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IT Systems
FIKSUJA RATKAISUJA SINULLE

Kuinka varmistan, että laitos käy juuri optimaalisesti?
Miten voin simuloida häiriötilanteita etukäteen?
Kuinka hyödynnän IoT -ratkaisuja?
Kuinka pidennän laitteiden elinkaarta?

Ratkaisuja näihin ja moniin muihin energiamaailman  
polttaviin kysymyksiin saat Fortumin IT-tuotteista

FORTUMIN IT-TUOTTEET

APROS® - VOIMALAITOSTEN JA KL-VERKKOJEN  
DYNAMIIKAN HALLINTAAN
•	 Suunnittele	prosessi-	ja	automaatiomuutokset
•	 Varmista	muutosten	toimivuus	kaikissa	ajotilanteissa	ja	
	 osakuormilla
•	 Kouluta	käyttöhenkilöstö	ennen	muutosten	käyttöönottoa
•	 Ylläpidä	operaattoreiden	kyky	ajaa	laitosta	kaikissa	
	 ajotilanteissa	
 
ELLIOT - MONIPUOLINEN TIEDONSIIRTOALUSTA
•	 Skaalaa	yhdestä	sensorista	jopa	useaan	voimalaitokseen
•	 Voit	liittää	mihin	tahansa	rajapintaan
 
FORTUMIN KUNNOSSAPITOHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
•	 Perustuu	IBM:n	Maximo®	-tuotteeseen
•	 Käytä	energiamaailmaan	räätälöityä	kunnossapitoratkaisua
•	 Hyödynnä	integroitu	työlupa	ja	erotusten	hallinta
 
LOGBOOK - SÄHKÖINEN VUOROPÄIVÄKIRJA
•	 Ota	tapahtumiin	tiukka	ote
•	 Koe	itse,	miten	mukavaa	käyttö	voi	olla
 
SITE DIARY - DIGIAJAN PROJEKTIPÄIVÄKIRJA
•	 Digitalisoi	työmaasi	tai	projektisi	nykyaikaan
 
TOPI® - ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ
•	 Monitoroi	helposti	voimalaitoksesi	KPI	-mittareita
•	 Tehosta	käyttötalouttasi	
•	 Näe	tuotannonsuunnittelu	uusin	silmin
•	 Ällisty	helppokäyttöisyydestä
 
SOLVO® -TUOTEPERHE – PROSESSIANALYYSI JA ALUELASKENTA
•	 Mallinna	prosessisi	ja	optimoi	se
•	 Selvitä	paras	ajotapa	kuhunkin	tilanteeseen	
•	 Alueellisen	lämmöntuotannon	optimointi	tuntitasolla	
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tietokantaan	 voidaan	 tuoda	 uusia	 kohteita	 (esim.	 tuulivoimalan	

energiatiedot)	 tai	 viedä	 dataa	 järjestelmästä	 toiseen	 (esim	

automaatiojärjestelmästä	 käyntiajat	 kunnossapitojärjestelmään).	

Elliotin implementointi ja käyttöönotto on helppoa, eikä järjestelmän 

pystyttäminen vaadi isoja investointeja.

FORTUMIN KUNNOSSAPITOHALLINTAJÄRJESTELMÄRAT-

KAISU PERUSTUU IBM MAXIMOON® 

Fortumin	 kunnossapito-	 ja	materiaalinhallintakonsepti	 perustuu	 IBM	

Maximoon®.	Konsepti	sisältää	kunnossapidon	johtamiskokonaisuuden,	

joka	 on	 kehitetty	 Fortumissa	 viime	 vuosikymmenien	 aikana.	

Voimalaitoksi l le	 räätälöity	 kunnossapito-	 ja	

materiaalinhallintatietojärjestelmä	 on	 osa	 Fortumin	 konseptia.	 Se	

sisältää	 kaiken	 tiedon	 voimalaitosten	 prosessien	 sijaintitiedoista,	

laitteistoista	 ja	 varastotiedoista.	 Konseptiamme	 käytetään	

kunnossapitotöiden	 ja	 vuosihuoltojen	 suunnitteluun,	 laitteiston	

kunnonvalvontaan,	 varaston	 hallintaan	 sekä	 kustannusanalyyseihin.	

Fortumin	konsepti	parantaa	laitoksen	käytettävyyttä	ja	hyötysuhdetta	

sekä	 laskee	 ylläpitokustannuksia	 ottaen	 samalla	 huomioon	

turvallisuusnäkökohdat.	

PÄIVÄKIRJAT LOGBOOK JA SITE DIARY

Fortumin Logbook,	sähköinen	vuoropäiväkirja	antaa	tukevan	otteen	

kaikkeen	 laitoksen	 käytön	 ja	 kunnossapidon	prosessien	 tuottamaan	

tietoon.	 Järjestelmä	 sisältää	 hierarkisen	 toimintopaikkarakenteen,	

joustavan	vuorojen	määrityksen	ja	tehokkaan	haku-	ja	tilastotoiminnon.	

Logbook on erittäin helppo määritellä, oppia ja käyttää.

Site Diary on	sähköinen	päiväkirja,	joka	digitalisoi	ja	vie	projektin	tai	

työmaan	hallinnan	tehokkaasti	nykyaikaan.	Se	on	tarkoitettu	tietojen 

seurannan ja raportoinnin tehostamiseen, niin omalle 

organisaatiolle, urakoitsijoille kuin asiakkaille. Se	 on	 helppo	

määritellä,	oppia	ja	käyttää.

ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ TOPI®

TOPi®	on	työkalu	voimalaitosten	prosessien	reaaliaikaiseen	seurantaan	

ja	optimointiin,	lämpötekniseen	kunnonvalvontaan,	datan	analysointiin,	

raportointiin	sekä	tuotannonsuunnitteluun.	Ratkaisu	sisältää	asiakkaan	

tarvitsemat	 sovellukset,	 joiden	 avulla	 tärkeät	 KPI	–arvot	 päivittyvät	

ajantasaisesti,	rutiinit	saadaan	automatisoitua	ja	raportointi	helpottuu.	

TOPi®-järjestelmään	 voidaan	 määrittää	 tarpeen	 mukaan	

automaatioliitäntä,	 integraatiota	 muihin	 järjestelmiin,	 tietokanta,	

erilaisia	 sovelluslaskentoja,	 esim.	 Solvo®	prosessilaskenta,	 tuotannon	

optimointi	sekä	lukuisia	muita	sovelluslaskentoja.	KPI-arvojen	ja	niihin	

liittyvien	 mittausten	 visualisointi	 tapahtuu	 helppokäyttöisillä	 TOPi®	

Browser	 -selaintyökaluilla	 (raportit,	 trendit,	 prosessinäytöt,	

erikoistyökalut).	 Fortum	 toimittaa	 TOPi®	 -järjestelmän	 organisaatiosi	

tarpeiden	 mukaan,	 suunnittelusta	 käyttöönottoon,	 sekä	 ylläpidon	

elinkaaren	ajaksi.	Voit keskittyä TOPi®-järjestelmän tuottaman KPI-

lisäarvon hyödyntämiseen tuotannon ja ennakoivan kunnossapidon 

kehittämisessä, entistä tehokkaammin.

VOIMALAITOSPROSESSIEN SUUNNITTELU JA KÄYTÖN 

OPTIMOINTI - SOLVO®

Solvo®	on	monipuolinen	lämpöteknisten	tasapainotilojen	simulaattori,	

joka	on	kehitetty	erityisesti	voimalaitosprosessien	suunnitteluun,	muu-

toksien	hallintaan		ja	optimointiin.	Se	toimii	sekä	itsenäisenä	suunnitte-

lijan	Offline-työkaluna	että	Online-prosessilaskimena	osana	TOPi®	-jär-

jestelmää.	 	 Solvo®	 on	 	 mukana	 	 laitoksen	 esisuunnitteluvaiheessa,	

varsinaisessa	 suunnittelussa,	 käytön	 optimoinnissa,	 lämpöteknisessä	

kunnonvalvonnassa,	 koulutuksessa	 ja	 prosessi-investointien	 arvioin-

neissa.	Uusin tuotteemme Solvo® Regio optimoi alueellisen tuntita-

son lämmöntuotannon jopa vuoden aikajaksolla.

IT-JÄRJESTELMÄT VOIMALAITOSTEN KÄYTTÖÖN  
JA KUNNOSSAPITOON
Fortumin	 tietojärjestelmät	 on	 kehitetty	 hyödyntäen	

vuosikymmenten	 kokemusta	 voimalaitosten	 käyttäjänä	 ja	

omistajana.	 Kaiken	 perustana	 on	 Fortumin	 vankka	 kokemus	

tehokkaista	 ja	 optimoiduista	 voimalaitosten	 käyttö-	 ja	

kunnossapitoratkaisuista.

EDISTYKSELLINEN SIMULAATIO-OHJELMISTO APROS®

Voimalaitosten	ja	kaukolämpöverkkojen	dynamiikka	on	otettu	haltuun	

jo	yli	30	maassa	Apros®	–simulaattorillamme!

Apros®	 on	 voimalaitosten	 ja	 energiaverkostojen	 prosessien,	 niiden	

säätöjen	 ja	 automatiikan	 sekä	 sähköjärjestelmien	 dynaamiseen	

simulointiin	kehitetty	ohjelmisto.	Fortum	toimittaa	Aprosiin®	perustuvia	

ratkaisuja	 laitosten	 modernisointi-	 ja	 uusinvestiontiprojektien	

suunnittelu-,	automaation	testaus-	ja	operaattoreiden	koulutustarpeisiin.	

Aprosin®	ainutkertaisia	etuja	ovat	mallien	korkea	realistisuus	laitoksen	

kaikissa	 ajo-	 ja	 muutostilanteissa	 aina	 kylmäkäynnistyksestä	

tehonmuutosvasteisiin	 ja	 laitehäiriöihin.	 Fortum	 toimittaa	 myös	

suppeampia	simulointitarkasteluja	asiakkaan	ongelmien	ratkomiseksi	

tehokkaasti	ja	myös	ohjelmistolisenssejä,	jolloin	asiakas	voi	itse	kehittää	

Aprosin®	 avulla	 prosessia	 ja	 sen	 automaatiota	 edelleen.	 Useat 

globaalisti johtavat voimalaitosoperaattorit sekä laitevalmistajat 

ovat jo valinneet Aprosin® laitosten dynamiikan hallintaan – valitse 

sinäkin. 

ENNAKOIVAA KUNNONVALVONTAA ELLIOT - IOT-ALUS-

TALLA

Energiantuotannon	hajautuessa	 ja	datatarpeiden	kasvaessa	Fortum	

on	 kehittänyt	 oman	 tiedonsiirtoalustan,	 joka	 muuttaa	 haasteet	

mahdollisuuksiksi.	 Elliot	 hoitaa	 monimutkaisetkin	 datansiirtotarpeet,	

tarvittaessa	 vaikka	 pilvipalveluna.	 Elliotin	 avulla	 olemassa	 olevaan	


