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Valmetilla on kattavin tarjooma ja 
markkinajohtajuus kaikilla markkinoilla
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 Markkinoiden kattavin 
tuote- ja 
palvelutarjooma: 
prosessiteknologia, 
palvelut ja automaatio

 Merkittävä, 
asiakkaittemme 
tarpeisiin perustuva 
tutkimus- ja 
kehitystoiminta: 64 milj. 
euroa tuotekehitykseen 
vuonna 2017

Ainutlaatuinen tarjooma Vahva, globaali läsnäoloMarkkinajohtajuus Kestävä kehitys

 Markkinajohtajuus 
kaikilla markkinoilla

 Sellu             
 Energia        
 Kartonki         
 Pehmopaperi         
 Paperi           
 Palvelut       
 Automaatio  

 33 maata
 120 palvelukeskusta
 87 myyntikonttoria
 36 tuotantolaitosta
 16 T&K-keskusta
 12 000 ammattilaista

EMEA 
KIina
Pohjois-Amerikka
Aasian ja Tyynen-
meren alue    
Etelä-Amerikka   

 Dow Jones – kestävän 
kehityksen indeksissä 
jo neljättä vuotta 
peräkkäin

 Ethibel – kestävän 
kehityksen indeksissä 
Euroopassa kolmatta 
vuotta peräkkäin

 CDP:n ilmastoindeksin 
A-listalle vuonna 2017

#1–2
#1–3
#1
#1
#1
#1–2
#1–3

8,000
1,700
1,200

700
500



3

Tarjoomamme liiketoiminta-alueittain

Paperit
• Kierrätyskuitulinjat
• Räätälöidyt paperi- ja kartonkikoneet
• Modulaariset paperi- ja kartonkikoneet
• Pehmopaperilinjat
• Modernisoinnit ja lajinvaihtouudistukset
• Erillisratkaisut

Asiakas

Prosessi-
teknologia

AutomaatioPalvelut

Sellu ja energia
• Kokonaiset sellutehtaat
• Erillislaitteet ja ratkaisut selluntuotantoon
• Monipolttoainekattilat
• Biomassan ja jätteen kaasutus
• Päästöjenhallintajärjestelmät
• Bioteknologiaratkaisuja mm. 

biopolttoaineiden valmistamiseen 

Automaatio
• Automaatiojärjestelmät
• Laadunhallintajärjestelmät
• Analysaattorit ja mittarit
• Suorituskykyratkaisut
• Prosessisimulaattorit
• Teollisen internetin ratkaisut

Palvelut
• Vara- ja kulutusosat
• Telat ja kunnostuspalvelut
• Paperikonekudokset ja 

suodatinkankaat
• Tehtaiden ja laitosten 

parannukset
• Kunnossapidon ulkoistukset
• Energia- ja ympäristö-

ratkaisupalvelut

Painopiste vahvasti asiakashyödyissä



Valmetin energiaratkaisut
Johtava biomassa- ja monipolttokattilalaitosten teknologiatoimittaja 
maailmanlaajuisesti

4

Uusiutuvat polttoaineet Monipolttoaineet Teollisuuskattilat

Biomassasta
energiaksi

Jätteestä
energiaksi

Yhteispoltto: biomassa, 
jäte (RDF, SRF) ja 
fossiiliset polttoaineet (hiili, 
kaasu) 

O&G/Prosessikaasukattila-
laitokset
Lämmöntalteenottokattila-
laitokset

Viimeisten 10 v. aikana ~ 120 uutta kattilalaitosta
Kokonaiskapasiteetti: 21 500 MWth

• Yli  200  kuplivaa kerrosleijukattilaa (BFB) vuodesta 1979
Kapasiteetti 10-400 MWth

• Yli 80  kiertoleijukattilaa (CFB) vuodesta 1980 
Kapasiteetti 50 -1000 MWth

• 30 modulaarisista biomassavoimalaitosta vuodesta 1999
Kapasiteetti 2-10 MWe

7611
14

19 Biomassa

Jäte

Monipolttoaineet

Mustalipeä



Valmetin-kohti kestävää energiatuotantoa
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Palvelut-oikea-aikainen ja 
laadukas huolto 
pidentävät laitteiden 
elinikää

• Luotettavuuteen liittyvät 
palvelut

• Suorituskykyyn liittyvät 
palvelut 

• Modernisointi ja laajennukset 
• Pitkäaikaiset 

huoltosopimukset

Valmetin energiaratkaisut

Prosessi-
teknologia

Palvelut Automaatio

Asiakas

■ Tehokas projektin toteutus ■ Luotettavuus ■ Suorituskyky

Laadukas teknologia on pitkäikäistä, puhdasta ja 
tehokasta

• Voimakattilalaitokset
• Kaasutusvoimalaitokset
• Modulaariset voimalaitokset
• Lämpölaitokset
• Ilmansuojelulaitteet

Automaatiolla turvataan 
jatkuvasti optimoitu 
käyttö

• Hajautettu säätö-järjestelmä 
(DCS)

• Suorituskykyratkaisut
• Turbiiiniautomaatio
• Analysaattorit ja mittaukset
• Teollinen internet 
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Vuodesta 2007
toimitettu 

120
kattilalaitosta

Yli 1200
voimalaitoksessa

Valmetin
automaatio-
järjestelmä

600+
Energia-

ammattilaista

Yli 100
palvelu-
keskusta
maailman-
laajuisesti

Energia Valmetissa

Ympäristön
suojelu-

järjestelmät 
osana Energiaa

Photo by RoyalCaribbean



Puhtaasti energiaa
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Turun Seudun Energiantuotanto, Naantali
Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Asiakas ja projekti
• TSE:n omistajat: Turku Energia, Turun 

naapurikaupungit Raisio, Kaarina, Naantali ja Fortum 
Power and Heat

• Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos tuottaa 
kaukolämpöä ja sähköä omistajilleen sekä 
prosessihöyryä lähistön yrityksille 

Investoinnin perusteet
• 50 vuotta vanhan hiilivoimalaitoksen korvaaminen. 

Hiilidioksidipäästöt vähenivät 420 000 t vuodessa 
• Uusiutuvien polttoaineiden lisääminen

energiantuotannossa
• Teollisuuden päästödirektiivien saavuttaminen

Toimituslaajuus
• Valmet CYMIC-kattila, joka perustuu 

kerrosleijuteknologiaan (CFB) 
• Savukaasujen puhdistuslaitteisto
• Valmet DNA-automaatiojärjestelmä
• Valmet Performance Agreement, Valmet Online 

Learning, Valmet Training Simulator
• Savukaasulauhdutin (v. 2019)
• Asfalteenin syöttölaitteisto (v. 2019)
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Turun Seudun Energiantuotanto
Naantali, Finland ca

se

Plant
- 390 MWth CFB 
(2017)
- Puu, hiili, agro, turve, 
SRF
- Käyttöönotto 2017 ja
2019

• SNCR (2017)
• Pussisuotimet (2017)

• Pesuri (2019)
• Lauhteen käsittely (2019)
• 60 MW lämpöä talteen

“30%enemmän 
lämpöä
samalla
polttoainemää
rällä”



Turun Seudun Energiantuotanto, Naantali
Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Edut
• Ison mittakaavan monipolttoainevoimalaitos on 

suunniteltu tuottamaan energiaa biopolttoaineilla 
erittäin korkealla hyötysuhteella

• Siirtyminen kivihiilestä suureen määrään uusiutuvaa 
energiaa -> kohti hiilineutraalia tuotantoa ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä

• Biopolttoaine tulee läheltä

• Teollisuuden päästödirektiivin (IED) raja-arvon 
saavuttaminen

• Vuonna 2018 energiantuotannon 
hiilidioksidipäästöjen vähennys 420 000 tn/a

• Asfalteenin hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltä 
pienemmät 

• Savukaasulauhduttimen avulla saadaan aikaisemmin 
hukkaan mennyt energia talteen. Lauhduttamalla 
talteen otettavan energian määrä noin 250–300 
GWh/vuosi. Määrä vastaa noin 600 kerrostalon 
kuluttaman lämmön määrää vuodessa
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