
ENERGIATEHOKKUUTTA EDISTÄVÄ  
VEDENKÄSITTELYN PALVELUYHTIÖ



KOKONAISVALTAISTA
VEDENKÄSITTELYPALVELUA  
KL-Lämpö Oy on energiatehokkuutta edistävä vedenkäsittelyn 
asiantuntijayritys. Vuonna 1993 perustettu yritys tunnetaan teollisuuden, 
voimalaitosten ja kiinteistötekniikan arvostamana luotettavana 
yhteistyökumppanina.

Saamamme luottamuksen takeena on koulutettu, alan tunteva henkilökuntamme, jolla on 
energiatalouden ratkaisuista monivuotinen ammatillinen kokemus. Toimintamme perustuu 
laboratoriossamme suoritettavaan korkealaatuiseen vesianalytiikkaan ja tutkimustoimintaan. 
Edustamme vastuullista cleantech-liiketoimintaa, jonka tavoitteena on edistää  
energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä. 

KL-Lämmön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, luotettavuus, kestävä kehitys ja työhyvinvointi.
Missiomme on olla energiatalouteen liittyvän vedenkäsittelyn johtava yritys Suomessa.

Luotettavaa toimintavarmuutta ja säästöä

Lämmönsiirtojärjestelmien optimaalinen toiminta edellyttää puhtaita lämmönsiirtopintoja.  
Vedenkäsittelypalveluidemme avulla voidaan hallita lämmönsiirtojärjestelmien korroosio-
tasoa sekä ehkäistä epäpuhtauksien saostumista ja kerrostumista lämmönsiirtopinnoille. 
Vedenkäsittelyn avulla myös tuotetaan mahdollisimman hyvää vettä eri käyttötarkoituksiin.

KL-Lämpö Oy 
perustetaan 
Tampereella.

1993

Uudet toimitilat 
avataan 
Pirkkalaan.

Kiinteistötekniikan 
tuote- ja palvelu-
valikoimaa  
laajennetaan.

Liikevaihto ylit-
tää 2 miljoonaa 
euroa. 

Vedenkäsittelyn 
palvelutarjontaa 
laajennetaan.

KL-Lämpö 
aloittaa 
korkeapaine-
höyrykemikaalien 
tuotekehityksen 
ja lanseerauksen.

Vienti Baltiaan 
käynnistyy.

1995

VTT:n tutkima 
KK-620-
korroosionesto-
kemikaali 
lanseerataan.

1997 2003 20102004

Espooseen 
perustetaan 
toimipiste.



Minimoi veden laadusta 
johtuvat tuotantohäiriöt

<<

Turvaa tuotannon 
jatkuvuus

<<

Paranna lämmönsiirron 
 energiatehokkuutta

<<

Toimintamme 
perustuu 

laboratoriossamme 
suoritettavaan 

korkealaatuiseen 
vesianalytiikkaan ja 
tutkimustoimintaan.

<<

Säästä kunnossapito-
kustannuksissa

Uudet, suuremmat 
toimitilat avataan 
Pirkkalaan. 

Lämmönsiirtimien 
huoltokeskus pe-
rustetaan laajen-
tuneisiin tiloihin. 

Tranter-yhteistyö 
käynnistyy.
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20132012

Lanxess-
ioninvaihtohartsit 
lanseerataan.

2014

KL-Lämmön 
laboratorion 
tekemien vesi-
analyysien 
vuotuinen määrä 
ylittää 4 000  
kappaletta. 

Yrityksen laatu-
järjestelmä saa
ISO 9001 -sertifikaatin 

2015

Liikevaihto ylittää 
5 miljoonaa euroa, 
henkilöstön määrä 
on 40 henkilöä.

Kiinteistötekniikan 
palvelutarjontaa 
laajennetaan. 

Vuonna 2014 
aloitettu edistyksel-
listen korkeapaine-
tuotteiden kehitys-
projekti saa jatkoa 
uudesta kehitys-
hankkeesta.

2016 2018

Toimitiloja 
laajennetaan ja 
niihin perustetaan 
uudistettu 
lämmönsiirtimien 
huoltokeskus, joka 
on Suomen 
mittakaavassa 
ainutlaatuinen.



Kartoitus, suunnittelu, 
tarkastus ja raportointi

Raportointi, 
kemikaalit, 
huolto- ja 
asennustyöt

Toimitukset, asennustyöt 

Huolto- ja 
asennustyöt

Laboratoriopalvelut

Laadunhallintajärjestelmämme on ISO 9001 -sertifioitu ja noudatamme standardin vaatimuksia. 
Liiketoimintamme perustuu jatkuvaan laadunparannukseen ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen. 
Huomioimme toiminnassamme asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset yksilöllisesti.



LAADUKASTA 
KUMPPANUUTTA 
-YKSILÖLLISTÄ PALVELUA
Ennakoivaa välittämistä

Vedenkäsittely kuuluu lämmönsiirtojärjestelmien ennakoivaan kunnossapitoon. Sen avulla on 
mahdollista vähentää laitteiden huoltotarvetta ja tuotantoseisokkeja. Näin uusinvestointien 
tarve siirtyy kauemmas tulevaisuuteen.

Monipuolista ja joustavaa palvelua

Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Kehitämme jatkuvasti 
energiantuotantoon ja energiansiirtoon liittyviä vedenkäsittelypalveluitamme asiakkaiden 
tarpeiden pohjalta sekä yhteistyössä heidän kanssaan. 

Laatu on koko työyhteisömme yhteinen asia. Laatupolitiikkamme edellyttää, että myös 
kaikki yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti ja luotettavasti.

Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani.
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OPTIMOITUA 
ENERGIANTUOTANTOA 
VOIMALAITOKSILLE
Voimalaitosten vedenkäsittelylle asetetaan tarkkoja vaatimuksia, jotta 
laitokset toimisivat taloudellisesti ja häiriöttömästi. Asianmukainen 
vedenkäsittely on osa voimalaitosten ennakoivaa kunnossapitoa.

Vedenkäsittelypalvelujemme tavoitteena on optimoida voimalaitosten energiantuotan-
toon ja -siirtoon liittyvä vedenkäsittely. Voimalaitosasiakkaisiimme kuuluvat höyryvoima-
laitokset, kaukolämpölaitokset, sähkövoimalaitokset ja tuulivoimalaitokset. Palvelemme 
asiakkaitamme muun muassa lisäveden valmistuksessa, veden esikäsittelyssä sekä höyryn-
tuotannon ja -käytön eri vaiheissa. Kaukolämpölaitoksille tarjoamme kokonaisratkaisuja, 
jotka sisältävät vedenkäsittelykemikaaleja ja -laitteita.

Tuulivoimaloiden ennakoivalla kunnossapidolla ylläpidetään tuulivoimaloiden käyttöomi-
naisuuksia ja palautetaan heikentynyt toimintakyky. Näin vältytään myös tuotantokatkoksil-
ta, vaurioilta ja kalliilta korjauksilta.  

Olemme kehittäneet tuulivoimaloiden jäähdytysjärjestelmien huoltoa varten menetelmän, 
jolla järjestelmien puhdistus ja uudelleentäyttö sujuvat tehokkaasti. Erikoisturvakoulutettu 
henkilökuntamme huoltaa tuulivoimaloiden jäähdytysjärjestelmät omalla tarkoitukseen 
soveltuvalla kalustolla. Työryhmämme on koulutettu vaativaan järjestelmähuoltoon.

Teemme aktiivista yhteistyötä tuulivoimaloiden taajuusmuuttajavalmistajien kanssa ja 
kehitämme palveluitamme yhteistyön pohjalta.

ENERGIATEOLLISUUS
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 KORKEAPAINEHÖYRYKATTILAT
Höyrykattiloissa energiahyötysuhteen 
kasvattaminen johtaa korkeampiin 
veden puhtausvaatimuksiin ja usein 
muutoksiin vesikemiassa.

Perusteellisen järjestelmäkartoituksen 
avulla löydämme optimaaliset ratkai-
sut järjestelmäkohtaisiin vedenkäsitte-
lytarpeisiin.

Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä 
vastataksemme muuttuviin haasteisiin. 
Seuraamme kemikaalien toimintaa ve-
sianalyyseillä sekä kattilajärjestelmän 
sisäpuolisilla tarkastuksilla.

HAPENSIDONTA JA ALKALOINTI
Höyrykattilan syöttövesijärjestelmän 
korroosio/passivoitumistasapainoon 
vaikuttavat lähinnä veden happi-
pitoisuus ja pelkistimet. Järjestelmät 
ovat yksilöitä, joten myös niiden 
vedenkäsittelytarpeet vaihtelevat 
järjestelmäkohtaisesti.

Järjestelmän rakenne- ja materiaa-
likartoituksen sekä vesianalyysien 
avulla on mahdollista valita opti-
maalinen kemikaaliohjelma, joka 
varmistaa järjestelmän toimivuuden 
ja kestävyyden.

KERROSTUMIENESTO
Puutteellisen vedenkäsittelyn ja 
järjestelmävuotojen seurauksena 
voi syntyä merkittäviä määriä 
saostuvia yhdisteitä.

Dispergointiaineilla voidaan 
ehkäistä kerrostumien aiheuttamia 
lämmönsiirto-ongelmia ja laitevau-
rioita. Saostumat pysyvät löyhinä ja 
ne voidaan poistaa järjestelmästä 
ulospuhalluksen avulla.

KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄT
Kaukolämpö on yleisin tapa siirtää voi-
malaitoksen lämpöä käyttökohteisiin 
kuuman veden avulla.  Kaukolämpö-
järjestelmien materiaalit ja rakenteet 
vaihtelevat järjestelmäkohtaisesti.

Myös järjestelmän täyttövesi vaihtelee 
järvivedestä täyssuolanpoistettuun 
veteen. Näin ollen kemikaalikäsittely 
on valittava tarpeen mukaan.

Kemikaalitarjonnassa otamme huomi-
oon järjestelmäkohtaiset erot käytetyis-
sä materiaaleissa sekä veden laatuo-
minaisuuksissa.  Palveluumme kuuluvat 
myös kaukolämpöjärjestelmien ja 
lämmönsiirtimien puhdistustyöt.







KL-Lämpö Oy

p. 020 761 9900
www.kl-lampo.com




