestäviä, ne eivät
välttämättä vaadi huoltoa vuosittain vaan ehkä noin viiden
vuoden välein.

”

Luotettava
toiminta

edellyttää jatkuvaa

Ilmoitusaineisto:

kunnonseurantaa.

Pumppujen ohella myös venttiilit ovat teollisuuden proses-

Tulostusvalmis Adobe Acrobat tai

seissa varsin kriittisiä osia. Ne on mitoitettava ja huollettava
oikein, jotta ne kestäisivät käytössä pitkään.

luja. Oikea-aikainen huolto pidentää venttiilien käyttöikää ja

Venttiilien luotettava toiminta edellyttää jatkuvaa kunnonseurantaa. Diagnostiikan avulla voidaan päätellä, onko vent-

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltyyn aiheeseen

vähentää laitteiden rikkoutumista.
Monissa voimalaitoksissa huolto ja ennakoiva kunnossa-

tiileitä huollettava heti vai esimerkiksi voimalaitoksen seuraa-

pito on ulkoistettu erikoistuneille teollisuushuollon palveluyri-

van huoltoseisokin yhteydessä.

tyksille, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laitosten omista-

Nykytekniikka mahdollistaa venttiiliyhdistelmien kunnon-

Adobe InDesign PDF-tiedosto tai

jien kanssa. Tällöin varsinkin vesivoimalaitoksissa on syytä

seurannan myös etävalvonnalla. Tässä voidaan hyödyntää

etukäteen varmistaa, että asentajilla on käytössään myös

esimerkiksi internet-verkkoa ja erilaisia kunnonseurantatyöka-

harvinaisimpien venttiilityyppien varaosia. Q

Photoshop EPS / TIFF / JPEG-tiedosto.
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tai kirjoitus muuten ajankohtaisesta aiheesta.

1/3 sivua kapea vaaka
190 x 87 mm
1 400 €
1/3 sivua kapea pysty
58,5 x 270 mm
1 400 €

Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.
Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.

1/4 sivua
90 x 135 mm

1 100 €

1/8 sivua pysty
43 x 135 mm
1/8 sivua vaaka
90 x 65 mm

850 €
850 €

Resoluutiolla 300 dpi ja
CMYK-väreissä.
! Jos materiaali ei vastaa
aineistovaatimuksia, laskutamme

Hinta: 2 900 €
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

KILPILAHDEN UUSI
VOIMALAITOS
ON
KANSAINVÄLINEN
YHTEISHANKE

sen käsittelystä erikseen.
Aineistopäivä:

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Katso tilausvahvistus.

KUVAT: KILPILAHDEN VOIMALAITOS OY

”

Voimalaitos
on yksi viime

aikojen suurimpia
rakennushankkeita

ADVERTORIAALIT

ja investointeja
Suomessa.

Advertoriaali kertoo tuotteesta tai palvelusta laajemmin.
Lehden kohderyhmälle suunnattu toimituksellisesti tehty

Asfalteenin, NExBTL-sakkojen ja kivihiilen
lisäksi laitoksella on mahdollisuus puuperäisen
biomassan polttoon.

saatavia kiinteitä ja kaasumaisia sivutuotteita, muun muassa
pääpolttoaineeksi tulevaa asfalteenia.
Kiinteän polttoaineen kattilan polttotekniikaksi on
suunniteltu kiertoleijukerrospolttokattila (CFB = Circulating
Fluidized Bed), koska se mahdollistaa hyvin erilaisten
polttoaineiden käytön. Lisäksi rikki voidaan sitoa kalkilla jo
tulipesässä.

ilmoitus, jolla kerrot enemmän.

Kiertopetikattilassa poltetaan kiinteinä polttoaineina
tuotantoprosessiperäisiä asfalteenia ja NExBTL-sakkoja sekä
varapolttoaineena kivihiiltä. Asfalteenin käyttö voimalaitosten
38 enertec 1/ 2018

polttoaineena on harvinaista.
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Lisäksi laitoksella on mahdollisuus puuperäisen biomassan
polttoon. Käynnistys- ja tukipolttoaineena käytetään kevyttä
polttoöljyä sekä jalostamon poltto- ja maakaasua.
Kiertoleijukerrospoltossa murskattu ja seulottu polttoaine
syötetään kattilassa kiertävän kuuman petimateriaalin
sekaan. Materiaali koostuu hiekasta, kalkista ja tuhkasta.
Kattila varustetaan myös hiukkassuodatuksella pölypäästöjen
pienentämiseksi.

Hinta:
1/1 sivua 2 900 € toimittajan kirjoittamana 3 300 €

”

Polttotekniikaksi
on suunniteltu

kiertoleijukerrospolttokattila.

2/1 sivua 3 900 € toimittajan kirjoittamana 4 500 €

Tuhka sekä rikinsidonnan lopputuotejakeet poistetaan
kattilasta pohja- ja lentotuhkana. Kattilan tuottama
korkeapaineinen höyry johdetaan sähköä kehittävään
höyryturbiiniin ja siitä edelleen alueen eri tuotantoprosessien
käyttöön.
Kaasu- ja öljykattiloissa poltetaan kaasu- tai nestemäisiä
polttoaineita kattilan seinällä tai katossa olevilla polttimilla.
Kattilat varustetaan rikki- ja pölypäästöjä pienentävillä
savukaasun puhdistuslaitteilla. Kattiloista saatava
korkeapaineinen höyry johdetaan sähköä kehittävään
höyryturbiiniin.
Voimalaitokselle asennetaan Raumasterin toimittamat
kiinteiden polttoaineiden syöttöjärjestelmät sekä kalkin ja
pohjatuhkan käsittelylaitteistot.
Laitosalueen polttoainekuljettimet muistuttavat tyypiltään
peruskuljettimia, mutta niitä on hieman muunneltu, koska
polttoaineilla on tavallista hankalampi koostumus. Asfalteenia
42 enertec 1/ 2018
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Ajankohtainen uutinen yrityksenne tuotteista, palveluista

tuulivoimahankelistan mukaan Suomessa on suunnitteilla
tällä hetkellä noin 15 500 megawatin (MW) edestä
tuulivoimahankkeita. Suunnittelussa on siis yli 23 miljardin
edestä investointeja suomalaisiin kuntiin. 7300 MW:lla
tuulivoimahankkeita on jo kunnan myöntämä kaava tai
rakennuslupa.

tai muusta tiedotettavasta asiasta. Alla olevat hinnat

STY:n tuulivoimahankelistan hankkeista lähes 13 000 MW
W
on maatuulivoimahankkeita, ja reilu 2000 MW on suunnitelttu
merelle. Hankkeista 7300 MW on nopeasti rakennettavissa, sillä
ä
niillä on jo valmiina kunnan myöntämä kaava tai rakennuslupa..
Valmiiksi kaavoitettujen ja luvitettujen hankkeiden määrä on yli
kolminkertainen Suomessa nyt rakennettuun tuulivoimakapasiitee
ettiiin
et
(2044 MW) nähden, ja hankkeiden tuottamalla sähköllä katttaissi
si

koskevat mainoksen lunastaneita asiakkaita.

yli kaksi kolmasosaa Suomeen viime vuonna tuodusta sähkösstä..
Yhteensä hankekehityksen eri vaiheissa olevat projektit tuova
at
toteutuessaan Suomeen yhteensä yli 23 miljardin investoinnitt.
”Suomen tuulivoimaportfoliossa on suuri määrä nopeasti
käyttöönotettavaa puhdasta sähköntuotantokapasiteettia valm
miina
a
odottamassa investointipäätöksiä. Puhtaan sähköntuotannon
lisäksi investoinnit tuottavat lähialueilleen kiistatonta taloudelllista
hyötyä muun muassa kiinteistöverojen muodossa”, toteaa Suo
omen
en
Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. ”Pelkkä
tuulivoimahankkeiden suuri määrä takaa myös sen, että tulevva
uusiutuvan energian kilpailutus tulee olemaan aitoa ja tiukkaa.
Kilpailutuksessa tullaan näkemään, millä hinnalla uusiutuvaa

Hinta:

energiaa Suomessa pystytään tuottamaan, nyt kun teknologin
nen
kehitys on ottanut huiman harppauksen tällä vuosikymmenellä
ä”,
Mikkonen jatkaa.
Suomen tuuliresurssilla olisi mahdollista tuottaa puhdasta
sähköä enemmänkin. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n arvio
on
(2017) mukaan Suomen tuulivoimapotentiaalilla voitaisiin tuo
ottaa

1/2 sivua

vuosittain jopa 300 TWh sähköä, jos parhaat tuotantopaikatt
ja uusin teknologia hyödynnetään. Määrä kattaisi noin kolme
en
Suomen vuosittaisen sähköntarpeen.
STY seuraa tuulivoimahankkeiden määrää vuosittain.
Hankkeiden määrä on Suomessa pitkälti sama kuin vuosi sitte
en.

950 € toimittajan kirjoittamana 1 300 €

”

Yhteisymmärrys ei
ollut tavoitteiden

kunnianhimon osalta
toivottavalla tasolla.

Megawateissa mitattuna kapasiteettimäärä on kasvanut viime
e
vuodesta reilusti, koska aiemmin hankkeiden koko on laskettu
u

1/1 sivua 1 600 € toimittajan kirjoittamana 2 000 €

minimihankekoon mukaan. Tänä vuonna listan toteuttaja käyytti
hankkeiden maksimikokoa. Viime vuoteen verrattuna listalta on
valmistunut hankkeita ja siitä on karsiutunut hankkeita, joiden
n
kehittämistä ei jatketa. Uusia hankkeita tulee myös jatkuvasti
vireille. Q
Lisätietoja: www.tuulivoimayhdistys.fi
2 / 2018

enertec 57

42 enertec 2/ 2018

2 / 2018

enertec 43

