
Fiskars-konserniin kuuluva Iittalan 
lasitehdas käyttää tuotannossaan 
lukuisia lasinsulatusuuneja, joiden käyttö 
vaatii paljon energiaa. Tehdas selvittää 
vuoden 2015 aikana mahdollisuuksia 
vähentää uuniensa energiankäyttöä 
muun muassa happiavusteisen 
palamisen avulla. Suunnitteilla on myös 
sähkön tuotanto uunien hukkalämmöstä.
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Iittalan lasitehdas hakee aktiivisesti keinoja pienentää 
tuotannon kustannuksia ja päästöjä ympäristöön. 
Lasinvalmistus vaati paljon energiaa, jonka vuoksi 
tehtaalla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa lasiuunien 
energiankäyttöä. Hapen syöttö palamisprosessiin on yksi 
tarkastelluista keinoista päästä tavoitteisiin. Happisyötön 
avulla voidaan parantaa palamista ja sitä myötä vähentää 
syntyvän hukkalämmön ja hiukkaspäästöjen määrää.

”On ensiarvoisen tärkeää saada oikeat 
faktat suunnittelun tueksi. Ympäristö- 
näkökulmat ovat myös merkittävä 
tekijä tehtaan kannattavuudessa 
tulevaisuudessa.” 
 
– Sampo Tuominen, Iittalan lasitehdas

Iittalan lasitehdas kuuluu Fiskars-konserniin, joka 
tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan 
ja ulkoiluun. Sen kansainvälisiin brändeihin kuuluvat 
Iittalan lisäksi Fiskars ja Gerber, ja niiden lisäksi  
joukko johtavia alueellisia brändejä kuten Arabia  
ja Royal Copenhagen. Fiskars työllistää maailman-
laajuisesti 4 100 ihmistä, joista 1500 Suomessa  
(v. 2013).

Käytössä olevat uunit (tyyppi, ajotapa, määrä, polttoaine, kapasiteetti, lämpötila):
- Vanna, jatkuva-aikainen sulatusuuni, 2kpl, maakaasu, 15000–20000 kg, 1300–1450 °C
- Iso pottiuuni, panos sulatusuuni, 10 kpl, maakaasu, 600 kg, 1100–1350 °C
- Pottiuuni, panos sulatusuuni, 6 kpl, maakaasu, 150 kg, 1100–1350 °C
- Pieni pottiuuni, panos sulatusuuni, 8kpl, 40 kg, maakaasu, 1100–1350 °C
- Kilni, panos jäähdytysuuni, 1 kpl, sähkö, - , 20–550 °C
- Muottiuuni, panos esilämmitysuuni, 6kpl, sähkö, - , 300–500 °C
- Jäähdytysuuni, jatkuva-aikainen jäähdytysuuni, 8 kpl, maakaasu ja sähkö, -, 20–550 °C

Tehdyt ja suunnitellut toimet:

• Vuonna 2014: Faktat oletuksien tilalle  

 suunnittelun lähtökohdiksi:  

 mittaukset ja nykytilanteen kartoitus,  

 esiselvitykset ORC-voimalan  

 ja hiukkassuodatuksen osalta. 

• Vuonna 2015: Pilottitestaukset 

• Vuonna 2016: Saadut tulokset  

 hyödynnetään tehtävissä uunien  

 korjausinvestoinneissa.



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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