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4.11.2021 Lappeenranta (Elstor Oy ja LUT)
Mikko Kaartinen

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae,
consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut
felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero
nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus
morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et
sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus,
posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.
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Energiajaos
• 1987 perustettu voimalaitosjaos (nykyinen Energiajaos) on
Suomen Automaatioseuran pisimpään toiminnassa ollut jaos
• Jaosto järjestää koulutusta ja teemapäiviä ajankohtaisista
aiheista, sekä tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin ja
ajankohtaisiin kohteisiin (esim. Laanilan ekovoimalaitos Oulu, Ekokem
Riihimäki, Helen Salmisaari ja Pasilan jäähdytyslaitos Helsinki)

• Jaos on pyrkinyt lisäämään energia-alan kiinnostavuutta
automaatiotekniikan opiskelijoiden keskuudessa

Vety vai Atomi, kohti hiilineutraalia energian tuotantoa!
• Energiantuotanto on ison murroksen edessä, mistä löytyy
korvaavaa teknologiaa, kun energiayhtiöt pohtivat hiilineutraalia
energiantuotantoa?
• Vety energianlähteenä energiantuotannossa, miten vedystä
saadaan hiilineutraalia? Mitä mahdollisuuksia se tuo?
• Kaukolämmöntuotanto pien ydinreaktorin (SMR) avulla
kaupungin keskustassa, voisiko tämä olla mahdollista?
• Ylimääräisen tuuli sähköntuotannon ”piikkituotanto” varastointi,
mitä vaihtoehtoja on? Voiko tätä hyödyntää teollisuudessa?

Vety vai atomi, kohti hiilineutraalia energiantuotantoa!
Seminaarin aikataulu ja ohjelma
9:15 - 9:45
Ilmoittautuminen / Aamukahvin tarjoaa Lappeenrannan Energia
9:45 - 10:00
Tervetulosanat ja Energiajaoksen esittely, Mikko Kaartinen
10:00 - 10:45
LUT - Vety- ja power-to-x-tutkimus, Jero Ahola
10:45 - 11:30
LUT SMR selvitys, Juhani Hyvärinen
11:30 - 12:15
Uusiutuvalla energialla toimiva energiavarasto, sekä
Power-to-X laitteisto, Elstor Oy, Tuomo Honkamäki
12:15 - 12:30
Esitysten päätös ja siirtyminen lounaalle LUT kampukselle
12:30 - 13:30
Lounaan tarjoaa Elstor Oy
13:30 - 15:30
Kierros LUT:n energia labroissa (mm. energia labra, ydintekniikan labra)
15:30 - 16:00
Tilaisuus päättyy.

www.automaatioseura.fi

