
Metso Minerals Oy:n Tampereen 
toimipiste on tehostanut uuniensa 
energiatehokkuutta vuosikymmenien 
ajan. Ensimmäiset sähköuunien 
energiatehokkuustoimenpiteet 
aloitettiin jo 1980-luvulla. Uunien 
energiansäästötoimet tehostavat 
valimon energiankäyttöä vuosittain  
yli 10 prosentilla.

CASE/ 
PITKÄJÄNTEINEN 
TYÖ UUNIEN  
PARISSA TUO 
SÄÄSTÖJÄ METSOLLE



Metson Tampereen toimipisteessä käytettävät uunit kulutta-
vat energiaa vuosittain useita tuhansia megawattitunteja ja 
niiden energiakustannukset muodostavat merkittävän osan 
koko valimon energiakuluista. Uunien energiatehokkuutta on 
valimolla tehostettu jo vuosikymmeniä. 2000-luvulla yhtiö 
on investoinut uusiin uuneihin ja uunien modernisointeihin. 
Lisäksi prosessiautomaatiota on päivitetty ja automaattisia 
energian, lämpötilan ja paineen mittauksia on lisätty uunei-
hinkin. Saavutettujen säästöjen kerrannaisvaikutus (suorat ja 
epäsuorat) on yli 10 prosenttia valimon energiankäytöstä.

Uunien energiankulutukseen ja säästöihin vaikuttavat 
tuotannon määrä, tuotannon ohjaus, uunien käyttöaste, 
käyttäjien toimenpiteet ja heidän ammattitaidon ylläpito, 

passiivikuorman suuruus, uunien vuoraus (eristyksen ja ari-
nan materiaalit) sekä säännöllinen uunien ennakkohuolto ja 
kunnossapito. Myös uunien automaatioaste ja ohjaustekniik-
ka vaikuttavat merkittävästi uunien energiantehokkuuteen.

”Energiatehokkuutta tavoiteltaessa  
analyyttinen ja järjestelmällinen  
lähestymistapa on kaiken a ja o” 
 
– Mauno Annala, Metso Minerals Oy

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja 
asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kiven-
murskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä 
virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja 
palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyt-
tä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä 
ja kannattavuutta. Vuonna 2013 Metson liikevaihto 
oli 3,8 miljardia euroa. Metso palvelee asiakkaitaan 
noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa.

Uunikapasiteetti: 
7 lämpökäsittelyuunia  
(6 sähköuunia/1 maakaasu-uuni) 
Käyttölämpötila:  
noin 1000–1400 °C
Lämpökäsittelyn kesto:  
pääsääntöisesti 15–20 tuntia,  
erikoismateriaalien lämpökäsittely  
50–60 tuntia
Uunien käyttö: 
Uunit ovat käytössä viitenä päivänä viikossa

Näin Metso on tehostanut sähköuuniensa energiankäyttöä:

• Vaihtamalla eristemateriaalit kuituvuorauksellisiin uuneihin

• Vähentämällä passiivikuormaa eli tarkistamalla telineiden lujuudet

• Säännöllisillä ennakkohuolloilla

• Korjaamalla vuotavat uunin luukut ja tarkkailemalla säännöllisesti niiden tiiviyttä 

• Käyttämällä parempia sähköteknillisiä komponentteja

• Lisäämällä energiamittauksia ja analysoimalla mittausten tuloksia

• Kouluttamalla tuotantovastaavia ja tuotantohenkilöstöä 

• Parantamalla tuotannonohjausta



Motiva on tuottanut tämän aineiston osana vuosina 2013-2015 toteutettua yhteistyö-
hanketta, jossa tarkasteltiin teollisuusuunien energiatehokasta käyttöä ja kunnossapitoa.

 
Hankkeeseen osallistuivat

 
HKScan Oyj, Fiskars Oyj Abp, J.M. Huber Finland Oy, Kuusakoski Oy, Metso Minerals Oy 

ja Sulzer Pumps Finland Oy sekä laitevalmistajista Aga Oy Ab ja Sarlin Oy Ab.  
Lisäksi hankkeeseen osallistuvat myös Rodbay Oy ja Motiva Services Oy. Hanketta 
rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö, energiavirasto sekä mukana olleet yritykset.

Hanketta koordinoi Motiva.
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