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Kestävän huomisen 
rakentamista – 

yksi energiaratkaisu 
kerrallaan

Haluamme olla vastuullinen toimija, yhteistyökumppani ja työnantaja. Uskomme, että vo-
imme samalla tehdä hyvää maailmalle edistämällä uusiutuvien energianlähteiden teho-
kasta käyttöä ja tuoda tätä kautta myös arvoa kumppaneillemme ja asiakkaillemme.

Toimintaperiaatteemme ja pääarvomme: empatia, ymmärrys ja intohimo, ohjaavat to-
imintaamme. Kaikki mitä teemme pohjautuu jatkuvaan kehitykseen ja haluamme vuosi 
vuodelta kehittyä, ja toimia yhä vastuullisemmin. Tavoitteenamme on edistää vastuullista, 
ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa energiantuotantoa, ja olemme jo 30 
vuoden ajan kehittäneet tuotteitamme yhä ympäristöystävällisemmiksi. Tätä kehitystä jat-
kamme yhä joka päivä.

Tähän olemme keränneet vuodelta 2020 merkittävimpiä tekoja, joiden kautta olemme olleet 
mukana edistämässä kestävää ja ympäristöystävällistä energiantuotantoa, torjumassa 
ilmastonmuutosta, sekä edistämässä sidosryhmiemme hyvinvointia.

 

Sopeutumista työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi

Vastuullisuus 2020



www.kpaunicon.fi

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi – Systemaattinen 
toimintatapa jatkuvalle kehitykselle

Ympäristötyömme

Vuonna 2020 sertifioimme ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän. 
Haluamme kehittää koko toimintamme ympäristöystävällisyyttä ja taata jatkuvan 
kehityksen. Tämän vuoksi päätimme panostaa kokonaisvaltaisen ja systemaattisen 
toimintatavan luomiseen ympäristövaikutusten hallinnassa.

Innovointi uusiutuvan energian ratkaisuissa

Puolestapuhuminen uusiutuvan energian käytön yleistämiseksi

Oman toiminnan ympäristöystävällisyyden lisääminen

Ympäristötavoitteemme

90 %:a Kierrätys- / Hyödyntämisaste konepajojen jätteissä vuonna 2021

100 %:sti Uusiutuvaa energiaa toimipisteillä vuonna 2021

Energiatehokas LED-valaistus konepajoille vuonna 2021

-20% CO2e vähennys vuosittaisissa liikematkustamisen päästöissä

Jätteiden lajittelumahdollisuuksien lisääminen työmailla vuonna 2021

Nolla ympäristöonnettomuutta vuosittain

Asetamme omalle toiminnallemme ympäristötavoitteita vuosittain, ja 
näiden avulla seuraamme toimintamme kestävyyden kehittymistä.



Päästöjen hallinta – Valmiina tiukentuviin päästörajoituksiin
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Kehityshankkeet – Kiertotaloutta ja tekoälyä

EU:n asettamat uudet, pääasiassa 5–50 megawatin tehoisia polttolaitoksia koskevat, 
pienhiukkaspäästörajoitukset astuvat voimaan vuonna 2025. 

Haluamme taata asiakkaillemme, että tiukimmatkin päästörajoitukset alitetaan. Käytännössä 
tyypillisiä vaihtoehtoja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen ovat letkusuodatin ja 
sähkösuodatin, sekä savukaasupesuri, joka vähentää rikkidioksipäästöt hyvin alas, ja 
puhdistaa myös merkittävän osan hiukkasista.

Vuonna 2020 Keravan Lämpövoimalle työstettiin Unicon Condenser -savukaasupesuria, joka 
on askel kohti CO2-päästötöntä energiantuotantoa Keravalla. Keravan biovoimalaitosta 
työstetään tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi pienentämällä poltettavan 
biomassan määrää hukkalämmön talteenotolla. Hankkeen luovutus on keväällä 2021.

Tammikuussa 2020 käynnistetyt digitalisaatioon ja kiertotalouteen liittyvät kehityshankkeet 
vievät meitä eteenpäin energian tehokkaan ja kestävän tuotannon saralla. 

Jäte- ja kierrätyspolttoaineisiin liittyvästä kehityshankkeesta kehitämme kiinteiden, 
nestemäisten ja kaasumaisten kierrätyspolttoaineiden poltto- ja laitostekniikoita sekä 
polttamisessa syntyvien päästöjen hallintamenetelmiä. Hankkeen tarkoituksena on 
vastata haasteeseen muuttuvien ja yhä haastavampien polttoainejakeiden polttamisen 
yleistymisestä kiertotalouden yleistyessä.

Uusiutuvien energianlähteiden käyttö ei itsestään kuitenkaan riitä, vaan teemme myös 
työtä tehdäksemme energiantuotannosta mahdollisimman tehokasta. Tähän tarpeeseen 
vastaamme tekoälyyn liittyvällä kehityshankkeellamme, jossa kehitetään ennustavan 
analytiikan ja ohjeistamisen parantamisen avulla laitosten yleistä suorituskykyä.



 

Ympäristöystävällistä kaukolämpöä Espooseen

Vuonna 2020 olemme luovuttaneet käyttöön Espooseen ympäristöystävällistä 
kaukolämpöä tuottavan biolämpölaitoksen Fortumille. Unicon Renefluid-
leijukerroskattilalaitos (BFB) tuottaa kaukolämpöä puubiomassasta ja korvaa 
osan vanhasta hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Tämä on askel kohti täysin 
hiilineutraalia, ja kivihiiletöntä kaukolämmön tuotantoa Espoossa. Polttoaineena laitos 
hyödyntää hiilineutraaleja, muuhun hyötykäyttöön kelpaamattomia biomassoja kuten 
metsätähdehaketta ja purkupuuta. Ilmastoystävällisten polttoaineiden käytettävyyden 
lisäksi laitoksessa paikallispäästöjä, kuten pöly-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöjä 
torjutaan tehokkaasti.

Kohti puhtaan energian tuotantoa Zenicassa

Zenicassa, Bosnia Hertsegovinassa, olemme vuonna 2020 yhteisvoimin KPA Uniconin, 
ArcelorMittalin, Finnfundin ja Zenican kaupungin kanssa toteuttaneet puhtaan energian 
käyttöä edistävää voimalaitosta. Uudistamalla ArcelorMittalin olemassa olevia 
energiantuotantojärjestelmiä puhtaammalla teknologialla hyödyntäen polttoaineena 
terästehtaan koksi- ja masuunikaasuja mahdollistetaan merkittävät päästöjen 
vähennykset. Päästöjen vähentäminen parantaa elinoloja alueella merkittävästi ja 
hankkeen myötä asiakkaamme voi korvata kaupungissa sijaitsevan, yhden Bosnian 
suurimmista hiilivoimalaitoksista uudella voimalaitoksella. Laitos luovutetaan käyttöön 
toukokuussa 2021.

Kymmeniä modernisointiprojekteja käyttöiän pidentämiseksi ja päästöjen hallinnan 
parantamiseksi

Aina ei ole järkevää rakentaa uutta, jonka vuoksi olemme auttamassa 
energiantuottajia siirtymään kestävämpään energiantuotantoon uusimalla vanhoja 
energiantuotantolaitoksia ja tarjoamalla laitosten elinkaarta pidentäviä palveluita. 

Modernisoinnilla pyritään nostamaan laitoksen tehoa, pidentämään sen käyttöikää tai 
parantamaan päästöjen hallintaa. Modernisointi on järkevää, kun iäkkään laitoksen 
käytettävyys alkaa heikentyä, käyttö- ja kunnossapitokustannukset kasvavat, laitekanta 
ja käyttövaatimukset vaativat uusimista lainsäädännön muuttuessa tai kun kriittiset 
komponentit muodostavat pullonkaulan tuotannolle.

Vuonna 2020 teimme kymmeniä modernisointiprojekteja. Yksi näistä modernisoinneista on 
alkusyksystä 2020 Puolangan kunnan lämpöyhtiölle, Honkainfra Oy:lle, toteutettu mittava 
modernisointiprojekti. Saneerauksen myötä vanha, jo 20 vuoden ikäinen, kattilalaitos sai 
lisää elinikää vähintään 10 vuotta ja teho kasvoi 0,5 MW.
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Uusia laitoksia ja vanhojen modernisointia
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Sopeutumista työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi
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Koronavirus on aiheuttanut muutoksia myös meidän arkeemme vuonna 2020. 

Prioriteettinamme on aina henkilöstömme turvallisuus ja vuonna 2020 olemme tehneet 
töitä etätöihin sopeutumisen eteen, jotta työntekijöidemme turvallisuus päivittäisessä 
toiminnassa olisi paremmin taattu. Etätyön lisäksi konepajoillamme ja työmaillamme 
olemme panostaneet turvallisen työympäristön luomiseen pienillä arjen muutoksilla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi vahva maskisuositus, taukojen porrastus ja hyvä käsihygienia. 
Turvavälejä hyödynnämme aina kun se on mahdollista ja sallimme vain pakolliset vierailut 
turvallisesti. 

124 ideaa toiminnan kehittämiseksi

Vuonna 2020 keskityimme osallistamaan henkilöstöämme toiminnan kehittämiseen. 
Asetimme tavoitteeksi kerätä 100 aloitetta henkilöstöltämme. Ylitimme tämän tavoitteen ja 
olemme hyvin ylpeitä henkilöstömme halusta kehittyä ja kehittää toimintaa yhdessä.

Aloitteiden avulla olemme jo esimerkiksi parantaneet arjen ympäristöystävällisyyttä ja 
turvallisuutta toimipisteillämme.


