LÄMPÖVOIMAYHTIÖ
DIGITALISOI KUNNOSSAPIDON
Kangasalan Lämpö Oy modernisoi kunnossapitonsa: muis8laput jäivät historiaan ja
työmääräykset siirtyvät nyt suoraan kunnossapitäjien puhelimiin.
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Uusi lämpövoimalaitos siirsi kunnossapidon moderniin aikaan
Kangasalan Lämpö Oy:n Pekka Lehtonen kiireh8i autolleen. Pienen energiayh8ön
toimitusjohtajan päivät ovat kiireiset ja tehtävät moninaiset hallinnosta kunnossapidon
valvontaan. Energia-alalla yli 20 vuoLa toiminut Lehtonen on nähnyt, miten ala on
muuLunut ja muuLuu kiihtyvällä tahdilla. “Kun olisi se kristallipallo, josta katsoa, mikä
investoin8 on järkevä nyt ja vielä 30 vuoden päästä. PoliiPset päätökset verotukseen ja
tukiin liiLyen voivat nopeas8 muuLaa kannaLavuuden heikoksi, erityises8
sähköntuotannossa”, hän poh8i.
Kangasalan kunnan omistamalla energiayh8öllä on 10 voimalaitosta, joista yhtä
lukuunoLamaLa kaikki toimivat maakaasulla. Kolme vuoLa siLen yritys investoi uuteen
lämpövoimalaitokseen, jonka raaka-aineena käytetään metsähakeLa. Nyt 10%
lämmöntuotannosta syntyy uusiutuvalla energialla. Uusi lämpövoimalaitos mahdollis8
siirtymiseen moderniin aikaan myös kunnossapidon osalta.

Kevyt, helppokäyttöinen ja aidosti mobiili
“Saimme lämpövoimalaitoksen toimiLajalta huolto- ja käyLöohjeet sähköisinä. Meillä heräsi ajatus,
eLä 8edot saisi nyt helpos8 siirreLyä sähköises8 myös kunnossapitojärjestelmään. Tutkimme
vaihtoehtoja ja Lempäälän Lämmöstä saimme vinkin hyvistä kokemuksista WiseMaster kunnossapitojärjestelmään liiLyen.”
“WiseMaster ei ole liian raskas ja monimutkainen vaan sen kanssa pääsee kevyes9 ja nopeas9
liikkeelle. Ja mahdollisuus lähe=ää työmääräykset mobiilis9 ken=ätyöntekijän puhelimeen on
ehdo=omas9 hyvä ominaisuus.” Pekka Lehtonen taustoi=aa.
Tällä hetkellä WiseMaster -järjestelmässä ovat kaikki hakelaitoksen perus8edot, käyLöohjeet,
huolto-ohjelmat, työmääräykset, päiväkirjat ja jaksoLaisen käytön valvontarapor8t nähtävillä.
Vanhempien maakaasuvoimalaitosten osalta perus8edot ovat vielä paperisina kansioissa, muLa
kunnossapitäjät raportoivat esimerkiksi miLarinluvut 2-3 kertaa viikossa. Lisäksi WiseMasteriin on
syöteLy kaukolämpö- ja maakaasuverkoston kaivo- ja venPili8etoja - jopa fyysisiä sijainteja. “Kun
työmääräys on kuitaLu tehdyksi, siitä syntyy automaaPses8 myös raporP, johon minulla on he8
pääsy”, kertoo Pekka Lehtonen.
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Moni lämpövoimalaitos on julkisivultaan pel8ä. Rakennuksista tulee ns. Faradayn häkkejä eli ne
estävät 8etoliikenneyhteyksien toimimisen. Puhelimella ei siis voi soiLaa tai ladata
kunnossapitotehtävissä tarviLavaa 8etoa interne8stä. WiseMaster -sovelluksessa ongelma on
kuitenkin ratkaistu käyLäjät huomioiden. “Kunnossapitäjät raportoivat tekemänsä työt normaalis8
laitoksen sisällä ja kun he tulevat ulos rakennuksesta, WiseMaster päiviLää 8edot automaaPses8
kunnossapitojärjestelmään. Onhan tämä aidos8 mobiili järjestelmä”, kehuu Lehtonen.

WiseMasterilla tieto kaikkien käytettäväksi
Mitä hyötyä WiseMasterista on ollut Kangasalan Lämmölle? Pekka Lehtonen miePi kysymystä
hetken. “YksiLäisen työntekijän työtä WiseMaster on helpoLanut nimenomaan työmääräysten
muodossa. Kun työt tehdään sen mukaises8, virheitä ei pitäisi tulla. Ja jos tulee, silloin voidaan
tarkistaa, onko työohje oikein ja muokata sitä”, hän vastaa.
“WiseMasterin avulla tehdystä työstä syntyy aina merkintä, joten se on myös
dokumentoitu tehdyksi. Lämpövoimalaitos itsessään on automaaBnen, mu=a meidän
pitää pystyä todentamaan esimerkiksi valvontakäynnit ympäristöviranomaisille. Nyt ei
tarvitse enää vihkojen ja muis9lappujen kanssa pelata”, Lehtonen lisää hymyillen.
Kangasalan Lämpö Oy:n kunnossapito on ulkoisteLu ja 8imi on varsin pieni. Töistä ehditään jutella
myös kasvokkain. “MuLa he8 jos olisi useampi kaveri kentällä, niin kyllä se töiden ohjaus ja
aikataulutus nopeas8 veisi kaiken ajan. Siinä WiseMaster on kyllä paikallaan: se auLaa esimiestäkin
tekemään työnohjauksen nopeammin ja kerralla oikein”, Pekka Lehtonen huomauLaa.
Haasteitakin on matkan varrella ollut. Lehtonen muistelee, eLä alussa älypuhelimien käytön
opeLelu oli välillä tuskaista. Myös toimivuuLa epäil8in. Esimerkiksi kuvien tallentaminen ja
avaaminen älypuhelimessa takkuili. “PalvelualPudesta annan kyllä kiitosta M-Technologylle: näistä
ongelmista kun kerroimme, niin meitä kuunnel8in ja ongelmaa alePin ratkoa.”

M-Technology huolehtii asiakkaistaan
“Sen olen huomannut, eLä M-Technology todella huoleh8i ja kantaa vastuuta asiakkaistaan. Myyjä
pitää säännöllises8 meihin yhteyLä ja huoleh8i siitä, eLä me käytetään WiseMaster -järjestelmää
oikein ja otetaan kaikki hyöty ir8 investoinnista. Tämä lyhentää merkiLäväs8 takaisinmaksuaikaa ja
kiriLää meitä kehiLämään omaa toimintaamme”, kiiLelee Pekka Lehtonen ja lähtee jatkamaan
työpäiväänsä WiseMaster povitaskussaan.
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