
Mielenrauhaa 
laitoksen
hallintaan
Operon – suorituskykyä parantavia

palveluita raaka- ja 

jätevedenkäsittelylaitoksille. 

Vähennä kuluja, paranna suorituskykyä

Operonin palvelutarjoomaan kuuluu kolme 
mallia vedenkäsittelylaitoksille: SERVICE, 
OPERATION ja MANAGEMENT. Pystymme 
tukemaan uusia laitoksia alusta alkaen 
niin suunnittelussa kuin toteutuksessa 
käyttäen viimeisimpiä digitaalisia älykkään 
prosessinhallinnan teknologioita. 

SERVICE-mallissa tarjoamme määritellyn 
paketin vedenkäsittelypalveluita. Pakettiin 
voi kuulua prosessinhallintaa, prosessien ja 
energiankulutuksen optimointia, teknistä tukea 
sekä lietteen käsittelyä. 

OPERATION-mallissa vastaamme laitoksen 
toiminnasta käyttäen teidän tai kolmannen 
osapuolen resursseja. Kunta tai teollisuuslaitos 
omistaa laitoksen, mutta Operon vastaa 
joko sen kaikesta toiminnasta tai sovituista 
osa-alueista.

MANAGEMENT-mallissa otamme täyden 
vastuun laitoksen toiminnasta ja hallinnosta.

Mielenrauha

Optimoitu suorituskyky
ja jatkuva kehitys

Ensiluokkaisen turvallinen toiminta,
joka täyttää säännösten vaatimukset

Viimeisimmät innovaatiot käytössänne

K E S K E I S I M M Ä T  H Y Ö D Y T



Toimintakustannusten vähentäminen

 Vedenkäsittelylaitoksen käyttökustannukset

Suorituskyvyn kehittäminen

Huippuluokkaista kemikaalien 
asiantuntemusta laitoksenne 
käyttöpalveluihin

Vesi Kemikaalit Energia Työvoima Kunnossa-
pito Jäte

Turvallisuus
Ympäristö-

vaatimusten
noudattaminen

Toiminnan
tehokkuus Julkisuuskuva Kapasiteetti

Energia Kunnossapito Jäte Laatu Säädösten
noudattaminen

Puhdas
vesi

Teolliset ja kunnalliset vedenkäsittelylaitokset 

tarvitsevat yhä lisääntyvissä määrin lisää 

asiantuntemusta ja tukea, jotta laitokset pystyvät 

ratkaisemaan nykyisiä ja tulevia haasteita. Operonin 

palvelumallit tarjoavat räätälöityjä palveluita, jotka 

perustuvat asiakkaan tarpeisiin – valikoiduista käyttö- ja 

kehitystehtävistä kattaviin hallinnointikumppanuuksiin. 

Sopimukset perustuvat yhdessä sovittuihin 

suorityskyvyn mittareihin.

Operonin palvelut tarjoavat fiksumman tavan hoitaa 

laitoksen toimintaa. Tukenanne ovat huippuluokan 

asiantuntijat, joilla on vuosikymmenten kokemus ja 

syvällistä ymmärrystä parhaista toimintatavoista. Voitte 

myös hyödyntää kattavaa valikoimaa kumppaniemme 

kemikaaleja sekä älykkään prosessinhallinnan työkaluja. 

Yhdessä kaikki tämä kehittää laitoksen turvallisuutta, 

suorituskykyä ja käyttövarmuutta sen koko elinkaaren 

ajaksi. 



Tämä vaihe pohjustaa laitoksen auditointiprosessia. Auditoinnin 
yksityiskohdista sovitaan ja kerätään alustavaa tietoa ymmärryksen 
saamiseksi laitoksen tilasta.

Laitosvierailun aikana Operonin asiantuntijat haastattelevat kaikki avainhenkilöt ja auditoivat  
laitoksen prosessit ja laitteistot perusteellisesi. 

Tässä vaiheessa muodostamme Operon-ratkaisun 
yhteistyössä eri vedenkäsittelyalojen asiantuntijoiden sekä 
asiakkaan kanssa . Kun ratkaisu on valmis, asiakkaalle 
toimitetaan loppuraportti ja kehityssuunnitelma tunnistetu-
ista liiketoimintahyödyistä. 
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Auditoinnin valmistelu Laitosvierailu Raportti ja ehdotus
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Arvioinnin laajuuden määrittely

Asiakas kerää
ja lähettää tietoa laitoksesta

Operonin asiantuntijat
analysoivat tiedot

Alkupalaveri laitoksella

Laitoskierros/-kierrokset

Avainhenkilöiden haastattelut 

Yhteenvetopalaveri

Tietojen yhteenveto

Kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen

Projektisuunnitelman
ja laskelmien hienosäätö

Raportin ja kehityssuunnitelman viimeistely

Esittely asiakkaalle 

Räätälöity ratkaisu laitoksellenne

Varmistaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen 

käytössämme on tarkkaan suunniteltu ja toteutettu 

auditointiprosessi, jolla määrittelemme optimaalisen 

Operon-ratkaisun laitoksellenne. Se antaa selkeän kuvan 

laitoksen nykytilanteesta ja kehitysmahdollisuuksista. 

Kustannukset ovat skaalattavissa vesimäärien 

kasvaessa tai vähentyessä.

Tarkkaan suunniteltu muutostenhallintaprosessi takaa 

sen, että operatiivisella henkilöstöllä on tarvittavat taidot 

ja apukeinot palveluhenkisen kulttuurin kehittämiseen. 

Normaali, läpinäkyvä raportointi ennaltamääriteltyjen 

mittarien mukaan sekä avoin tiedonvaihto takaavat 

sen, että koko organisaatio keskittyy saavuttamaan 

liiketoimintatavoitteenne. 

H Y Ö D Y T  K U M P P A N U U D E S T A

“Asiakkaamme kertovat merkittävästä 

parannuksesta laitoksen toiminnassa, 

vähentyneistä lietteenkäsittelykustannusista 

ja parantuneesta energia tehokkuudesta - 

pohjautuen heidän kumppanuuteen Operonin 

kanssa.”

- Mikko Laitinen, toimitusjohtaja




